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Tafeltennistitel
voor Dennenberg
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Door de ze
VALKENSWAARD
ge van 6—4 o Red Stars heeft tafel
tennisvereniging Dc Dennenberg cit
Valkenswaard ongeslagen beslag ge
Iegd op de titel in de promotie-over
gangsklasse C.
Met nog een wedstrijd voor de
0 Hand
boeg zijn Jan Suiskens, J
graaf en Gerard Slegers onbereik
baar geworden voor de concurren
tie. Een fraai succes derhalve voor
de Valkenswaardse equipe die zijn
eerste competitie in de landelijke
afdeling meteen met een kam
de
In
bekroonde.
pioenschap
hoofdklasse bracht PSV-Cathrien
zich in veiligheid door 5—S te spe
]en tegen Irene, maar in de promo
tie-overgangsklasse heeft De Mep..
pers de grootste moeite zich te
handhaven.
Jan Suiskens was met drie
winstpartijen topscorer voor De
Dennenberg in het belangrijke duel
tegen Red Stars. Hij stond in Ven
ray geen enkele game af tegen de
hem bekende spelers Bonants,
LGiessen en Hendriks. Door het ge
Iwonnen dubbeispel kwam De Den
nenberg op 2—2, waarna via 3—3
werd uitgelopen tot 3—6. In een
prachtige partij versloeg Slegers in
twee games Hendriks, waarna
Handgraaf zijn enige winst boekte
op dezelfde speler. Na een aarze
lende start kon De Dennenberg in
de tweede competitieheift op over
tuigende wijze de titel grijpen.
Red Stars
9 10
9 15
Dennenb.
o
7
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Swift
Kluis

9 10
9 10

Falc
NOAD (R)

9
9

spelende Jacq Beckers, die in de
uitwedstrijd al zijn partijen had
verloren, deed het flu niet beter.
Arnoud van der Palen won één
partij. Het team kan zich nu geeh
verliespunten moor veroortoven en
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DENNENBERG
TA FE LTE NN I S
SEN 10 R EN
De heren Sen ioren hobben een
aar weekeinde aohter de rug.
Het eerste team moest het, om
te beginnen, afleggen tegen Red
Star 2 uit Gorte. De Dennenber
gers wonnen alien van do sleccht
ste man van Red Star. Eindstand
van de wedstrijd 3-7.
Hot tweede team bevocht een ge
Iijk spel tegen Meppers 3 uit Hee
ze. Lou Biemans teed de eerste
nederiagen van deze kompetitie.
en,
Door slechts één partij te winn
Kole
Theo
van
ere
mind
de
hij
was
par
en Nes Staals, die ieder twee
tijen op hun naam brachten.
ne
Hot derde team teed een kleine
ers,
Beck
Jacq
1.
Rabo
tegen
ag
derla
nen
won
ijk
Verd
Jos
en
Kees School
was
één maal. 00k hot dubbeispel
stand
Eind
rg,.
enbe
Denn
voor De
4-6.
ne
Hot vierde teed een verwachte
van
team
e
eerst
derlaag tegen het
plaatsgenoot Geenhoven. Van de
van
Dennenbergers wist alteen Wim
deed
Gerven tot winst te komen en
jen
dat twee maal; de overige parti
eigen
in
dat
n,
hove
waren voor Geen
derhalve met 8-2 won.
JLJNIOREN
in de
Het eerste juniorenteam teed
Versa
thuiswedstrijd tegen Vice
78
‘64 een nederlaag. Het werd
voor de gaston, doordat alie Den
nenbergers één maal wisten te
WI nnen.
Het tweede team kwam in de ult
1
wedstrijd tegen Never Despair

uit Den Bosch tot een gelijk spel.
Henk Sandkuyl won als beste Den
e
enberger twee partijen. Adrie Sche
rd
pens en de niet geheel fitte Gera
Slegers kwamen niet verder ais één
maal winst, terwiji ook hot dubbel
spot voor het Vaikenswaardse team
was.
Hot derde team had at evenveel
do
moelte met do tegenstander als
bevocht
hoger geplaatste teams. Hot
1
in de thuiswedstrijd tegen JCV
was do
eon get ijk spot. Chris Vos
in,
grote man, want hij staagde er
Mar
om at zijn partijen to winnon.
Bogers
tien van der Hot jden en Ton
de
wat
j,
parti
wonnon ieder een
eindstandop 5-5 bracht.

Hot viorde team verloor de uitedstrijd togen St.Cathrien 2 uit Eind
hoven met 3-7. Peter van do Brook,
tot voor de wedstrijd ongeslagen in
de kompotitie verloor maar liefst
twee maai. 00k Peter Grijseels en
Hans Teunissen kwamen niet ver
der dan één winstpartij.
Hot vijfde team bracht voor Do Den
nonberg do eerste overwinning.
Hot tweede team van do Meppers
uit Heee kreeg in Valkenswaard
eon 3-7 nederiaag aan do brook go
smeord. Jeroen Kiomp en Eric de
Bont wonnen at hun part; jon, be
nevens het dubbetspel. Jan Es
sing vertoor drio maat.
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Door de ze
VALKENSWAARD
ge van 6—4 o Red Stars heeft tafel
tennisvereniguzg De Dennenberg uit
Valkenswaard ongeslagen beslag ge
legd op de titel in de promotie-over.
gangsklasse C.
Met nog een wedstrijd voor de
boeg zijn Jan Suiskens, Jo Hand.
graaf en Gerard Slegers onbereik
baar geworden voor de concurren
tie. Een fraaj succes derhalve voor
de Valkenswaardse equipe die zijn
eerste competitie in de landelijke
afdeling meteen met een kam
In
pioenschap
de
bekroonde.
hoofdklasse bracht PSV-Cathrjen
zich in veiligheid door 5—5 te spe
len tegen Irene, maar in de promo
tie-overgangsklasse heeft De Mep
pers de grootste moeite zich te
handhaven.
Jan Suiskens was met drie
winstpartijen topscorer voor De
Dennenberg in het belangrijke duel
tegen Red Stars. Hij stond in Ven
ray geen enkele game af tegen de
hem bekende spelers Bonants,
Giessen en Hendriks. Door het. ge
wonnen dubbelspel kwam De Den
nenberg op 2—2, waarna via 3—3
werd uitgelopen tot 3—6. In een
prachtige partij versloeg Slegers in
twee games Hendriks, waarna
Handgraaf zijn enige winst boekte
op dezelfde speler. Na een aarze
lende start- kon De Dennenberg in
de tweede competitiehelft op over
tuigende wijze de titel grijpen.
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DENN EN BERG
TAFELTNNlS
SEN JOR EN
De heren senioren hebben een
:waar weekeinde achter de rug.
Hot eerste team moest bet, om
te beginnen, afleggen tegen Red
Star 2 uit Goirle. De Dennenber
gers wonnen alien van de sleccht
Ste man van Red Star. Eindstand
van de wedstrijd 3-7.
Hot tweede team bevocht een ge
lijk spel tegen Meppers 3 uit Hee
ze. Lou Biemans leed de eerste
nederlagen van deze kompetitie.
Door slechts een partij te winnen,
was hij de mindere van Theo Kole
en Nes Staals, die ieder twee par
tijen op hun naam brachten.
Het derde team leed een kielne ne
derlaag tegen Rabo 1. Jacq Beckers,
Kees School en Jos Vordijk wonnen
éen maal. 00k bet dubbeispel was
voor De Dennenberg,. Eindstand
4-6.
Het vierde leed een verwachte ne
derlaag tegen het eerste team van
plaatsgonoot Geenhoven. Van de
Dennenbergers wist alleen Wim van
Gerven tot winst te komen en deed
dat twee maal; de overige partijon
waren voor Geenhoven, dat in eigen
derhalve met 82 won.
JUNIOREN
Het eerste juniorenteam teed in de
thuiswedstrijd togen Vice Versa
‘64 een nederlaag. Het werd 7-3
voor de gasten, doordat alle Den
nenbergers één maal wisten te
Winnen.
Het tweede team kwam in de uit
wedstrijd tegen Never Despair 1

Tafeltennis
Het eerste team van de senioren
behaalde hot afgelopen weekeinde
een knappe zege op Never
Despair uit Den Bosch. Het
Dennenbergteam voert na deze
zege de ranglijst aan, hetgeen
vooral te danken is aan de voor
treffelijk spelende Ad de Laat, die
drie overwinningen in do wacht
wist te sleperi. Einduitslag 6-4 voor
de Dennenberg. Het tweede team
deed bet in Heeze niet minder
goed. Het bevocht oen verdiende
6-4 ovorwinning, door overwinnin
gen van Theo Kole (2x), Jules
Staals (2x) en Ernest Staals (lx).
Het derde team zegevierde over
St. Cathrien 3 uit Eindhoven. Het
won met 6-4. Met dezelfde cijfers
overtroefde het vierde team in een
thuiswedstrijd Taveres 2 uit Eind
hovon. Uitblinkers in dit team
waren Wim van Gerven en Ad van
Laarhoven, die ieder twee par
tijen wisten te winnen. De in de
uitwedstrijd ongeslagen gobleven
Wout van Glabbeek bloek nu niet
opgewassen tegen de spanning en
incasseerde dientengevolge twee
nederlagen. Het vijfde kwam in de
uitwedstrijd tegen Zwaantjes 4 niet
verder dan een forse 1-9 neder
laag. Hans van Daa! redde de eer,
door een partij op zijn naam te
brengen.

Junioren
Hot tweedo team werd kampioen
door een verdiende 7-3 over
winning op Attaque 1 uit St.
Oedenrode. Gerard Slegors bleef
ongeslagen. Ton Bogers en Adrie
Scheepens wonnen ieder twee
maal.
Het eerste verloor zeer toleur
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deMppers
uit Heeze. Evenals in do uitwed
strijd word hot 00k nu weer 6-4
voor do Hoezenaren. Alleen Mart
van Son voldeed. Hij kwam dan
00k drie maal tot winst. De onzeker

spelende Jacq Beckers, die in de
uitwecistrijd al zijn partijen had
verloren, deed het nu niet beter.
Arnoud van der Palen won één
partij. Het team kan zich nu geeh
verliespunten moor veroorloven en
het zal een eventueel kampioen
schap nog kunnen bereiken via
eon beslissingswedstrijd tegen
hetzelfde team, waarvan flu word
verloren. Eon somber vooruitzicht.
Hot derde team van do junioren
won zoor overtuigend van Bergeijk
1. Het werd 10-0 voor de Dennen
berg. Met dezelfde cijfors versloeg
het viorde team A.T.T.V. 1 uit
Aston. Als bet vijfdo team hot
komende weekoinde minimaal eon
golijkspel in do wacht weet te
slepen, in de thuiswedstrijd togen
P.J.S. en dat ziet or wol naar uit,
kan de Donnenberg nog eon
kampioenstoam huldigon. Het
vijfde won het afgelopen week
einde met gemak van hot eerste
team van do Zwaantjes ult St.
MichieIsesteI, met 10-0.
Hot pupillonteam komt nog wat
ervaring tekort. Hot verloor met
7-3 van St. Cathrien 8.
Hot meisjosteam, zondor de storke
Ans van Gorwen, versloeg het team
van Jeep uit Vught met 10-0. Een
vrij gomakkelijke on vordiende
overwinning.
Voor het komende weekeinde
staan op hot programma:
Senioren:
Denneborg 1-PAC 2
Dennenberg 2-Alico 3
Donnenborg 3-OTTC 3
Dennenberg 4-PAC 4
Dennonberg 5-Eon en twintig 3
Junioren meisjes:
Dennonberg 1-PJS 2
Junioren jongens:
Budilia 1-Dennenberg 1
-Dertnenberg-2-’PAC1
St. Cathrien 3-Dennenberg 4
Aspiranten:
Donnonberg 5-PJS 3
Pupillen:
Dennenberg 6-St. Cathrien 6

Hot kampioensteam
v.l.n.r.: A. Scheopens-G. Slegers
A. Bogors

uit Den So
Henk Sandl
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DEN N EN BERG-TA F EL TENNIS
GROSSIERT IN KAMPIOENSCHAP
PEN.
Nadat wij reeds melding maakten van
het behalen van het kampioenschap
in de tafeltenniskompetitie van de Ne
derlandse Tafeltennisbond, afdeling
Brabant, van een. tweetal Dennenberg
jeugdteams, zijn inmiddels nog een
tweetal teams er in geslaagd de kom
petitie met een kampioenschap te be
kronen. Het betreft op de eerste plaats
het in de derde kiasse senioren ope
rerende tweede team, dat door het be
halert van de titel naar de tweede klas1
se is gepromoveerd. Het team, bestaande uit Lou Biemans, Theo Kole en Nas
Staals, wist in de Iaatste en beslissen
de wedstrijd van de kompetitie, het
team van de Meppers uit Heeze naar
een nederlaag te spelen en zich daar
mede van de titel te verzekeren.
Via hat pelen van een beslissings
wedstrijd slaagde ook het aspiranten
team er in, om kampioen te worden.
Jeroen Kiomp. Erik de Bont en Jan
Essing slaagden er evenals in de
tweede helft van de kompetitie in,
om de aspiranten van ATTV te ver
slaan. Beide teams hadden de kompe
titie met een gelijk aantal punten af
gesloten, zodat het spelen van een
beslissingswedstrijd voor het bepa
len van de kamploen noodzakelijk
was. Tot grote vreugde van de Den
nenbergers kwam hat Valkenswaardse
team als overwinnaar uit de bus.

V.I.n.r. Nes Staals, Lou Biemans en Thee Kole.
Bij de jongens pupillen won Hank
Teunissen de poule, versloeq daar
na J. de Vet (JCV), vervolgens P.van
Loon (TOS) en trad in de finale aan
tegeñ E. Peeters (JCV), die hij met
21-15, 19-21 en 21-19 versloeg. Hier
mede was het bezit van de eerste
titel een feit.
In de aspiranten klasse 3 had De Den
nenberg een tweetal ijzers in het vuur,
in de persoon van 1
nk Smolders en
Marcel Outhuyse. Henk won zijn pou
le en versloeg vervolgens S. Maitha
(V.V,’51). Daarna moesten J.Reijn
ders (Tanaka) en J. Snijders (Tanaka)

I—

V.I.n.r. Jan Essing, Erik de Bont en Jeroen Kiomp.
BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN
Op zaterdag 5 januari toog een grote
schare tafeltennissers naar Tilburg,
om aldaar te trachten een persoonhij
ke titel in de wacht te slepen, op de
Brabantse kampioenschappen 1974.
Hat is al wear enige jaren geleden,
dat de Dennenberg het genoegen
mocht smaken een Brabants kam
pioen in de gelederen te hebben en
aihoewel de verwachtingen hoog ge
spannen waren kon toch niet worden
gezegd, dat er een Dennenberger als
duidelijk favoriet stond genoteerd,
want daarvoor was de konkurrentie
te groot. Wellicht, dat een uitzonde
ring kon worden gemaakt voor Marcel
Outhuyse, die rond de jaarwisseling
het JCV-toernooi en het toernooi te
Helden-Panningen, in zijn kiasse
had gewonnen, maar op deze toer
..ien ontbraken een aantal sterke
West-Brabantse spelers.
Hoe sterk de Denneberg-jeugd het
aatste jaar naar voren is gekomen,
k uit het feit, dat een aantal spe
er in slaagden om alle prognoses
ogenstraffen. Naast een tweetal
pri]zen werden fiat minder
le titels behaald.

tegen Henk het onderspit delven en
was de finale bereikt.
Marcel Outhuyse kwam na hat winnen
van de poule tegen M. de Wit (St.Ca
thrien) te staan, die tegen Marcel het
onderspit moest delven. Ook J. Sui
kerbuik (Jeveo) en T. Kommers (Je
veo) bleken fiat tegen hem opgewas
sen. Hiermede had ook Marcel de f i
nale bereikt. In de finale trok Hank
Smolders aan het langste eind. Hij
verwees Marcel met 9-21, 21-16 en
17-21 naar de tweede plaats.
In de Jeugdklasse 2 won Marcel Out
huyse zijn poule, waarna hij JMeus
sen (V.V.’Sl) versloeg. In de volgen
de ronde revancheerde Marcel zich
voor de nederlaag in de aspirantenfi
I nale, door Henk Smolders zijn clubge
foot, uit te schakelen Ook J. Vriens
bleek in de halve finale niet opgewas
sen tegen het Valkenswaardse tafel
tennisgeweld. Voor de tweede maal
in de finale maakte Marcel korte metten met P.van Loon (TOS) In feite
geen ogenblik bedreigd, won hij toch
nog in drie games; 21-16, 14-21 en
21-17.
In hat dubbelspel versloegen Marcel
Outhuyse en Henk Smolders in de twee
de ronde het sterke duo Meussen/Sui
kerbuik (V.V.’51), In de derde ronde
moesten J Rijnders (Tanaka) er aan
geloven. Ook J. Vriens, J. Adriaan
sen (TOS) moesten in de halve finaIe
met 21-16, 21-23 en 21-17 de ear aan
hat Valkenswaardse duo laten. Hat
winneri van de finale tegen P.KiI, W.
v.d. Sande (JCV) bleak voor Henk en
I Marcel lets teveel gevraagd. Zij var
loren met 18-21 en 18-21.
Het sterke Dennenbergduo Scheepens
Sandkuyl,rrmaal gesproken toch

wel goed voor een fianelplaats, strui
kelde in de kwartfinale van het dub
belspel-Junioren over de latere kam
pioenen Balvers/Pennings (V.V. ‘64)
Bij de Junioren 3 enkelspel haalde
Henk Sandkuyl de halve-finale, maar
moest in J. Wagtmans (Back Hands)
zijn meerrre erkennen. (21-18, 14-21
en 19-21).
Ook Ad Scheepens en vooral Gerard
Slegers kwamen nog tarnelijk ver,
maar slaagden er niet in, om in de
prijzen te vallen.
SUISKENS-TOERNOOI
Het J. Suiskens- toernooi voor Den—
nenberg-leden werd op zondag 6 ja
nuari, daags na de Brabantse kam
pioenschappen dus, gespeeld en bij
velen zat de moeheid nog in de be
nen. In d A- kiasse behaalde Ge
rard Slegers de eerste plaats, gevolgd
door Hank Sandkuyl (2e), Mart van
Son (3e) en Hen Smolders (4e).
In de 8-klasse werd Jeroen Kiomp
eerste, gevolgd door de kersverse
Brabanise pupil(en-kampioen Herik
Teunisse. Jo Reijnaøcts werd derde
en Nico Teunissen tenslotte behaal
de de vierde prijs.
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DE DENNENBERG
TA F E LTENN IS
Het landelijk spelende le junioren
team heeft de met eel spanning
tegemoet geziene wedstrijd tegen
Tielse uit Tiel met 6-4 gewonnen.
Mart van Son en Henk Smolders
kwamen met twee gewonnen partij
en het best uit de bus. Marcel Out
huyse zorgde voor één overwinning,
terwijl bet dubbelspel eveneens
naar De Dennenberg ging.
Het tweede team speelde tegen
PSV 2 uit Eindhoven en trok met
7-3 aan het langste eind. Gerard
Slegers, Ad Scheepens en Henk
Sandkuyl deden niet voor elkaar
onder en lieten ieder twee maal
winst voor zich noteren. Ook het
dubbelspel ging naar De Dennen
berg.
Het derde won met 9-1 van St.Cath
rien 1 ult Eindhoven. Chris Vos en
Martien van der Heijden wonnen al
hun partijen, Ton Bogers moest
slechts één maal zijn tegenstander
tel iciteren.
Het vierde team, bestaande uit Grij
seels, v.d. Broek en Hans Teunis
sen won met 10-0 van Attaque 1.
Het vijfde verloor op bet nippertje
de uitwedstrijd tegen ATTV 1 uit
Asten. Jeroen Klomp en Eric de
Bont wonnen twee maal, maar daar
bleef bet evenwel blj.
Het zesde team, de pupillen, won
met 10-0 van Bergeijk 2. Een voor
treffelijke prestatie van Henk Teu
nissen, Jo Reynaert en Paul Cox.
De Senioren
Het eerste team ging kansloos ten
onder in de wedstrijd tegen TTCV
2 ult Veghel. Het tweede deed bet
heel wat beter, want het won de
uitwedstrijd tegen Pac 2 uit Eind
hoven met 10-0. Goed werk van
Lou Biemans, Theo Kole en Nes
Staal s.
Bergeijk 1 won de wedstrijd te
gen Dennenberg 3 met 7-3. Jacq
Beckers was ook nu weerde beste
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man in bet Dennenbergteam. Hij

moest het alleen at leggen tegen
Wout van Glabbeek. Kees School
wist één partij op zijn naam te
brengen.
Het vierde won thuis met 8-2 van

Taveres 2. Wilfried Lemmens en

good old Wim van Gerven waren
beiden goed voor drie maal winst.
Frans Huibers moest met één over
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winning genoegen riemen.
Programma voor het komende weekMF
,1saz, ,
einde Iuidt het programma:
senioren:
Dennenberg 1-Irene 3
Dennenberg 2-Een en twintig 2
Dennenberg 3-Treffers 1
Dennenberg 4-Renata 2
junioren:
St. Cathrien 1-Dennenberg 2
Dennenberg 3-Never Despair 1
PSV 3-Dennenberg 4
Dennenberg 5-Bergeijk 1
Dennenberg 6-Irene 3
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van der Heijden en Chris Vos won

nen twee partijen teamgenoot Ton
Bogers één.

Het vierde team won de thuiswed
strijO tegon het eersto van de Mep
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pers wt Heexe met 7-3, hetgeen,
na de wedstrd van voriçjo week
tegem eec en twintlg 1 ut Beek en

Dock, perspectieven gent bioden.
Peter Grljseels bleet wederom on
geslagen, evenals Hans Teunle
Sen. liwaller Heck Teunissen won
één partij., muar meg tochterug
zen op drie voortreffelljk gespeel
de matches.
De aspiranten wonnen met groat
gernak do tweede wedtrijd van de
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DE DENNENBERG
TA F E LT ENN IS
Het landelijk spolende le junioren
team heeft de met v,eel spanning
tegemoet geziene wedstrijd tegen

Tielse uit Tiei met 6-4 gewonnen.
Mart van Son en Henk Smolders
kwamen met twee gewonnen partij
en het best tilt de bus. Marcel Out
huyse zorgde voor één overwinning,
terwijl hot dubbelspel eveneens
naar De Dennenberg ging.

Het tweede team speelde tegen
PSV 2 uit Eindhoven en trok met
7-3 aan hot langste eind. Gerard
Slegers, Ad Scheepens en Henk
Sandkuyl deden niet voor elkaar
onder en lieten ieder twee maal
winst voor zich noteren. Ook hot
dubbelspel ging naar De Dennen
berg.
Hot derde won met 9-1 van St.Cath
rien 1 ult Eindhoven. Chris Vos en
Martien van der Heijden wonnen al
hun partijen, Ton Bogers moest
slechts één maal zijn tegenstander
feliciteren.
Het vierde team, bestaande uit Grij
seels, v.d. Broek en Hans Teunis
son won met 10-0 van Attaque 1.
Hot vijfde verloor op het nippertje
de uitwedstrijd tegen ATTV 1 ult
Asten. Jeroen Klomp en Eric de

.I
man in het Dennenbergteam. Hij
moest het alleen afleggen tegen
Wout van Glabbeek. Kees School
wist één partij op zijn naam te
brengen.
Het vierde won thuis met 8-2 van
Taveres 2. Wilfried Lemmens en
good old Wim van Gerven waren
beiden goed voor drie maal winst.
Frans Huibers moest met één over
winning genoegen nemen.
Programma voor het komende week

einde Iuidt het programma:
senioren:
Dennenberg
Dennenberg
Dennenberg
Dennenberg

1-Irene 3
2-Een en twintig 2
3-Treffers 1
4-Renata 2

junioren:
St. Cathrien 1-Dennenberg 2
Dennenberg 3-Never Despair 1
PSV 3-Dennenberg 4
Dennenberg 5-Bergeijk 1
Dennenberg 6-Irene 3

RD EN N EN BERG
BEKERCOMPETItIE
A-JUNIOREN IN DE BEKER
FINALE.

Bont wonnen twoe maal, maar daar
bleef het evenwel bij.
Het zesde team, de pupillen, won
met 10-0 van Bergeijk 2. Een voor

De iaatste wedstrijd tegen Rodar
leverde op de elgen baan een kiln

kende overwinning op. Met maar
heIst 20-3 werden de Helmondse
Junloreri verpietter.
Na zes gespeeide wedstrijden In
de ZuIdeIljke poule hebben de
geen-groene zlch onbetwist de
sterkste getoond. Er werden in to
taah 98 doehpuntrt gescoord met
siechts 13 tegen. Een groot machts
vertoon hebben de Natiortale Karn
ploenen hiormede gedemonstreerd.
De flnalestrijd om do N.R.B.-be
ker zal gestreden moeten worden
tegeri hot Haagse Residentle. Met
spanning wordt deze nog vast te
stelien ontmoeting tegemoet gezien,
Ultalagen bekercomp.tltle.
Senloren:
Helmond West 1-Dennenberg 1
Dennenberg iI-R.C.M.
Jun loren:
Dennenberg A-Rodar
Lichtstad-Dennenberg B
Asp Iranten:
Roistars-Den nen berg

treffehijke prestatie van Honk Teu
nissen, Jo Reynaert en Paul Cox.
De Senioren
Het eerste team ging kansloos ten
onder in de wedstrijd tegen TTCV

2 uit Veghel. Hot tweede deed het
heel wat beter, want het won de
uitwedstrijd tegen Pac 2 uit Eind
hoven met 10-0. Good werk van

Lou Biemans, Theo Kole en Nes
Staal s.
Bergeijk 1 won de wedstrijd te

gqn Dennenberg 3 met 7-3. Jacq
Beckers was 00k nu weer de beste

I

Agor-Den nen berg

TAP ELTENNIS
Na de vorige week geleden neder
laag tegen JCV 3 tilt Vught, slaag

I

de het eerste team or afgeiopen
weekend in om do voile buit binnon to halen in de wedstrijd tegen
Heimond 1. 10-0.
Hot tweedo behaalde eon nipte
overwinning op hot twoede van
Heimond 6-4 en is daarmede, na
de overwinning op Renata 3 uit
Eindhoven, nog ongesiagen. Lou
Biemans was goed voor 3 overwin
ningen.
Hot derde team verioor met 8-2 van

Jeep 2, waarbi) het voortreffelljke
spel van de dit Jaar voor hot eerst
in de seniorenkompetitle uitkomen
‘iI hlik.UtI

do Jacg Beckers opvleI. Hi1 sieepte belde overwinningen In do
Hat viorde team verloor met het
kleinst mogeiiJke verachil van Ki

nawo I wit Elndhoven. Captain Wim
van Gerven epeelde ale in zijn bee
te dagen en won al ziIn perth Jon.
1
)e zege In hot dubbelepol was ook
voor eon groot deel aan hem to C
ken. Eindatand 4-6.
JUNIOREN
Het eerste team moest naar Seve
num en verloor wear. Henk Smol
ders toond zich dltmaai do beste
Dennenberger en won•twee partij
en. Mart van Son en Marcel Out
huyse bleven op óén maal winst
steken. Het dubbeispel ging naar
do tegenstanders, waardoor de
einduitslag op 4-6 werd bepaald.
Hot tweede won met 7-3 de uit
wedstrijd tegen JCV 1 ult Vught,
hetgeen eon voortretfetljk resui

DENNENBERG
Het vierde te’am, dat de voorlaat
Ste wedstrijd met 7-3 van PSV
wist te winnen, kwam nu thuis
tegen St. Cathrien 2 uit Eindho
yen niet goed uit de verf. De
sterke Peter v.d. Broek kwam
niet verder dan één gewonnen
partij, evenals Henk Teunissen,
terwijl Peter Grijseels twee
maal wist te winnen. Het werd,
een enigszins smadelike 4-6 ne
derlaag.
Het aspirantenteam zag zijn kan
sen, om deze kompetitie met een
kampioenschap af te sluiten,
voor een groot gedeelte de mist
ingaan, door de uitwedstrijd te
gen de Meppers 2 uit Heeze met
3-7 te verliezen. Alleen Jeroen
Klomp wist 2 partijen te winnen,
benevens het dubbelspel, samen
met Eric de Bont. Mocht de Mep
pers de wedstrijd tegen nummer
1 van de ranglijst weten te win
nen, dan eindigen drie temt
een gelijk aantal punter’ $i
•aan en zullen er beslisS
strijden moeten worden
Het Iandelijk spelende €
juniorenteam speelde de
wedstrijd tegen Tielse
en hield de score precie’.
wicht 5-5. Mart van Son w

DE DENNENBERG SLUIT JUN10REN-KOMPETITIE AF MET 2
KAMPIOENEN.

Het pupillen-team van Tafelten
nisvereniging De Dennenberg
slaagde er als eerste in, om de
najaarskompetitie van de Neder
landse Tafeltennisbond, afdeling
Brabant, met een kampioenschap
te bekronen,. Het versloeg vorige
week het team van Irene uit Til
burg met de maximale cijfers, 10-0
en liet er dus geen twijfel over be
staan, wie de sterkste was. Opmer
kelijk is het, dat dit team in één
jaar zul ke fantasti sche vorderi n
gen heeft weten te maken, want
het sloot dit voorjaar de kompeti
tie af met zeer bescheiden resul
taat. Dat de training van Jan Suis
kens vruchten afwerpt, is hierme
de weer eens een keer bewezen.
De wedstrijd, welke het afgelopen
weekeinde tegen het team van de
Meppers uit Heeze werd gespeeld,
was een formaliteit en werd met
8-2 door de Dennenbergers gewon
nen, Henk Teunissen en Jo Reij
naerts wonnen al hun partijen On
het dubbeispel, terwijl Renier Be
ckers één partij op zijn naam wist
te brengen.
V.I.n.r. H. Teunissen

-

R. Beckers

Het tweede team van de junioren
won afgelopen zaterdag met 8-2
van Never Despair 1 ult Den
Bosch en sleepte gelijktijdig het
kampioenschap in de wacht. Cap
tain Gerard Slegers bleef ongesla
gen, terwiji zijn teamgenoten Henk
Sandkuyl en Adrie Scheepens één
maal het hoofd moesten buigeri.
Het derde team, dat in dezelfde
kompetitiepoule uitkwam als het
tweede, eindigde op de derde
plaats. Een voortreffel ii k resu I
taat. Beide teams hebben zich ge
plaatst bij de zes sterkste Bra
bantse teams, welke in de afde
ling uitkomen en zullen in de ko
mende kompetitie om het Brabant
se Kampioenschap gaan strijden.
Een verheugende zaak, ondanks
de olie-crisiS, die het maken van
reizen naar de uithoeken van de
provincie met eigen vervoer wel
zal bemoeilijken.

-

J. Reynaerts en P. Kox
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TAFELTENNIS

,l.
et eerste team moest weer eens
penogen nemen met een nederlaag.
t afgelopen weekeinde speelde
thuis tegen Irene 3 uit Tilburg,
k.j
de Dennenbergers ieder
1 winstpartij boekten ten koste
1 de Tilburgse vereniging. Het
tweede team deed het heel wat be
ter. Het zegevierde thuis tegen
Een en twintig 2 uit Beek en Donk.
Biemans en Theo Kole waren
ngenaakbaar en wonnen al hun
partijen. Nes Staals moest naast
Izijn twee gewonnen partijen tevens
een verliespartij accepteren. Eind
stand 9-1. Het derde team won met
van de Treffers uit Hapert.
Jacq Beckers excelleerde met drie
gewonnen partijen: Kees School
won twee maal en Jos Verdijk één
maal te winnen. Marce maal.
en Henk Smolders kwaHet vierde speelde gelijk tegen Re
verder dan één gewonrita 2 uit Eindhoven. Wim van Ger
Dit gevoegd bij het ge yen noteerde zijn eerste verliespar
dubbelspel, bepaalde tii van deze kompetitie. Wilfried
Lemmens won eveneens twee maal.
slag, zoals gezegd
Het dubbelspel werd ten gunste
van de Dennenbergers beslist, het
geen de eindstand op 5-5 bracht.
JUN IOREN
Het tweede team won de uitwed
strijd tegen St. Cathrien 1 uit Eind
hoven met de maximale score- 10-0.
Voor dit voortreffel I jke staaltj e
zorgden Adrie Scheepens, Gerard
Slegers en Henk Sandkuyl. Het der
de won met 7-3 de thuiswedstrijd

V.I.n.r. A. Scheepens, G. Slegers e H. Sandku

“V

AKTIVITEITEN

tegeri Never Despair 1 uit Den
Bosch. Martien van der Heijden
jet als beste man drie winstpar
tijen voor zich noteren. Chris Vos
won twee maal en Ad Bogers kwam
niet verder dan één gewonnen par
tij.
De uitwedstrijd tegen PSV 3 uit
Eindhoven werd door het vierde
team met 7-3 gewonnen. Peter van
de Broek, die steeds beter gaat
spelen won al zijn partijen; Peter
Grijseels won twee maal, terwijl
de teleurstellende Hans Teunissen
niet verder kwam, dan één maal
winst.
De aspiranten wonnen van het eer
ste van Bergeijk met 8-2. Met de
zelfde cijfers wonnen de pupillen
van Irene 3 uit Tilburg. Jo Reij
naerts en Henk Teunissen kwamen
met drie gewonnen partijen weer
bijzonder goed uit de bus. Ook Re
nier Beckers leverde een voortref
felijke prestatie, door twee partij
en op zijn naam te brengen.
PROGRAMMA:
Voor het komende weekeinde staan
op het programma:
Junioren:
Dennenberg 1-Vice Versa ‘64 1
Never Despair 1 -Dennenberg
Dennenberg 3-JCV 1
St.Cathrien 2-Dennenberg 4
Dennenberg 5-Meppers 2
Meppers 3-Dennenberg 6
Sen ioren:
Dennenberg 1-Red Star 2
Dennenberg 2-Meppers 3
Dennenberg 3-Rabo 1
Geenhoven 1-Dennenberg 4

D EN N EN BERG

3 TAFELTENNIS-KAMPIOENEN

Door de belangrijke uitwedstrijd te
gen OTTC 2 uit Osch met 8-2 te
winnen legde het eerste senioren
team van de Dennenberg beslag op
het kampioenschap in de 2e kiasse
C van do Nederlandse Tafeltennis
bond, afdeling Brabant. Het heeft
or even naar uitgezien, dat het zo
ver niet zou komen, want door twee
verliespartijen van respectievelijk
Piet van Son en Fred van Bree keek
het Dennenbergteam in eerste in
stantie tegen een 0-2 achterstand
aan. Hierna won Ad de Laat, die
in een blakende vorm stak de derde
partij, terwiji het dubbeispel een
duidelijke Dennenbergaangelegen
held was. Vanaf dat moment wer
den er geen fouten meer gemaakt
en stevende men rechtstreeks at
op een fraaie 8-2 overwinning. Het
komende seizoen zal het Dannen
bergteam uitkomen in de le kiasse.
Het vierde juniorenteam won do uit
wedstrijd tegen de Meppers 4 uit
Heeze met 10-0. Een schitterende
prestatie van dit team, bestaande
uit Pieter v.d. Brook, Peter Grij
seels en Hans Teunissen. Na af
loop van do wedstrijd konden do
bloemen in ontvangst worden geno
men en schoot de fotograaf de ge
bruikelijke kampioenskiek.
Het pupillenteam van de Dennen
berg legde eveneens beslag op hot
kampi oenschap, door do thu i swed
strijd tegen St. Cathrien 8 uit Eind
hoven met 7-3 te winnen. Jo Reij
naerts en Honk Teunisson bloven
in dit troffen ongeslagen. Paul Kox
bracht één partij op zijn naam.
Het derde seniorenteam won het at
gelopen weokeindo do wedstrijd
tegen Renata 2 uit Eindhoven. Jacq
Beckers bleef in dit treffen onge
slagen, terwiji Wim van Gerven on
Wilfred Lemmons ieder twee winst
partijen lieten noteren. Hot komen
de weekeinde kan ook dit team kam
pioen wordon, als hot tenminste
hot sterke team van de TH-studen
ten weet to verslaan.
Het vierde soniorenteam won uit
van Renata 4 uit Eindhoven met
10-0 en zal het komende weekeinde
ongetwijfeld kampioon vorden.
Gerard Slegers en Honk Sandkuyl
bleven ongeslagen. Adrie Schee

AKTIVITEITEN

Als alles meezit zal het aantal
kampioensteams dit seizoen zes
bedragen, hetgeen betekent, dat
meer dan do heift van hot aantal
teams dat dit seizoen aan do kom
petitie heeft deelgenomen op eon
kampioenschap bes lag heeft weten
te leggen.
Het tweede seniorenteam verloor
van Renata 1 met 2-8. Lou Biemans
en Nes Staals wisten ieder eon par
tij te winnen.
In de kampioensklasse junioren atdoling Brabant kwamen Dennenberg
2 en Dennenberg 3 tegen elkaar uit.
Hot tweede won met 8-2 en dat was
uiteraard geheel volgens de ver
wachting.

V.I.n.r.: Peter Grijseels, Hans Teunissen en Pieter v.d. Broek.

pens won twee partijen, Martien
van der Heijderi één, torwiji Ton
Bogers en Chris Vos uitsluitend
verliespartijen lieten noteren.
Het tweede kan nog kampioen wor
den. Hiorvoor is hoogstwaarschijn
lijk wel een besissingswedstrijd
noodzakel ijk.
Het aspirantenteam klopte koplo
per Alico 3 ult Schijndel. Eon le
lijke tegenvaller voor hot team uit
Schijndel, dat in Valkonswaard
kampioen had willen worden. Jo
roen Klomp was goed voor drie
maal winst. Erik de Bont zegevier
de twee maal en Jan Essing ten
slotte won één maal, terwijl hot

dubbelspel eveneens riaar do Den
nenberg gins.
Voorhet komende weekeinde staan
echter nog een aantal belangrijko
wedstrijden op het programma.
senioren

Dennenberg 1-Zwaantjes 1
Dennenberg 2-Meppers 2
Taveres 1-Dennenberg 3
Denneriberg 4-Budilia 3
jun i oren

Dennenberg 1-Succes 1
JCV 1-Dennenberg 2

Dennenberg 3-Deso 1
Dennenberg 5-Never Despair 4

1

DENNENBERG

I

ROLHOCKEY-BEKERCOMPETITIE
Aspiranten Dennenberg-Marathon 3-6
Tegen de aspiranten van Marathon
hebben de Dennenbergers goed par
ti] gegeven. Tot voor rust waren de
ploegen goed tegen elkaar opgewas
sen. Na rust bracht de ove-winning
bi] Marathon doordat de Hagenaars
over een grotere wedstri]droutine
beschi kten.
Dennenberg-Agor
6-0
De 2e wedstrijd tegei de aspiranten
uit Dordrecht leverde een verdiende
Valkenswaardse overwinning op. Er
werd goed gecombineerd en de ach
terhoede sloeg aWe aanvallen at en
dankzi] het goede keeperswerk vao
Freddy Grijseels kon Agor geen en
kel tegenpunt aten aantekenen.
Dennenberg-Rodar
0-1
Met de kleinst mogelijke overwin
ning gingen de 2 winstpunten naar
Helmond. Beide teams streden met
grote inzet en do gelukkigste won.
PupiIIe:i ZRC-Dennenberg 8-1
In den Haag bonden de Dennenberg
pupillen do strijd aan tegen de pu
pillen uit Zaanstad. Zi] moesten de
overwinning laten aan Z.R.C.-ers
dat als team een betere eenheid
vormd e.
Residentie-Dennenberg
1-6
Residontie kon het tegen Dennen
berg niet bolwerken Do geelgroe
nen wisten betere kansen te schep
pen en 00k te benutten. Met 2 winst
punten, en verdienstelijk resultaat,
toen de terugreis naar Valkenswaard
ondernomen.
Junioren Lichtstad-Dennenberg B15-2
Het B-team moest in Eindhoven een
zware nederl aag ncasseren, a hoe
wel het er aanvankelijk niet naar ult
zag. Bij de rust was de stand 5-2
voor Lichtstad, dooh na de rust kon
den de B’s de opmars niet stiiten.
Programma voor a.s. zondag:
Sen ioren:
14.00 u. :Rodar 1-Dennenberg 1
14.00 u. :Dennenberg 2-Helmond West
Jun ioren:
12.30 u.:Dennenberg A-Rodar
Aspiranton naar Belgie.
De aspiranten gaan zondag a.s. een
vriendschappel ijke wedstri]d spelen
tegen Koninkelijk Modern in Wilrijk
(bij Antwerpen) De wedstrijd vangt
om 14.00 uur aan.
.

TAFELTENNIS.
Geheel volgens de verwachting won
hot eerste seniorenteam hot at gobpen weekeinde van Never Despair 3
uit Den Bosch. Het werd 8-2 voor
hot Valkenswaardse team. Fred van
Bree won al zi]n partijen. Piet van
Son en Ad de Laat loden een neder
laag tegen Stokker en kwamen der
halve op twee maal winst.
Hot tweede team bed do grootste
nederlaag van deze kompetitie. Het
verloor de uitwedstrifd tegen Hel
mond I met 10-0.
Bergeijk 1 hield het derde team O)
5-5. Jacq Beckers had er weer zin
in want hi] was good voor drie go
wonnen partijen. Wim van Gerven

AKTIVITTEN

deed met één maal winst eveneens
een bescheiden dut in het zakje.
Wilfred Lemmens moest drie neder
lagen incasseren, terwijl het dub
belspel voor do Dennenberg was.
JUN IOREN
Het landeHjk spelende eerste team
won de uitwedstri]d tegen Tielse 1
ult Tiel met 7-3. Marcel Outhuyse
won als beste Dennenberger al zijn
parti]en. Henk Smolders en Mart van
Son kwamen met twee maal winst
evene:3ns niet onverdiensteli]k voor
den dag.
Hot tweede blijft aan3praken maken
op do titel. Het versboeg in eon uit
wedstri]d Deso 1 uit Roosendaal
met 9-1. Gerard Slegers en Henk
Sandkuyl bleven ongeslagen. Adrie
Scheepens verloor één parti] en
won de overig3 twee.

b-iet eerste team van Markiezaat u’it
Bergen op Zoom moost het hoof d
buigen voor hot derde team, dat de
uitwedstrijd met 6-4 won.
Martien van der Hei]den en Ton So
gers waren ieder goed voor twee
maal winst, torwi]l Chis Vos niet
verder dan één gewonnen parti]
kwam.
Hot dubbeispel, en daardoor ook de
zoge, ging naar Valkenswaard.
Hot vierde team won thuis op het
nippertje van St.Cathrien 1 uit Eind
hoven. Peter Gri]ssebs had met drie
gewonnen parti]en eon zeer belang
ri]k aandeel in de zoge. Ook Hans
Teunisseri kwam met tweo gowon
nen partijen good voor de dag. Pie
ter v.d. Brook is do Iaatste ti]d van
slag at en kwam in deze wedstri]d
met twee nederlajm en één maal
winst niet bi]zonder good uit de
bus.

Het vi]fde verloor ‘‘uit’’ met 6-4
van St.Cathrien 7. Jeroen Kbomp
bleek voor do zoveelste maal do
sterkste man uit het Valkenswaard
so team. Hi] bleof ongeslagen ter
wijl zijn teamgonoten slechts ne
derlagen te incasseren kregen.
Hot pupillenteam won met 9-1 van
Irene 3 ult Tilburg. Hans Teunis
son en Jo Rei]naerts deden weder
om niet voor elkaar onder en ble
von ongeslagen. Paul Kox liet abs
derde man twee gewonnen parti]on
voor zich noteron hetgeeri een ver
dienstelijke prestatie genoemd mag
worden.
Voor hot komende woekeinde staan
op het programma:
senboron:
OTTC 2-Donnenberg 1
Renara 1-Denneberg 2
Dennonberg 3-Renata 2
Renata 4-Dennenborg 4
]unboron:
Dennenber,g 2-Dennenberg 3
Meppors 4Dennonberg 4
Dennenberg 5-Allco 3
Dennedborg 6-St.Cathrien 8

-
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Aan het einde van het seizoen heb
ben de tafeltennispupillen van De
Dennenberg nog voor een aardige
verrassing gezorgd, door het Kam
pioenschap van Brabant voor pupil
lenteams voor zich op te eisen. Het
team trad in de sterkste opstelling
aan tegen de kampioensteams van
de regio’s Den Bosch en West-Bra
bant. Voor Den Bosch was dit het
pupillenteam van Never Despair en
voor West-Brabant het pupillenteam
van B’lcrum uit Breda. Henk Teu
-nissen, die in januari van dit jaar
de titelstrijd om het persoonlijk
kampiâenschap van Brabant in de
klasse pupillen in zijn voordeel
had beslist, bleek gok nu weer één
van de sterkste Dennebergtroeven.
Hij verloor geen enkele wedstrijd
en speelde n één woord: groots.
Jo Reynaerts, in het algemeen ze
ker niet de mindere van Henk Teu
nissen voelde zich niet erg Iekker
en moest met lede ogen toezien,
dat er van-de zes gespeelde partij
en, drie in het voodeel van de te
gestander werden beslist. Paul
Kox speelde verrassend sterk. Van
de zes gespeelde partijen behoef
de hij er slechts twee af te geven.
Renier Beckers die alle wedsrijden
vanaf de reservebank mocht bekij
ken toonde zi ch te leurgestel d, dat
hij voo deze wedstrijden niet werd
ingezet.

De uitslagen:
Belcrum Dennenberg
3-7
Dennenberg Never Despair 7-3.
Op dezelfde dag, dat de pupillen
streden om het kampioenschap,
speelden hRt team van The Backuit St.Wi I lebrord, en het twee
de juniorentam van D Dennenbeg
een heslissingswedstrijd, met als
inzet de Brabantse Juniorentitel,
-

-
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V.I.n.r. Jo Reynaerts, Henk Teunissen en Paul Kox.
Beide teams hadden de kompetitie
met een gelijk puntentotaal afgeslo
ten. De onderlinge wedstrijden Wa
ren beide in het voordeel van de
thuisclub beslist, zodat een wed
strijd op neutraal trrein nodig
bleek, om de kampioen te kunnen
aanwijzeri. Bij voorbaat stand
reeds vast, dat het duel voor één
van beide partijen slechts een nip
te overwinning zou kunnen ople
veren, zo er van een.overwinning
sprake zou zijn. Een gelijk s11
lag eerder voor de hand. Hot i
einderijk 6-4 voor the Bac
de uitslaR’

Op het door Tafeltennisverenijng
De Dennenberg georganiseerde team
toernool om de Gerard Kersten Wis
seltrofee is de vereniging Red Stars
uit Venray m-t de erepalm gaan strij

-4
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ken. In dit zeer sterk bezette toer
noot kwam de organiserende vereni
ging niet verder dan een vierde
plaats. Het moet worden gezegd,
dat De Dennenberg was gehandi
capt. door het niet neespelen van
Marcel Outhuyse en Gerard Slegers.
Beiden waren met het Hertog Jan
College op pad.
Mart van Son kwam in poule 1 niet
al te best voor de dag, en moest
met eon zevende en voorlaatste
plaats genogen nemen. Beste Den
nenberger was Martien van der Heij
den, die in poule 6 een fraaie twee
de plaats wist te behalen, en Henk
Sandkuyl, die in poule 4 tweede
werd. Met nag 4 derde plaatsen en
een vierde plaats werd een punten
totaal van 27 bereikt, hetgeen een
vierde plaats betekende. De vereni
ging JCV uit Vught werd derde met
eon gelijk puntentotaal. De eerste
plaats van W.v.d. Sandtn in poule
1, deed de balans naar de Vughtse
vereniging overslaan.
De eindrangschikking.

r...O1,hUk IWIi%.

,

evengoed juist andersom kunnen
zijn. De eerste partij leverde een
overwinning in drie games op voor
The Backhands. Setstanden 21-14,
13-21 en 25-23. Met een 2-1 voor
sprong zou een overwinning in het
dubbelspel van de Dennenberg bei
de partijen weer op gelijke voet
kunnen brengen, maar ook flu ging
de zeJe naar The Backhands en
wederom in drie games (9-21, 2220 en 22-20). Na vijf partijen was
et voordeel van
4
de stjtcf 4-1 jr. i
he BcflardS. Gerard Slegers
1
d zesde partij. Ook
I
weer het nppertje en wel met

1. Red Stars (Venray)
15 pnt.
2. Meijel (Meijel)
23 pnt.
3. JCV (Vught)
27 pnt.
4. De Dennenberg(V’waard) 27 pnt.
5. Megacles (Weel)
40 pnt.
6. PSV (Eindhoven)
45 pnt.
Dat het niet meespelen van Marcel
Outhuyse en Gerard Slegers tijdens
het toernooi om de Gerard Kersten
Wisseltrofee voor Do Dennenberg
een geweldige handicap N’as, bewe
Zen beide spelers op het tafelten
nistoernooi, dat afgelopen weekein
de te Waalre werd gehouden en waar
aan een flinke deputatie Dennenber
gers deelnam.
In de ‘A-klasse (boidsspelers van
15 t/m 17 jaar wist Gerard Slegers
d3 eerse p1 aats te behalen. Hij
moest het in de finale opnemen te
gen clubgenoot Marcel Outhuyse,
die tweede werd.
In de Extra klasse verloor Henk
Smolders van de PSV-er R.van Dijk.
Samen mut Jeoen Komp behaalde
Henk een tweede plaats in het dub
belspel, klasse A.
Aanstaande zondag 26 mei worden
in het paviljoen van De Dennenberg
de jaarlijkse wedstrijden am d
clubtitel gespeeld, zowel voor ju
nioren, als voor senioren.

21-19 in de derde game. Adrie
Scheepe.is won de zevende partij
en met de stand 4-3 in hetvoordeel
van The Backhands kwam er weer
hoop in vele Dennenbergharten. De
achtste partij ging echter naar de
tegenstander en dat bracht de
stand op 5-3. Henk Sandkuyl won
de negende partij. Stand 5-4. Zou
Adrie Scheepens er in slagen de
laatste partij op zijn naam te bren
gen? Een gelijk sp& zou de Den
nenberg de ti-tel opleveren. Het
heeft niet mogen zjn. De overwin
,ning ging naar het team, dat hot
geluk aan zijnzijdehdd.

IVITEITEN
TAFELTENNIS.
Do junloren hebben het afgelopen
weekeinde voor eon van de Iaatste
wapenfeiten van het lopende sei
zoen gezorgd, door in Tilburg tesa
men met de organ iserende vereni
ging Luto op de eerste plaats to
eindigen in het invitatie-teamtoer
nooi, htwelk jaarlijks door doze
vereniging wordt georganiseerd.
In 1973 won De Dennenber de wis
selbeker en het zag er naar uit, dat
ook dezo keer de beker weer in do
Valkenswaardse prijzenkast zou
kunnen worden opgeborgen. Dit be
seffende hadden do organ isatoren
bepaald, dat geen landelijk spelen
de junioren of aspiranten aan dit
toernool zouden mogen deelnemen,
hetgeen voor Do Dennenberg uiter
.aard eon handicap was, omdat de
beste Dennenberg-junioren op Ian
delijk niveau opereren. Niettemin
bleven in de klasse junioren de
Dennenbergspelers Gerard Slegers
en Honk Sandkuyl iedereen de baas.
Luto werd met een 1-4 nederlaag
opgezadeld en ook de verenigingen
JCV uit Vught en Never Despair
ult Den Bosch moesten er met de
zelfde cijfers aan geloven. In de
Aspirantenklasse hadden Henk Teu
nissen en Jeroen Kiomp het heel
wat moeilijker en verder dan een
3-2 overwinning op JCV wisten bei
de knapen niet te komen.
Toen de balans word pgemaalt

bleek, dat de Dennenberg samen
met Luto op de eerste plaats stond.
Door eon beter gamesaldo ging do
wissolbeker echter naar do organ i
serende vereniging.
Wegens hot tien-jarig bestaan van
TTCV (Veghel) ontving de Dennen
berg een uitnodiging, deel to nemen
aan eon groot internaionaal toernooi
hetwelk op zondag 9 juni werd go
houden in de schitterende nieuwe
Veghelse sporthal. Do bezetting
was dermate sterk, dat naast de
prijzen werd gegrepen. Enkelo spe
lors slaagden er in om de kwart-f i
nales te bereiken, maar moesten
zich daarna toch gewonnen goven,
hetgeen geen schande is, hot grote
aantal deelnemers (180) in aanmor
king nemens.
Alvorens van e:n welverdionde rust
te gaan genieten het seizoen is
flu definitief ten einde gaan do
Dennenberg-senioren aanstaande
zaterdag 15 juni strijden om do
klubtitel. De wedstrijden vinden
plaats in hot Dennenberg-paviljoen
aan de Schotelmansstraat. Aanvang
18.00 uur. Titolhouder Fred van
Bree zal het niet gomakkelijk krij
gen. Nietalleen zal hij hebben at
to rekenen met dezelfde spelers,
die hot vorig jaar hebben gepoogd
hem van do titel at to houden, maar
tevens zal hij ernstige konkurren
tie ondervindon van th Laat en
Bergman ,,die dit jaar voor hot eerst
aan do titeltrijd d8enemen.
-
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WAALRE, 20 mel.
De uits1aen
van het in Waalre gehouden tafel
tennistoernooi luiden:
A-klassen (bondspelers 15 tIm 17 jaar):
1. G. Sleegers (Dennenberg); 2. M. Oud
huvsen (dennenberg).
-klasse (bondspelers beneden 15
jaar): 1. II. Kho (Kinawo); 2. P. Botten
(St.-Catherien).
C-Masse (nt-bondspe1ers) 15-17 Jaar:
1. G. Kho (Eindhoven); 2.
.1. Govers
(Waalre).
B-klasse (niet-bondspelers
beneden 15
jaar): 1. J. van Rooyen (Eindhoven);
2. F.
Sengers (Waalre).
E-klasse (niet-bondspelers beneden
12
jaar): 1. D. Ren (Waalre); 2. J.
Bruining
(Waalre).
E-klasse (niet-bondspelers
12
jaar): 1. 0. Redergen (Waalre);beneden
2. J. Brui
fling (Waalre)
Extra kiasse bondspelers:
Dijk (PSV); 2. H. Smolders 1. R. van
(Dennen
ber).
a klae tliet-bondspelers:
1
H
(WaalreS;
G. Kho (Eind v
•
jesklasse: 1. 4 Let’ He’:
Hen); 2. C. Peels (St.-Ctleie
—
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Gevoegd bij de nederlaag in het
dubbelspel, bepaalde dit de eind
stand op 7-3 in het voordeel van
de Valkenswaardse vereniging

TAFELTENNS

De volledige uitslagen:
Vice Versa’51-Dennenberg 1 1-9
Versa’64-Dennenberg 2 5-5
TTC 1-Dennenberg 3
1-9
Fppers 4-Dennenberg 4
4-6
ver Despair 2-Dennenberg 7-3
Junioren
Dennenberg 1-Maasbree 1
8-2
ver Despair 1-Dennenberg23-7

Het afgelopen weekeinde is de af
delingskompetitie gestart en tra
den de meeste Dennenbergteams
voor het eerst in de arena. Het
eerste seniorenteam speelde uit
or het komende weekeinde Iuidt
tegen Vice Versa ‘51 uit Ouden
het programma:
bosch en sleepte een verdiende
S.nioren:
9-1 overwinning uit het vuur. Jo
Dennenberg
1-Irene 3
Handgraaf en Frits Bergman, die
Dennenberg 2-Renata
hun eerste kompetitiewedstrijden
Dennenberg 3-TTCV 4
voor De Dennenberg speelden,
Dennenberg 4-PSV/St,Cathrien 5
hebben op niet mis te verstane
;
Dennenberg 5-Zwaantjes 2
wijze hun visitekaartje afgegeven
1 reffers 4-Dennenberg 6
Beiden Iieten drie winstparijen
Jwiioren:
voor zich noteren alsmede een
j Dennenberg 2-Meppers 1
gewonnen dubbelspel. De jeugdi
:Dennenberg 3-Luto 3
ge Ad de Laat behaalde twee over
winningen en voldeed daarmede
uitstekend. Naar het zich thans
laat aanzien moet het team in
staat worden geacht de titel in de
eerste kiasse in te bemachtigen,
aihoewel de sterkte van de West
brabantse teams waartegen wordt
uitgekomen niet onderschat mag
worden.
Het in de tweede kiasse uitkomen
de tweede team veroverde zich een
gunstige uitganspositie door tegen
Vice Versa’64 uit Den Bosch een
fraai gelijk spel te behalen. Jacq
TAFELTENNIS.
Beckers maakte zijn plaats in dit
team volledig waar, door twee van
De senioren hebben het afgelopen
de drie gespeelde partijen te win
weekei nde bijzonder goede presta
nen en hij deed daarmede niet on
ties geleverd. Van de zes teams
der voor zi;rl teamgenoot Piet van
wisten er vijf een overwinning te
Son. Fred van Bree tenslotte won
boeken. Het eerste is nog steeds
één partij.
ongeslagen en ditmaal moest het
Het derde team won de uitwedstrijd
team van Jeep ult Vught het ont
tegen BTTC 1 ult Oostelbeers met
gelden, Jo Handgraaf en Frits Berg
9-1. Ex-junior Gerard Sleegers ex
man behaalden het maximaal moge
celleerde. Z in eerste seniorenwed
lijke, dat wil zeggen drie overwin
strijd resulteerde in drie maal winst.
ningen de man, alsmede een overTeamgenoot Theo Kole deed niet
winning in het dubbeispel. Ad de
voor hem onder. Nes Staalsleed de
Laat kwam niet uit de verf. Door
enige nederlaag van de wedstrijd.
slechts één enkele zege te beha
Het Iandelijke juniorenteam speel
Ion, droeg hij op te bescheiden
de thuis tegen Maasbree 1. Het
wijze het zijne er toe bij dat de
werd een verdiende 8-2 overwinning
gasten met een 2-8 nederlaag de
Marcel Outhuyse en Mart van Son
thuisreis konden aanvaarden.
waren ieder goed voor drie maal
Het tweede team behaalde in de
winst. It dubbeispel ging naar de
uitwedstrijd tegen Helmond 2 een
gasten en dat was een teleurstel
fraaie 8-2 zege. Piet van Son en
ling, aangezien het vorige seizoen
Fred van Bree lieten ieder drie
de meeste dubbelspelen in winst
overwinningen noteren. Derde man
werden omgezet. Tot op heden wil
Jacq Beckers kon zich niet aan
het echter nog niet al te best uk
zijn teamgenoten optrekken. Door
ken. Henk Smolders moest één
gebrek aan routine bleef hij op
maal zijn tegenstander feliciteren,
één overwinning steken.
Na vier wedstrijden, waarvan er
Het vijfde team van JCV uit Vught
twee werden gewonnen en twee ver
bleek veel te zwak om tegen Den
loren kan een voorloplge balans
nenberg 3 00k maar één ogenblik
worden opgemaakt. Een plaats bij
te imponeren. Gerard Sleegers en
de bovenste drie is waarschijnlijk
Nes Staals bleven in deze wed
Er is een klelne kans op een nog
strijd ongeslagen, terwijl Theo
gunstige klassering. De nederla
Kole zich slechts één maal liet
gen werden geleden in uitwedstrij
verrassen. Eindstand 9-1. Een goe
den en de koplopers in deze klas
de prestatie.
se moeten nog op bezoek komen.
Het vierde team deed het oven
Het in de hoogste kiasse van de
gens niet minder goed. Het bond
afdeli ng uitkomende tweede j unio
Jeep 2 aan de zegekar. Drie over
renteam won de uitwedstrijd tegen
winningen van Ton Bogers, Chris
Never Despair ult Den Bosch met
Vos en Pieter v.d. Broek. Het dub7-3
Beste man was Martien van der
Heijden, die het maximum van drie
gewonnen partijen liet noteren. Pa
ter Grijseels en Hans Teunissen
deden niet voor elkaar onder Bei
den moesten een partij afgeven
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belspel was voor de gasten.
Hot vijfde leed eçn krappe 4-5 ne
derlaag tegen de routiniers van
Irene 6 uit Tilburg. Peter Moll uit
Bergeijk blijkt een aanwinst. Hij
was good voor drie rnaal winst.
Kees School behaalde het vierde
punt voor De Dennenberg. Hot
zesde won met de maximum cij
fers (10-0) van Kuub 7.
Wim van Gerven, Lou Biemans en
Wim I-Ian joel zorgden voor dit re
sultaat.
JUN IOREN
Bij do junioren liep en de zaken
heel wat slechter. Het tweede
team kwam in de uitwedstrijd to
gen PSV/St.Cathrien 1 niet ven
der dan een 3-7 nederiaag. Hans
Teunissen, Peter Grijseels en
Martien van der Heijden wisten
ieder slechts één partij te winnen
Ook het derde bracht or niet veel
van terecht. HeLverloor van PSV/
St. Cathrien 5 met 3-7.
Het bleef bij eon enkele overwin
ning van Jeroen Klomp en Jo Reij
naerts, benevens eon gewonnen
dubbeIsel.
Programma:Voor het komende week
einde staat op het programma;
Senioren;
Victoria-Dennenberg 1
OTTC 2-Dennenberg 2
Kadans 2-Dennenberg 3
JCH-Dennenberg 4
Luto 4-Dennenberg 5
Dennen berg 6-ATTV
Jun ioren;
Budilia-Dennenberg 2
BSM-Dennenberg 3

Grote heêlcid
PS VI Cathrten
(Van onze tafeltennismedewerker)
de punten, terwiji dubbeispelwinst
EINDHOVEN
de triomf van de Heezenaren corn
In de landelljke
tafeltenniscompetitie
pleteerde. In 2 D had Renata wei
Iced
PSV/Cathrien een 9-1 nederlaag te
nig moeite met bet puntloze Hel
gen het Apeldoornse Dc Veluwe, dat
rnond 2; bet word 7—3 voor bet
daarmee de leiding in de promotie
Eindhovense team waarin de punerekiasse behield. In de promotie
ten bijeen werden geslagen door H.
overgangsklasse verraste De Mep
van I-lout (3x), H. Cilissen (2x) en
pers door op eigen tafel lijstaanvoer A. Rooymans (ix). In klasse 3 H
der Alico met 6—4 te kioppen.
kwam Kinawo alleen aan do lei
ding door een 5—5 gelijkspel tegen
In Apeldoorn had PSV/Cathrien
een slechte start door onverwaç-. Renata 2. Bij Kinawo werden de
verlies van Vaessen tegen Wester. punten- ge.produceerd door ,G.. van
hof, terwiji Willy van Vroenhoveñ./ Lieshout (x) n F van Helderen
dubbel •wonnen.
kansloos was tegen de Duitse con-r (2w) die
tractspeler Solka. Het enige Eind
hovense tegenpunt kwam op hot
conto van Matthieu van Vroenho.
yen die weinig moeite had m
Crouse: 2—1. Hierna kon de thuiE
club zijn voorsprong steiselmat
tot 9—i uitbouwen. M. van Vroe
hoven dwong de sterke Solka nc
een beslissende game af, waarn
Vaessen niet genoeg geduld ko
opbrengen om de passief spelend
Crouse te bedwingen.
De Dennenberg heeft het afgelopen
In een spannende wedstrijd is D
weekeinde een fikse teleurstelling te
Meppers uit Heeze erin geslaag
verwerken gekregen. Het zo stork go
bet Schijndelse Alico twee punten
achte eerste team moest in de uitwed
afhandig te maken. M. Vaessen (3x
strijd tegen Victoria uit Breda een 4-6
winst) en H. Boerenkamp (2x
nederlaag incasseren dat betekent een
bouwden via winst in het dubbel.
flinke deuk in de reputatie van dit team,
spel een 5—i voorsprong op, waar-.
waarmede men had gehoopt de over
na bet pijnlijk verraste Alico tot
5—4 terugkwam. In een grandioze
gangsklasse te bereiken. Alles is nog
slotpartij die drie games in beslag
wel niet verloren, maar elke volgende
nam, scoorde Vaessen tenslotte het
misstap is flu fataal: Omtrent de wed
z.ede punt voor Heeze door eon,
strijd zelf valt weinig positeifs te melden.
?vrwinning op Hans Deelen: 6—4.
Jo Handgraaf was in feite de enige die
De.positie van de Heezenaren is nu
voldeed. Hij won twee van zijn drie go
weer jets verbeterd, maar gezien de
speelde partijen en had een belangrijk
and blijft’ deze competitie zeer
aandeel in zege in het dubbelspel. Frits
spannend. Overige uitslagen: De
Kroon-Velp 5—5; Cevelum-Kolping
Bergman brachi één kado gekregen
4--6. Stand: 1. Alico 7—8 pt. 2. Kol
zege moe naar Valkenswaard en Ad de
7—8; 3. VeIp 7—7; 4. De Kroon
Laat tensiotte bleef zonder winst.
i—i; 5. Meppers 7—6: 6.
Cevelum
Het tweede won de
—
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Weinig moeite
In de eerste kiasse A van de af
delingscompetitie versloeg Dennen
berg in Steenbergen bet jeugdige
TCS met 8—2. Het was een regel
mtige overwinning van de Val
konswaardse
formatie,
waarin
Ergman en Handgraaf ongeslagen
bleven en invaller Slegers een punt
ann bet totaal kon toevoegen. In
klasse lb iedd PSV/Cathrien 2’een
onverwachte 6—4 nederiaag tegen
Never Down. Piet van Vroenhoven
hod het geluk niet aan zijn zijde;
hj verloor twee maal met 22—20
en 24—22 scores in do derde game.
Beurskens (2x). en Van Esch (lx)
ionden niet voorkomen dat beide
punten in Zaltbommel bleven om
dat het belangrijke dubbeispel met
klein versehil verloren ging.
In 2 C kwam Meppers 2 aileen
,aan do leiding door 6—4 wirist op
Budilia 2. Welten (2x), Brouwers
(2x) en Viassak (lx) zorgden voor

uitwedstrijd tegen
OTTC 2 ult Oss met 3-7 en gaat flu al
leen ann de biding. Jacq Beckers was
good voor twee maal winst en hij hield
daarmee gelijke tred met zijn teamgeno
ten Fred van Breeen Piet van Son. Allen
verloren van van Erp. Hot dubbelspel
was een Dennenbe1-aangelegenheid.

Het derde team won eveneens en web
van Kadans 2 uit Best. Gerard Sleegers
ontpopt zich zo langzamerhand abs beste
man van dit team. 00k ditmaab was
hij met drie overwinningen de sterkste
man. Theo Kole en Nes Staals konden
slechts twee maal de felicitaties in ont
vangst nemen, maar dat was overigens
ruimschoots voldoende om de overwin
fling naar Vabkenswaard te doen gaan.
Dankzij do overwinning in hot dubbel-,
spel werd een eindstand van 2-8 bereikt.?
Hot vierde won overtuigend van JCH 1
uit Den Bosch. Ook dit team draait ver—
rassend sterk. Ton Bogers en Pieterv.d.
Broek bleven ongeslagen. Do enige diet
een nederlaag moest incasseren was
Chris Vos. Eindstand 1-9 in het voordeeb
van De Dennenberg.
Het vijfde, dat pas één over’inning
heeft geboekt verboor ook nu weer. Het
kwam in de uitwedstrijd tegen Luto 4 uit
Tilburg niet verder dan een 3-7 neder.
lang. Albe drie gewonnen partijen in het’
voordeel van De Dennenberg werden
geboekt door Peter Moll, die nog steed
een score van /c
000 achter zijn naam.
1
heeft staan.
Hot eerste tearrrvan ATTV uit Asten was
“eel te zwak voor Dennenberg 6, be
staande uit Wim Hanjoel, Wim van Geft
yen en Lou Biemans. Het Valkens+
waardse team zegevierde met 10-0 en
leverde daarmede de beste prestatie van
het weekeinde.

JUNIOREN
Na de3-7 nederlaag van vorige week r
vancheerde hot tweede juniorentearr
zich, door de uitwedstrijd tegen Budel
1 uit Budel met 1-9te winnen. HansTeU’
nissen en Peter Grijseels kwamen ht
beste op dreer en bleven ongesIaç,eri
Mertien van der Heijden kwam twoe
maal tot winst. De aspiranten wonn
met 2-8 van B.SM 1 uit Dongen. Een
fraaieege, wamaan Jo Rei;naers en Jo
roen Kbomp met drie winstpartiJenyoör
het grootste doel debet waren. Jan Essink won éénmaal.
PROGRAMMA
Voor hot komende weekeinde taan op
het programma:
Senioren:
TCS Derinenberg 1
Dennenberg 2 -SiiSt.Cathrien 4
-

-

DE DENNENBERG
Het derde team versloeg het
onervaren team van B.T.T.C. uit
Oostelbeers. Gerard Slegers toonde
zich de beste Dennenbergspeler,
door al zijn partijen in winst om te
zetten. Theo Kolen kwam met twee
maal winst overigens ook goed voor
de dag.
Nes Staals tenslotte won eenmaal en
dubbeispel
het
was
een
Dennenbergaangelegenheid.
Eindstand 7-3.
Renata 5 uit Eindhoven moest het
aflegen tegen Dennenberg 6, dat
een monsterzege van 0-10 in de
uitwedstrijd behaalde. Voor dit
huzarenstukje zorgden Ad van
Laarhoven, Wim Hanjoel en Lo
Biemans.
Beiden juniorenteams bereikten een
gelijk spel (5-5). Het landeljk
spelende le team deed dit in
thuiswerdstrijd tegen S.K.F. ult.
waarbij
Veenendaal,
Marc
Outhuyse. goed was voor twee maj
winst en Mark van Son en Hen
Smolders ieder voor een maal. Het
tweede scoorde 5-5 tegen Never
Despair 1 uit Den Bosch Peter
Grijseels en Hans Teunissen wonnen
twee maal: Martien v.d. Heijden
bracht het niet verder dan een
gewonnen partij, hetgeen een ietwat
terleurstellende ervaring was.
PROGRAMMA.

TAFELTENNIS
I

i

Ii

De wedstrijd van het eerste team
tegen Vice Versa 51 uit Oudenbosch
heeft een grote overwinningvoor het
Venswaardse team opgeleverd.
De enige dennenbergspeler die een
wedstrijd moest afgeven was Ad de
Laat, die met 12-12, 21-19, en 11-21
van v.d. Vorst verloor. Invaller Jan
Frits
Suiskens en vaste speler
Bergman werden riiet gepasseerd en
Suiskens-De
Laat
dubbel
het
voor
een
eveneens
zorgden
ove rwi n n in g.
einduitslag
9-1
laat aan
De
duidelijkheid niets te wensen over.

TAFEL1NN4.
Het 1 e team, dat de eerste helft van de
kompetitie afsloot met 2 punten ach
terstand op koploper Irene 3 uit
Tilburg, door onnodig te verliezen
van het laaggeklasseerde Victoria uit
Breda, trad het afgelopen weekeinde
aan in de wedstrijd van de waarheid
tegen ditzelfde team en heeft er een
schitterende 2-8 overwinning aan
overgehouden. Jan Suiskens
leverde de belangrijkste bijdrage
door al zijn partijen te winnen, terwiji
Jo Handgraat en Frits Bergman met
ieder tweemaal winst een flinke duit
in hetzakje deden. Beide Iaatstespe
lers moesten alleen tegen de Tilbur
ger Schuurman het liodje leggen.
Het tweede team verloor
op het
nippertje van het hoog geklasseerde
Renata ult Eindhoven.Jacq Beckers
kwam er niet aan te pas en incasseer
dedrie nederlagen. Ook Piet van Son
bleef beneden de maat, want hij wist
het slechts eenmaal totwinstte bren
gen. Fred van Bree boekte twee over
winningen maar dat was nog alIe
maal niet voldoende om de nederlaag
te ontloQen D gasten won oen met

Het tweede won de belangrijke
wedstrii tegen medekoploper Vice
Versa J64 uit Den Bosch en dit
ondars het felt dat de Vice Versa
speler Balvers al zijn partijen wist te
wirmen. Fred van Bree verloor de
eerst partij tegen Balvers, waarna
ietvan Son de stand in evenwicht
bracht, door van Wellens te winnen.
Het werd 1-2, doordat Jacq Beckers
van v. Hooft verloor. Het dubbel
vanSon-van Bree bracht de stand
weer gelijk 62-(2-2).
In de vijfde partij moest van Son een
nederlaag tegen Balvers incasseren.
Waarna van Bree het weer goed
maakte door v. Hooft te verslaan..
Jacq Beckers bracht de stand op 4-3
in het voordeel van De Dennenberg
Voor het komende weekeinde staan
door Wellens een nederlaag te
op het programma:
bezorgen, waarna van Son de Vice
senioren
bedwong,
speler
Hooft
Versa
Irene 3-Dennenbergi
hetgeen de stand op 5-3
Renata-Dennenberg2
bracht.WliswaarwiSt Balvers nog een
T.T.C.V. 4-Dennenberg3
punt voor de Bosche vereniging te
PSV St. Cathrien 5-Dennenberg4
verdienen door Jacq Beckers te
Zwaantjes 2-Dennenberg 5
winnen rnaar van Bree maakte aan
Dennenberg6-Treffers 4
alle onzekerheid een einde door in de
laatste partij Wellens te verslaan.
Junioren
nu ei rIaI3t uitzroht
Dertnenberg 1-Ons vermaak
Meçers 1-Dennenberg2
op hkamØoenschap en promotie
:
r’- frzie
Liuto 2-Dennenberg3
,

:
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dan eeh partij te winnen. Zijn team
genoten konden hem echter niets
verwijten, aangezien zowel Nes
Staals als Theo Kole met een over
winning eveneens al hin kruit bleken
te hebben verschoten. Eindstand 7-3
inh4voordeel van de gasten.Ookna
d nederlaag staat het Ia1kenswaaràse team echter pnn aan de koo

.

DENNEN BERG
[-rnt afgelopen tafeltennisweekeinde
voor De Dennenberg bijzonder
ccesvol verlopen. Met nu nog twee
kompetitiewedstrijden voor de boeg
staan vijf van de zes seniorenteams
am de kop van, of mee bovenaan de
rang lijst.
eerste team versloeg in de uit
w dstrijd tegen Jeep, dit team kans
1 s met 10-0. Ad de Laat is kennelijk
over zijn inzinking heen en was voor
hét eerst sinds lange tijd in staat om
voor drie winstpunten te zorgen. Hij
bleef daardoor in de pas met zijn
teamgenoten Frits Bergman en Jo
tandgraaf, die eveneens geen enke
le partij afgaven.
bfet tweede team bezorgde Helmond
2Thuis een forse nederlaag. Hetwerd
-1 voor de thuisklub, dankzij drie
verwinningen van Piet van Son en
Jkq Beckers, twee van Fred van
en een gewonnen dubbelspel.
CV 5 uit Vught Iegde het Ioodje
tgen het derde team, dat met een 8-2
zege duidelijk sterker bleek, dan het
team uit Vught. Gerard Slegers zorg
de voor drie overwinninqen, terwj.

I

Theo KqIe en Nes Staalsieder twê
maal zegevierend de arena kondeR
verlaten.
Het vierde team moest de strijd aaR
binden tegen Jeep 2 ult Vught ep
kwam uiteindelijk als overwinna
tevoorschijn. Pieter v.d. Broek,
elke wedstrijd sterker gaat spel
stak met drie overwinningen zijn teamgenoten Ton Bogers en Chris Vos,
die beiden twee maal wonnen de loef?
af. Ben nederlaag in het dubbeIspe1
bepaalde de eindstand op 3-7 in h*f
voordeel van de Vkenswaards
kiub.
Het vifde team teed een verwach4
nederlaag tegen Irene 6 uit TiIbur.
Peter Molt leed zijn eerste nederIaagop het nippertje overigens, en wel in 3
games; gameverloop 21-19, 13-21 e
22-20 en dat was natuurlijk wel ee
persoonhijke tegenvaller, maar an
derzijds is zoiets voor iedere speles
een opluchting. Als men na een funk
aantal wedstrijden nog steeds onge
slagen is gaat ledere speler zich af
vragen:”Wanneer komt mijn eerste
verliespartij? Bijft men onqeslaqen
-

2PLri/i
van de ranglijst, meten punIvoor
sprong op Alico 4 uit schijndel.
JUNIOREN.
Het eerste team moest de punten
delen met
OnsVermaakuitNijme.
gen.
Op zichzelf is dit geen slecht resul
taat, maar als Marcel Outhuysen niet
duidelijk tekort had geschoten had
een overwinninger dik ingezeten.
Marcel bleef zonder winst. Mart van
Son en Henk Smolders daarentegen
wonnen iedertweemaal. Ditgevoegd
bij de winst in het dubbelspel be
paálde de score op 5-5.
Ook het tweede deelde de punter, en
speelde tegen het team van de Mep
pers uit Heeze 5-5. Martien VAN DE
Heijden revancheerde zich van zijn
slechte spel in de voorlaatste wed
strijd en won driemaal
Zijn team genoten Peter çrijseeIs en
Hans Teunissen hielderi het bij een
overwinriing en bleven derh a lye een
weinig beneden de maat.
Het aspirantenteam ging in de wed
strijd tegen Luto 3 uit Tilburg kans
loos ten onder. Het werd 9-1 voor de
thuisciub.
Jeroen Klomp redde de eer, door
voor zijn vereniging één punt te pak
ken.

INTERLAND
NEDERLAND
DUITSLAND.
Onder auspcien vanhet NKS werd in.
het Nationaal Sportcentrum Papen
dat ce
eder

DENNEN BERG
Tafeltennjs
De Dennenbergsenioren zijn weer
een stap dichter bij het kampioen
schap in de le kiasso, want ze ver
sloegen het afgeloperi weekeinde do
routiniers van Victoria uit Breda. Frits
Bergman verloor woliswaar voorop,
maar daarna stevende men via 8
overwinningen op een 8-1 stand in
het voordeel van do thuisclub af. Jo
Handgraaf verloor de laatste partij
yin do wedstrijd en bracht daarmee
e eindstarid op 8-2. Het betokonde
de grootste nederlaag welke het team
van Victoria in deze competitje heeft
moeten incasseren. invailer Jan
Syiskens bleef ongoslagen en had
doende eon belarigrijk aandeel in
de eindzege.
Het tweede team 1meld op vrijdag
avond een inhaalwedstrijd tegen
PS’St.Cathrjo 4. Een routinezaalc,
die met 9-1 in het voordeel van De
Pennenberg werd beslist. Piet van
Son maakte het enige foutje.
Zaterdagavond trod hotzolfde team
(huis aan tegen OTTC 2 tilt Oss en
slaagde erin, om met de hakken over
de sloot, toch de voile buit binnen te
halen. Jacq Beckers en Fred van Bree
nnon ieder twee van do drie door
hen gespeolde partijen. Piet van Son
moost en maai winst genoegen ne
men. Hot gewonnen dubbeispel
bracht de Dennenberg do 6-4 zege,
zodat de kans op het kampioenschap
iii eigen handen bleef.
Naast konkurrent Renata ult Eindho
yen, dat samen met Dennenberg 2 do
ranglijst áanvoerde maakte zondag
middag echter een ornstige fout,
door van Vice Versa ‘64 to vorliezen.
Met nog slochts één kompetitiewed
strijd voor de boog, betekent dit vor
lies voor hot Dennenberg team
hoogstwaarschjjngjJ het kamploen
schap, hotwolk in do uitwedstrjjden
van aanstaande vrijdag tegen PS2St.
Catrien kan worden behaald.
Hot derde team vorsioeg kadans 2 uit
Best met 7-3 GERARD Slegers moest
do eorste verliespartij sinds langotijd
incasseren en kwam derhalve twee
maal tot winst.Zijn teamgenoot Theo
kole en Nes Staals notoerde ieder
eveneens tweo winstpartijen Hot
team heeft nu aan eon gelijk spol in
do laatst kompetitlewedstrijd vol
doende om zich kamploen to mogen
noemen.
Hot vierde team bookte eon 8-2 zege
op JCH ult don Bosch. Chris Vos won
al zijn partijen, terwiji Pieter v.d.
Brook on Ton Bogers voor twee maal
winst zorgden. Indien hot team hot
komendo weekeinde do voile winst
weet binnen te halen in do wedstrijd
tegen Alico 3, is het kampioenschap
eon felt.

Het Iaaggekiasseerde vijfcie team
zorgde voor eon verrassing, door hot
sterker geachte Luto 4 uit Tilburg een
3-7 nederlaag to bezorgen.
Peter Moll behaaide voor do zovool
Ste maal 3 maal winst, maarzijn team
genoot Kees School deed ditmaal
niot voor hem onder. Ook Jos Verdijk
deed met één gewonnen partij flog
eon bescheiden duit in hot zaklje.
Door doze ovorwinning zijn alle dogr
datiezorgen voorbij.
DENNENBERG 6 KAMPIOEN.
Captain Wim van Gerven heeft weer
eons eon team naar hot kampioen
schap geleid. Door do winst op ATTV
1 uit Asten behaalde zijn team met
nog twee kompotitiewedstrijden voor
do boog het oerste kampioenschap
voor zijn club binnen. Over do wed
strijd zeif valt woinig to vertellen.
Ad van Laarhoven won al zijn parti
jen. Van Gerven en Wim Hanjoel
scoorden loder twee maal. Eindstand
8-2 in hot voordool van do Dennen
berg.
Het Icomende woelcejnde levert wet
licht nog eon drietal karnpioenste
ams op. Ook het oersto team kan
kamploen worden, maar daarvoor is
zeer waarschijnhijk eon boslissings
wedstrijd noodzakelijk.
JUN ICR EN.
Do thuiswedstrijd togen Budilia word
door hot twoede team omgozet in eon
9-1 ovorwinning. Hans Tounissen en
Martien van der Heijden bleven ongo
slagen. Peter Grijseels won twee
maal.
Hot aspirantenteam versloeg BSM ult
Dongen met dezelfde cijfers.
Hier bloven Jeroen Kiomp on Jo Reij
naerts ongesiagon on moest Jan Essing de enige verleispartij incasse
ren.
Prog ramma
Senioren:
Donnenberg 1-TCS
PSc,st. Catrien 4
-Donnenberg 2
Dennonberg 3-Alico 4
Donnenberg 4-Alico 3
Donnenborg 5- OTTC 3
Denneberg 6-Bergeijk 3

Schitlerencje resultalen
Dennenberg
tafeltenniskopetitie
Do Vapkenswaardse tafoltonnisver
eniging Do Dennenberg, die met een
zestal teams uitkomt in de door do
Nedorlandse Tafeltennisbond, afdeAing Brabant georganiseerdo kompeis hierin tot flu toe bijzonder
Scesrijk geweest want niet minder
als vier teams slaagden or in, om do
kornpetitie met eon kamp{oonschap
ekronen hotgeen promotie naar
Whogere kiasse betekent Voor eon
te woton het eerste, is hot nog
afwachte goblazen, want dat
as na hot spolen van eon beslisswedstrijd tegen Irene 2 uit Tilt woton of hot eveneens eon kamnschap in do wacht heoft weten
‘open. Dit zou hot aantal kampitoams op vijf brongen, eon
ndo luxe voor doze bloeiencje
niging.
In do laatste wodstnijd van do lopende
kqpotitio won Donnonberg 1 met 8n hot versterkte TCS uit Steenen. Jasn Suiskens en Jo Handf wonnon drie maal; Frits
man boekto twee ovorwinningon en hot dubbelspol was voor de
togonstand
HottwoodetoamvanDeDennonberg
won do uitwedstrijd tegen PSVSt.Cathrion 4 uit Eindhoven met 8-2
on word door dit resultaat kampioen
in do 2e klasso D. Piot van Son bleof
ongeslagen,
Jacq Beckers loder voor twee winstpartijon zorgden..,
,

Hot 2e, 3e en 4e kunnen kampioen
worden.
Jun ioren:
Maasbroe-Dennonberg
Alico-Dennenberg 2
Moppers 2
-Dennenberg 3
De thuiswedstrijjen worden gespeeld
in het Dennenbergpayjljoen aan de
Schotelmansstraat Aanvang soni
oren: zaterdagmiddag 14.00 uur.
Aanvang senioron : zaterdagavond
18.30 uur. Toegang gratis. U bent van
harte welkom.

.

-

..

Dennenberg

werci kampioen

in do taatste wedstrijd naaste cor1

rent Alico 4 godecjdeerd met
terug to wijzen. Gerard Slegers,
Staals en Theo Kole WOflflOfl ie
twee van do drie door hen gespeel
partijen.
Dennenberg 4 behaalde het afg
pen weokeinde hot kampioensc
door thuis Alico 3 uit Schijndel e
torso 9-i nedertaag to bezorgen. H
team uit Schijndel stond voor
wedstrijd met een zelfde aantal pI.i
ten als Dennenberg 4 aan do kop V
de ranglijst, maar had gezion do u
stag van de wedstrijd geen enk
verweer tegen hot Donnonborggi
weld. Chris Vos excelloerde met dr
gowonnon partijen Hetzolfde dee
invallor Peter Molt, torwijl Ton B
Qorsmottweemaalwinstwojfligvoc
zijn teamgenoten ondordoed
Donnenberg 5 won de thuiswedstrij
togen OTTO 3 uit Oss en sloot
d
kompotitie af met plaats in do mic
donmoot.
Hot golukto Dennonberg 6 reeds von
go week om do titel in do 4e klasse
to bemachtigen, met nog eon tweetaC
kompotitiowedstnijdo,, voor do boeg
In do voonlaatste wodstrijd word Ber
geijk 3 hot botore tafoltennis voorgo.
schoteld on daar had men niot var
terug. Eindstand 10-0.
JUNIOREN
Do landolijic spolende junioron ble
yen in do uitwedstrijd togen hot Lim
burgse Maasbreo duidelijk beneden
hun kunnen door niet moer dan een
gelijk spel to bohalen. Marcel Out
maal torwijl Marf
van Son en Honk SOders niot von

derkwarnenan eermawinst

DENNENBERG

I.”)

De beslissings wedstrijd tussen Den
nenberg 1 en Irene.2 uitTilburg, met
als inzet het kampioenschap in cle le
kiasse A, is in het voordeel van het
Dennenbergteam beslist,Afgelopen
zondag kwamen de Tilburgers er op
neutraal terrein- de wedstrijd werd
gespeeld in de zaal van PSVSt. Cathenna te Eindhoven- in het geheel
niet aan te pas.
Jo Handgraaf won voorop van de
Tilburger Schuurman in 2 games,
waarna Frits Bergman de Tilburger
de Veer opzij zette, hetgeen even
eens in 2 games geschiedde. Hierna
had Jan Suiskens die inviel voor ad
de Laat, weinig moeite met van Vught
(2 games).
Het dubbelspel was een Dennenberg
aangelegenheid, waarna Jo Hand
graaf aantrad tegen de Veer, die in 2
games in Handgraaf zijn meerdere
moest erkennen. Nadat Jan Suiskens
in de zesde partij gemakkelijk van
Schuurman had gewonnen, konden
de bloemen worden uitgereikt.
Eindstand Dennenberg 1-Irene 26-0.
,

-d

team in de le klasse, 2 teams in de2e
kiasse en 2 in de 3e kiasse.
DE BEKERKOMPETITIE
In de eerste ronde van de Bekerkom
petitie le divisie trad het Dennen
bergduo JUAN Suiskens Jo Hand
graaf
aan
tegen
de
Hoofdklassespelers Huub Weijen
berg René van Dijk (Irene Tilburg).
Theoretisch betekende dat uitscha
keling, aangezien Jo Handgraaf de
nodige ervaring mist om tegen spe
lers van hoofdklasseniveau enige
kans te maken.
Nadat
Jan Suiskens in de openingspartij de
Tilburger Huub Weijenberg een ne
derlaag had bezorgd, kwam Jo Hand
graaf tegen René van Dijk bijzonder
goed voor de dag.
Na verlies in de eerste game, wist hij
de tweede game in zijn voordeel te
beslechten en had hij in de derde en
beslissende game lange tijd een aan
tal punten voorsprong, die tegen het
einde van de partij door van Dijk
werden weggewerkt

In de verlenging kwam Jo Handgraaf
net lets tekort, zodat de stand weer in
evenwicht was.
Het dubbelspel werd geheel tegen de
verwachting in door Suiskens Hand
graaf gewonnen en dat betekende
een 2-1 voorsprong. René van Dijk
had in de vierde partij geen verweer
tegen een fel aanvallende Jan Suis
Rens, die de stand op 3-1 bracht. De
Iaatste partij was een formaliteit. Jo
Handgraaf verloor van Huub Weijen
berg.
Eindstand 3-2 in het voordeel van de
Dennenberg, dat verder mag beke
ren.

Het kampioenschap van Dennenberg
1 betekent promotie naar de Promo
tie-overgangsklasse. Op een derge
lijk hoog niveau heeft Tafeltennisver
eniging “De dennenberg” in haar
13-jarige historie nog niet geope
reerd. Daarbij komt flog
dat 00k

ete,e,4e

erden, çgeen eer unicum ge
roemdwordehi :
Als begin januari de kompetitie weer
van start gaat, is de Dennenberg
daarin vertegenwoordigd met 1 team
in de Prornotie-overgangsklasse, 1

Dennenberg 4. Kampioen 3e kiasse E.
v.l.n.r. Chris Vos, Ton Bogers en
Pjeter v.d. Broek.

Dennenberg 3. Kampioen 3e kiasse F
v.I.n.r. Nes Staals, Theo Kole en
Gerard Sleqers.

Dennenberg 2. Kamploen 2e kiasse D.
v.I.n.r. Piet van Son, Jacq. Beckers
en Fred. van Bree.

Dennenberg 6. Kamploen 4e klasse 0.
v.I.n.r. Wim van Gerven, Ad van Laarhoven
en Wim Hanjoel.

1
f
R
O
i
r
e
t
h
J
i
J

skens.
Kuitert en trainer Jan Sui
Dennenberg: voorzitter J.

ter
Imannen ach

s
m
a
e
t
s
i
n
n
e
t
l
e
f
a
ijf t
ennenberg ka
.

C
C

r
C

a
E

k
tE

ns
Overigens heeft Jan Suiskegekr
plezier in
voor de pas 18-jarige Gerard
veel
rm
ken
ena
r
wee
nen
Den
oening
#feltennisvereniging
Slegers.
gen. ,,Ik heb zeer veel vald ik gd..
we
dat
t
berg heeft deze week een nieuvar
te
wee
n
1k
staa
k.
lers
wer
n
spe
mij
ge
van
Andere jon
er ni
mijlpaal in het bestaan van de t in
kans te
wardeerd ward en dat heeft veer
trap pelen am eveneens een s krij
zeif
oak
eniging bereikt. Voor het eers
ik
dat
kan
d
,,Die
de toe gelei
te Se
krijgen: Suiskens:
aan het
dertien jaar bereikte hat cers peti
van de
met graat enthausiasme
gen ze zek-er. In het begin zeif ook
niorenteam de landelijke compart
. In de beker
aan
1k
geg
el
ban
spe
tie
len
peti
spe
com
niss
we
nieu
er geen
tie. Wanneer de tafelten
s Berg
wedstrijd tegen irene 2, zek ik zeif
tweede
enkele wedstrij den mee. Fritlangs de
heb
,
begin volgend jaar aan de
ave
apg
rve
ke
rese
elij
als
akk
gem
start
man blijft dan
ging als
helft van het seizaen begint, aver
echter
weer epns meegedaan. Het Als trai
kant. Wanneer het team zichgesteld,
.
jaar
Dennenberg in de promotie39
ik
ft
ben
hee
vanauds al
rmacht
eenmaal in veiligheid
meen uit
gangsklasse, na met ove se A
ren. Dan
ner van een aver het alge vereni
dam gaan we experimente
taande
kampioen van de eerste kias ge
zich
bes
s
n
kan
de
lade
e
ften
dig
bela
jeug
ge
jon
krijgen
handen
vail de afdeling Bra bant te zijn
n gelden.”
ging moat je hat heft in midde
op. hager niveau te late kans dat
de
van
warden.
Een
.
den
de
hau
zelfs
nen
t
kun
Suiskens ach
van nie
Jo
rstoten
len is te zargen dat je nog
Het team, bestaande uit de
Dennenberg direct zal doo denk
t Jan
lach
en”
en
an
liez
gm
ver
Ber
niet
te
se
mand hoeft
k{andgraaf, Frits
naar de overgangsklas
pte de
lang niet aan bet
nag
die
ns.
ske
Sui
jeugdige Ad de Laat, kio 3 met
ig.
beeld
gekamen.
einde van zijn Iatijn is
laatste tegenstander Irene ns, 39
kunnen
rien
Cat
ske
St.
Sui
en
Jan
,
PSV
iner
Tra
m,
.
Atoo
liefst 6—O
er
zich
in
ef
Jan
acti
r
ie
inee
jaar
dat
war
tig
mo
dat
der
s
com
Ac
getuigen
jaar en reed
oak
dan
medat
de
hij
t
dat
tolk
t
ver
t,
inze
por
zigen
gens voor
de tafeltenniss
Voorzitter Kuitert: ,,Het wijheden
neer
vaor 100 procent doet.
fling vn bet hele bestuur wan ste
elomstandig
spe
de
van
laat
de
g
als
ons
r
voo
hij zegt dat Dennenber
brengt natuurlijk ook
alleen
jkheden
jaren enorm is gegroied. Niet
in
vereniging de nodige moeili worden
meer
flog
r
,
maa
ntal
naa
ten
in lede
kos
De
mee.
zich
met
ezen
er veel
kracht. Dit wordt oak wel bew
aanmerkelijk hager omdat worden.
eerste
door het feit dat behalve het
eisd zal maeten
ger
der
ver
ere
and
vier
de ac
seniorenteam nog
titel
Dan is er bet prob]çem van
teams beslag legden op de.totaal
provinciaal en
r
Voo
e.
dati
mo
com
toerei
hebben gelegd, dit op een dccl
::ticWhiau was deze
aad
erd
ind
van zes, dieaan ebmpetitie
erer
nne
r
:Wa
maa
:kend,
ld,
pee
ges
dt
namen.
wor
peil
k
elij
op land
rs
uwe
eho
toes
d
de
wer
zal er oak aan
Het vierde kiasse drietal Den
gedacht. Bovendien
den
drie
de
wor
eten
van
mo
e
twe
kampioen,
peeld,
die derde
is de zaal waar flu wordt gesin de
nenberg afvaardigingen gend jaar
en
iljo
pav
g
ber
nen
vol
en
Den
zull
het
kiasse speelden
er laag”.
omen en
Schotelmanstraat, bijzond
in de tweede kiasse uitk mt over
nee
berg
het tweede klasseteam in van het
Oak hierin probeert Dennen ver
ts
plaa
tert
Kui
de
r
en
hee
wek
Dc
enkele
te voorzien.
landelijke
zoek
team dat flu naar de
volgt:,.We zijn driftig op bijna
.
erd
ove
rom
gep
campetitie is
naar een sponsor en ik kan er een
we
met zekerheid zeggen dat de naam
een
All
.
ben
heb
en
ond
gev
We hopen
Veel jeugd
mag ik nag niet noemen. het einde
ele
r
enk
in
ing
de zaak echter nog voovoor elkaar
Hoe kan een verenig
atuurlijk
van dit jaar helemaal
jaren zo uitgraeien ..,N de trai
van
heid
dig
kun
de
te hebben.
door
ma zal
de beer J.
Ook in het trainingssche
ner”, zegt de voorzitter, ter
trai
lof
,,We
.
alle
eren
and
ech
st
ver
wij
ten
mac
wat
Kuitert. Deze
s
mee
dat
de
.
g
week
erin
per
bew
r
de
kee
één
nen nu
van de hand met
dag
vrij
ge
op
den
ook
wor
en
t
kom
moe
s
te jongen
bet ook moelijk
r de zaal,
geraken.
en danderdag nag naa
acht om tot successen te zeer veel
één
r
ove
r afficieel heb ik ze maar hoe
maa
Dennenberg beschikt
mijn
al enkele
avond in de week onder te handha
jeugd. De junioren spelen petitie en
de. Dat is am dit niveau
jaren in de landelijke combijzonder
verbeteren
is
ruit
daa
en en evetitueel nag te avond bi
was
de aan
bij
t
een
Laa
zal
de
Hier
Ad
ig.
en.
wein
noem
te
goed te
voile
maeten kamen.’
voorbeeld heeft zijn beloften
in
hij
zal
toch
r
maa
1dig ingelost,
—--

Fra aie tafeheirni s
prestatie Meppers
-

(Van onze tafeltenniSmedeWerker)

De eerste wed
EINDHOVEN
strijd van de landelljke tafeltennis
èompetitie heeft voor de formaties
uit de Eindhovense regio redelijk
goede resultaten opgeleverd. Een
verrassende prestatie kwam op
naam van de Meppers (Heeze), dat
zijn oude rivaal Alico in Schijndel
met 6—4 versloeg.
—

(ValkensWaard),
Dennenberg
eveneens uitkornend in de promo
ieovergangsklasse, zag zijn eerste
optreden met een gelijkspel be
kroond (5—5 tegen bet bezoekende
Falco). PSV/Cathrien, dat de regi
onale teams nog steeds aanvoert,
kwam niet verder dan een hattrick
van Mathieu van Vroenhoven en
één zege van Willy Vroenhoven zo
dat AKZO met beide punten naar
Delfzijl kon terugkeren (4—6)
Anti-topspifl
In bet hoofdklasse-duel tussen
PSVCathrien en AKZO was bet
opvallend dat Harry Vaessen geen
kans zag met de met anti-topsplfl
opererende verdedigerS uit Delfzijl
te verslaan. Na bet verloren dub
beispel was de situatie voor de
Eindhovense ploeg nog niet kans
loos. Vaessen gaf de sterkste
noorderliig Hommes goed partij,
maar na een dubieuze scheidsrech
terlijke beslissing raakte de PSV’er
bet spoor in de derde game bijster:
Willy van Vroenhoven boekte
vervolgens zijn enige zege, waarna
zijr broer Mathieu weinig moeite
had met de verdediging van zijn

iubhicçe
voor Dennenberg
VALKENSWAARD
De eind
achtkamp tafeltennis var de beste
eerste kiassers beef t zondag in Val
kenswaard een dubbel succes opge
leverd voor de organiserende ver
eniging De Dennenberg. Met sterk
verdedigend spel legde Jo Hand
graaf zijn wil op aan zijn zeven
tegenstanders, die allen het het on
derspit dolven. Op de tweede
plaats eindigde Frits Bergman,
eveneens van Dennenberg, met vijf
punten. Van de Hooydonk eindigde
op de derde plaats, terwiji Gerard
Beurskens (PSV/Cathrien) beslag
legde op de vierde plaats.
In de selectie-achtkamp derde
kiasse plaatsten zich voor de vol
gende ronde: Hooydonk (TCS), P.
Moll en G. Slegers (beiden Dennen
berg). C. van Empel (MTVV) en
Van Loon en Hilgerdenaar van
PSV/Cathrien selecteerden zich
voor de eindachtkamp van de vier
de kiassers.
—

tegenstander (3—4). Tegen de in
vallende verdediger Norma zag
Vaessen geen kans de stand gelijk
te trekken. In de beste partij van
de dag versloeg Mathieu van
Vroenhoven hierop nog de sterke
Hommes, maar -in de slotpartij
scoorde AKZO het beslissende
punt: 4—6.
In deze groep versloeg Sanocel
Scylla 2 met 8—2 het reserveteam
van Do Veluwe, terwiji Irene in
Scheveningen moeite had met Wibats (4—6).

Gelijk

-

Debutant Dennenberg moest na
een 4—1 voorsprOflg tegen Falco uit
Valkenburg met een 5—5 gelijkspel
genoegen nemen. In het verbeterde
centre-court van Valkenswaard was
alleen Jo Handgraaf volledig opge
wassen tegen de geroutineerde ver
dedigers ult Zuid-Limburg; Hand
graaf bleef ongeslagen, ook tegen de
met bout verdedigende Loose, een
partij die bijna een uur in beslag
nam.
Debutant Gerard Slegers bleef
ondanks goed spel zonder winst,
maar hij trof het niet met zijn de
fensief ingestelde tegenstanders.
Bergman won alleen zijn eerste
partij maar ook hij kon niet voor
komen dat de ValkenburgerS er na
een 4—I en 5—3 achterstand nog
een 5—S eindresultaat uitsleepten.
Red Stars tegen Kluis eindigde
in 2—8, terwijl Swift 2 in Roer
mond met 9—1 NOAD verpletterde.
De spannendste partij was in
Schijndel te zien waar de Meppers
aantrad tegen Alico. Do Heezeria
ron namen een sensationele 1—5
voorsprong en finishten via 3—S op
4—6. Henny Boerenkamp won zijn
drie partijen zonder een game af to
staan, terwiji Marcel Vaessen twee
maal won, waaronder een zwaarbe
vochten zege op Van de Brandt
(22—24, 24—22, 24—22). In deze
groep verloor Red Star 2 met 3—7
van Wilno en klopte Helmond ver
rassend hot reserveteam van TTCV
(6—4), bij de Helmonders bleef Al
bert Scheepers ongesiagen.

DENNENBERG WINT
DERBY MET
SWIFT
Dc met enige zorg tegemoet geziene
uitwedstrijd tegen Swift uit Roermond.
dat de bovenste piaats op de ranglijst
innam. is dooreen op voile oorlogssterk
te uitgerust Dennenberg vrij gemakke
lijk gconnen. Vooral het spel van Jo
Handgraaf bleek voor de Swiftspelers
iets teveel van het goede. Met 7 en 16
bracht Handgraaf de openingspartij op
7ijn naam. waarna Suiskensen Bergman
voor tweemaal winst zorgden. Het dub
belspel ging eliswaar in drie games
verloren, maar Jo 1-landgraaf en Jan
Suiskens maakten er snel 5-I van. Frits
Bergman verloor de zevende partij in drie
games. Jan Suiskens won zijn laatste
partij en bleef derhalve ongeslagen. in
zijn laatste partij trokJo Handgraaf nog
eens alle registers open en hij won dan
ook bijzonder overtuigend met 17 en II.
Tenslotte verloor Frits Bergman zijn
iaatste wedstrijd. maar de voile buit kon
mee naar Vaikenswaard.
Door de 7-3 overwinning neemt De Den
nenberg nu de kop van de ranglijst over
van Swift, dat met I punt achterstand de
tweede plaats bezct. lndezelfde kompeti
tiegroep won Red Stars uit Venray met 82 van NOAD Uit Reuver. Faico uit Val
kenburg en Kluis (Geleen) hielden elkaar
in evenwicht (5-5).
Team twee won thuis met 6-4 van Een en
twintig uit Beck en Donk. Frits Bergman
was met drie overwinningen de grote
uitblinker. Fred van Bree won tweemaal
en een tegenvallende Ad de Laat bleef
zonder winst. Het dubbeispel was een
Dennenberg-aangelegenheid.
Het derde kwam in de uitwedstrijd tegen
OTTC uit Oss niet verder dan een gelijk
spel. Chris Vos en Peter Moli wonnen
beide één partij. terwijl Piet van Son er
twee op zijn naam bracht. Eengewonnen
dubbelspel bracht de stand op 5-5.
Ook het vierde moest met een gelijk spel
genoegen nemen. Tegen het laag gekias
seerde Renata uit Eindhoven lijkt diteen
vrij pover resultaat, maar het meespelen
van Huubvanj-Iout.voorhet Eindhoven
se team scheelde wel een slok op een
borrel. l-Iuub was goed voor 3 maal
winst.
Voor Valkenswaard was Jacq Beckers
weer eens de beste man. Hij nam twee
tegenstander; voor zijn rckening. Theo
Kole en Ton Bogers namen ieder met één
winstpartij genoegen.
Een gewonnen dubbeispel hield de stand
precies in evenwicht.

JUNIOREN
Dc junioren zetten hun zegereeks voort.
Ditmaal moest het team van Taverdo uit
Doetinchem het ontgelden. Mart van
Son, Marcel Outhuyse en Henk Smol
ders bleven ongeslagen. Alleen het dub
bclspel werd afgegeven. Eindstand; 9-1.
Dc overige uitslagen luiden;

DENNENBERG EN KLUIS DELEN PUNTEN
Een uitstekend draaiende Dennen
bergploeg heeft het sterke Kluis uit
Geleen één punt toe moeten staan in
het kompetitietreffen van afgelopen
zaterdag Het team is overigens nog
steeds ongeslagen.
Gerard Slegers speelde een uitste
kende eerste partij tegen de zeer
sterke Marutiak. Hi) zag de eerste
game verloren gaan (18-21) maar
kwam terug en won de tweede game
met 23-21, maar moest toch in de
laatste en beslissende game het
I hoofd buigen (13-21). Jan Suiskens
won gemakkelijk de tweede partij.
Rutten (Kluis) kwam niet verder dan
15 en 10, waarna Jo Handgraaf Heut
i
mekers met 9 en 15 aan de kant zette.
Enigszins teleurstellend ging het
hierna gespeelde dubbeispel verb
ren (20-22 en 21-23), hetgeen de
stand weer in evenwicht bracht.
Jan Suiskens scoorde het derde punt
voor de thuiskiub, door Marutiak met
l9en l3teoverklassen, maar Gerard
Slegers slaagde er hierna niet in om
van Heutmekers te winnen.
Jo Handgraaf speelde zeer sterk te
gen Rutten, die met lede ogen moest
toezien dat hij met8 en 7 kansboos ten
onder ging, en Jan Suiskens bracht
de stand op 5-3, door vrij gemakkelijk
van Heutmekers te winnen, die niet
verder dan 12 en 13 kwam.
Gerard Slegers vecht nog steeds
meer met zichzelf, dan met de tegen
stander en komt bovendien het kleine
beetje routine tekort, dat nodig is om
een meer ervaren, maar technisch
mindere tegenstander te doen kapi
tuleren. Hij verloor dan ook de laat
ste partij van Rutten, na de eerste
game te hebben verloren (10-21), de
tweede te hebben gewonnen (21-16)
en de laatste en beslissende game
eveneens met 16-21 te hebben verb
ren.
In dezelfde kompetitiegroep verloor
naaste konkurrent Swift uit Roer
mond van Red Stars. Het Roermond
se team incasseerde hierdoor de eer
ste twee verliespunten en staat flu
samen met De Dennenberg aan de
kop van de ranglijst, met vier punten
uit drie wedstrijden.

Het tweede team verboor leleurstel
lend van PSVSt.Cathrien 2 uit Eirid
hoven. Frits Bergman was in feite de
enige Dennenberger die voldeed. Hij
won twee maal. Ad de Laat kwam niet
verder dan éen maab winst, Fred van
Bree moest al zijn tegenstandersfebi
citeren en bleef derhalve beneden de
maat. Het dubbelspel was voor De
Dennenberg.
Het derde team won verrassend van
Vice Versa64 uit Den BOsch, in de
interessantste ontmoeting van het.
tafebtennisweekend, Van de tien gO
speelde partijen werden er niet mm
der dan zeven in drie games besbist.,
Tekenen we daarbij nog aari, dat het
Dennenbergteam na de heift van de
wedstrijd met 1-4 achterstond, dan is
het duidebijk hoe spannend de laatste
vijf partijen zijn verbopen. Peter Mobb
was dé uitblinker in het Dennenberg
team. Hij won al zijn partijen. Piet
van Son won twee maab en Chris Vos
tensbotte zag zijn inzet beboond met
winst op van Hooft in drie games.
Eindhoven 6-4 in het voordeel van de
thuiskbub.
De plaatsebijke derby Geenhoven
Dennenberg 4 werd zonder floe
menswaardige inspanning door De
Dennenbergers gewonnen. Na drie
partijen stond Geenhoven reeds met
0-3 achter. Het dubbebspeb was voor
Geenhoven.
Jacq Beckers won al zijn partijen.
Theo Kole en Pieterv.d. Broek verb
ren hun partij tegen Paul Geldens en
daar bleef het bij.
Eindstand Geenhoven-Dennenberg
4 3-7.
Het vijfde team verboorop het nipper
tjevan Meppers4uitHeeze. Detwee
overwinningen van Nes Staabs en
Kees School waren niet vobdoende,
aangezien Jos Verdijk er niet in
slaagde om een partij op zijn naam te
brengen.
Het zesde won met 8-2 van
PSV/St.Cathrjen 5. Lou Biemans, die
met de dag sterker gaat spelen won al
zijn partijen. Wim van Gerven en Wim
Hanjoel wonnen twee maal.

zorgde zelfs voo4-1 door de Vocht
een nederlaag te bezorgen.
Op dat moment/keerden de kansen.
Gerard Slegers erboor van Kingen
en Frits Bergm .moestzijn meerde
re erkennen inLoozen.
De Dennenbeg stond nog steeds
voor (4-3) en e hooWas gericht op
de wedstrijd afldgraaf Kingen. Jo
won. maar vraag niet hoe: de game
cijfers laten aan duidelijkheid nietste
wensen over.
Na een gemakkelijke gewonnen eer
ste game (21-9) moest Jo de tweede
afgeven (22-24). waarna het in de
derde en beslissende game gebijk
opg’ng. Bij de stand 19-19 kreeg
Kingen echter een netbal te verwer
ken. gevobgd door een niet te retour
neren randbal en hij verboor.
Stand 5-3 voor de thuisclub.
Frits Bergamn speebde zi)n laatste
partib tegen de Vocht en verboor even
ongelukkig, abs zijn teamgenoot
Handgraaf de voorafgaande partij
had gewonnen. Degamestandenwa
ren 21-16. 17-21 en 21-23.
Gerard Slegers bleef zonder winst,
door de baatste partib tegen Loozen te
verb iezen waardoor de eindstand van
de wedstrijd Dennenberg-Falco be
paabd werd op 5-5, met welke uitsbag
beide teams tevreden mochten zijn.
Able overige teams gaan het komende
weekeinde pas aan de slag en het
programma buidt abs vobgt:
-

Sen icren
Noad Dennenberg
Dennenberg 2 Victoria
Budibia Dennenberg 3
Dennenberg 4 Budibia 2
Den nenberg 5 JCH
Kinawo 2 Dennenberg 6
-

Tat eltennis
De landebijke opererende seni
oren zijn het afgebopen weekeinde
weer aan het werk gegaan. De Den
nenberg ontving het eerste team van
Fabco uit Valkenburg. In eerste in
stantie zag het er naar uit, dat abbes
van een beien dakje zou gaan. Wells
waar bezorgde Gerard Sbegers de
thuiscbub een 0-1 achterstand, maar
Jo Handgraat bracht de stand snel in
evenwicht, door van Loozen te win
nen. Frits Bergman won van Kingen
en bracht de stand op 2-1 in het
voordeeb van de Pennenberg.
Het h!erna gespeelde dubbeb bracht
de stand op 3-1 en Jo Handgraaf

-

-

-

-

-

Junioren
P.S.V./St.Cathrien Dennenberg
Tanaka Dennenberg 2
Never Desoair 6 Dennenberg 3
-

-

-

Derde zege De Meppers

Weer nederlaag
PSV/Cathrien
EINDHOVEN
In de landelijke
tafeltenniscompetitie verloor de
hoofdklasse-formatle van PSV/Ca
thrien In Leiden met 7—3 van de re
serves van San.-Scylla. Dc beste
prestatie verrichtte opnieuw Dc
Meppers dat voor de derde maal In
suecessie zegevierde in de promotie
overgangsklasse; de Ileezenaren ver
sloegen TTCV 2 ult Veghel met 7—3.
In dezelfde kiasse blljit Dennenberg
goed meedraalen dOor 5—5 te spelea
tegen Kluis.
In Leiden nam PSV/Cathrien te
gen koploper Sanocel
Scylla 2
een verrassende 1—3 voorsprong
die in de volgende zes partijen ge
heel verloren ging: 7—3. Vaesseri
versloeg in het openingsduel met
contra-attaquespel Bert van Schie
en Mathieu van Vroenhoveri kiopte
Rob van der Zeeuw in twëe games.
Een verliespartij van W11y van
Vroenhoven en een Eindhovense
zege in het dubbeispel bracht
PSV/Cathrien vervolgens op een
verrassende 1—3 voorsprong De
pauze ging echter in op de stand
3—3 omdat de gebroeders Van
Schie er in slaagden zowel Vaessen
als M. vanVroenhoven in drie ga
mes te bedwingen door tactisehe
wijzigingen in het spel van de Lei
denaren. Hierna drukten de gasthe
ren door via twee verliespartijen
van W. van Vroenhoven. In deze
kiasse won Wibats met 6—4 van De
Veluwe 2 en bleef Akzo in de race
door Irene met 7—3 te verslaan.
In V1kenswaard ontving Denelers van Klueis uit•
0
: De
maakte na
ee
I voorspo1iAit dubbel—

—

.

spel een foutje (liet duo Suiskens
Handgraaf verloor het dubbels pel),
want door het nul-resultaat vai
Slegers moesten alle overige punten uit de enkeispelen van Suis
kens en Handgraaf komen. Suis
kens won zijn drie partijen, waar
onder bet duel tegen zijn ex-tearn
genoot Stef Marutiak, maar Jo
Handgraaf moest tegen clezelfde
speler. in drie games capituleren
waardoor de eindstand 5—5 op de
formulieren kwam. Verrassend in
deze afdeling was de 6—4 overwin
fling van Red Stars op favoriet
Swift 2, terwijl Falco een regelma
tige 7—3 zege op het wakke NO—
AD behaalde.
In de promotie-overgangsklas
D boekte De Meppers zijn derdse
overwinning tegen het reserveteame
van TTCV VegheL Marcel Vaessen
verloor van Cas Bollen, waarna de
Heezenaren fors uithaalden: 5—1.
Invaller Welten moest hierna de
eer laten aan Bollen, maar hij won
van Jansert en De Visser. Boeren
kamp behield met moeite zijn 100%
score, hoewel hij tegen De Viss’er in
moeilijkheden
kwam
(15—21,
21—11, 22—20). Tenslotte zegevier
de De Meppers verdiend met 7—3.
In deze klasse speelden Red Star
en Alico gelijk, terwiji kampioens2
kandidaat Wilno geen moeite had
met Helmond (9—i).
In de landelijke juniorencompe
titie B waren de beide Brabantse
vertegenwoordigers succesvol. Den
enberg, dat al drie seizoenen op
dit niveau meedraait, gaat waar
schijnlijk hoge ogen goolen. Marcel
Outhuyse, Henk Smolders enM.
van Son versloegen’ Hercules Uit
Terborg met een maximale 10—C
tçcore. Het Eindhovense PSV/Cath
ien d.at in deze kiasse debuteert
speelde ttjvIaasbree gelijk. Erik
8o1sens (2Nw4b Goosen (lx)
entk Heydenrijk ‘(i)c3 1oegen de
Eindl1oven punIenn en ze
gevierden oIk In bet)
beispel.

T.T.V. deDennenberg

aan degradatie uit de 2e
te kun
nen ontkomen. De komenklasse
de
strijd tegen Jeep wordt erg thuiswed
Tegen T.T.C.V. 4 kon belangrijk.
geen succes boeken. DedrieDennenberg
nederlagen
van Jos Verdijk waren
debet
aan de
stand: 4-6.
Dennenberg 6 won de moeili
jke wed
strijd tegen Bergeijk. Alleen
Peter
Mol
was onze spelers te machtig.
Einduit
slag 7-3.
Het zevende team verloor
met 3-7 van
Budilia 3.

I1et eerste team heeft in de uitwed
strijd
tegen Swif een eclatante overwi
nning
behaald. Jo Handgraaf en Jan
Suis
kens wonnen ieder drie partije
n. Frits
Bergman zorgde voor twee
ningen, waardoor blijkt dat overwin
zaam zich beter thuis gaat hij lang
voelen in
deze kiasse.
Dc uitslag 1-9 was volkomen
en biedt goede vooruitzichtenverdiend
voor de
wedstrijd van zaterdag 30
oktober te
gen Oldra I in de sportha
l aan de
Amundsenjaan.
Het tweede team won met
2-8
uitwedstrijd tegen Alico 2. AIleenin de
het
dubbeispel en één partij gespee
ld door
0. Sleegers, ging verloren.
Dennenberg 3 moest aantred
en tegen
PJS uit Vught. Het werd een
9-1
winning voor de Dennenbergers.over- a
‘Aahja ‘OL WeJISMn3IN
Al
leen het dubbeispel leverde
een over
winning op voor de tegenstander.
Voor het vierde team stond een
belang
rijke uitwedstrijd op het
progra
tegen Renata 2 uit Eindhoven. mma
Door
een 4-6 overwinning Iijkt het
team nog
uajsiAq
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DENNENBERG SPEELT WEER GELIJK
Eén maaI winst en drie gelijke spelen
is bet resultaat van vier gespeelde
kompetitiewedstrijden
voor
het
Iandeiijk spelende Dennenbergteam.
Ook het afgelopen weekeinde kwam
bet tot een puntendeling in de thuis
wedstrijd tegen’ hat sterke Red Stars
uit Venry. Even heeft het er naar
uitgezien, dat de thuiskiub een overwinning uit bet vuur zou gaan slepen.
In de voorlaatste partij, bij de stand 53 in bet voordeel van De Den nenberg
stond Jo Handgraaf na een gewon
nen éérste game met 20-l9voor in de
tweede, maareen zeersterkspelende
Bonants wist hem toch nog de game
af te snoepen (20-22). De derde en
besiissende game ging voor Jo verb
ren, die ondanks zijn griep, de oven
ge twee partijen toch in zijn voordeel
wist te besiechten en daarmee een
verdienstelijke prestatie leverde.
Ook Jan Suiskens moest in Bonants
zijn meerdere erkennen. Hij bleef
evenals Jo Handgraaf op twee over
winningen steken. Een gewonnen
dubbeispel zorgde voor bet vijfde
punt en daar bleef bet bij.
Naaste konkurrent Swift uit Roer
mond won met 6-4 van Falco uit
Valkenburg en heeft nu den punt
meer dan De Dennenberg, dat de
tweede plaats op de ranglijst bezet.
Het komende weekeinde speelt bet
team uit tegen Swift, met als inzet de
eerste plaats op de ranglijst. Ais bet
team op voile oorlogssterkte aan
treedt moet er gewonnen kunnen
worden.
Junioren blijven winnen.
De junioren leverden eeni voortreffe
iijke prestatie door Ons Vermaak uit
Nijmegen met 6-4 te kboppen. Marcel
Outhuyse en Mart van Son wonnen
ieder twee maal, Henk Smolders één
maal. 00k bet dubbeispel leverde
een overwinning op. Met deze overwinning is het puntentotaal na drie
kompetitiewedstnijden op zes geko
men; een prachtige score.
De verdere uitslagen zijn:
Kuub 1-Dennenberg 2 4-6
Goede prestatie van Frits Bergman,
die al zijn partijen won. Fred van Bree
wint twee maal. Ad de Laat boekt één
overwinning.
Dennenberg 3-Irene 5 4-6
In Tilburg iegde team dnie bet loodje.
Een gnieperige Piet van Son wint
slechts een partij en bhjft beneden
zijn kunnen. Ook Chris Vos kwam
niet vender dan één maal winst. Peter
Moll deed bet met twee overwinnin
gen beter.

hobbyisten.

W. BOUM
Nieuwstraat 10, Bergeyk, tel
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Meppers 2-Dennenberg 4 6-4
Aan Jacq Beckers heeft het niet gele
gen, dat het vierde team op het nip
pertje verloor. Met drie maal winst
leverde Jacq een prachtige prestatie.
Pieter v.d. Broek zorgde voor het
vierde punt.
Meppers 3-Dennenberg 5 4-6
Nes en Jules Staals winnen leder
twee maal. Kees School zorgt voor
het vijfde punt en een gewonnen
dubbeispel brengt het Dennenberg
team de uiteindelijke overwinning.

Martien van der Heijden won twee
maal, Peter Grijseels den maal.

Sen oren:
Swift 2-Dennenberg
Dennenberg 2-Een en twintig (Beek
en Donk)
OTTC 2-Dennenberg 3
Dennenberg 4-Renata (Eindhoveri)
Dennenberg 5-JCV 5 (Vught)
Renata 3-Dennenberg 6
Jun ioren:
Taverdo (Doetinchem)-Dennenberg
Dennenberg 2-Irene (Tilburg)
Meppers 3-Dennenberg 3

Alico 4 uit Schijndel leed een 3-7
nederlaag tegen de Dennenbergas
piranten.
Jab Essiñg en Jeroen Kiomp zorgden
voor de punten. Beiden bleven onge
siagen en schreven bovendien bet
dubbeispel op bun naam.
Programma voor bet komende week
einde:

Dennenberg 6-Helmond 2 3-7
Wim van Gerven zorgde voor twee
punten, Wim Hanjoel voor één en
daar bleef bet bij.
In de kampioensklasse junioren
schoot het tweede team uit zn slof,
door Jeveo uit Hoogerheide een 4-6
nederlaag te bezorgen. Hans Teunis
sen kwam verrassend goed voor de
dag en
jet drie overwinningen
bijschrijven.

Falco te z*vik voor Dennenberg
Dennenberg’blijft de toon aangeven in
de tafeltenniskompetitie Promotie Over
gangsklasse C.
Zonder noemenswaardige problemen
werd het team van Falco uit Valkenburg
bet afgelopen weekende aan de zegekar
gebonden.
Jo Handgraaf en Jan Suiskens lieten niet
met zich spotten en zagen hun inspannin
gen bekroond met driemaal winst, aisme
de een zege in het dubbeispel. Gerard
Slegers moet als derde man zijn eerste
wedstrijd in deze kiasse nog winnen en
men moet zo langzamerhand toch wel
bewondering opbrengen voor de inzet
waarmede hij ondanks alles toch steeds
weer naar beste vermogen poogt om er
iets van te maken. De kompetitie is
echter nog lang niet afgelopen en wellicht
slaagt Slegers er in om het nodige zelfver
trouwen te herwinnen dat ten enen male
onontbeerlijk is om met enig succes in de
promotie-overgangsklasse te opereren.
Het tweede maakte een kostbare fout,
door de wedstrijd tegen JVC 3 op eigen
terrein niet in winst om te zetten Het
werd 5-5, waarbij vooral Ad de Laat
opviel door zijn abnormaal slecht spel.
Aan de inzet van Fred vanBree en Frits
Bergman is het te danken dat uiteindelijk
nog I punt in de wacht werd gesleept.
Vooral Fred van Bree blonk uit, met drie
overwinningen. Frits Bergman bracht
twee partijen op zijn naam en vooral dat
ene verliespartijtje zal hem na afloop
wel niet lekker hebben gezeten, temeer
daar het pas zijn tweede verliespartij van
de gehele kompetitie was.
Naaste konkurrent PSV-St Catherien 2
uit Eindhoven behield de voorsprong
van 2 punten op De Dennenberg, door
tegen Een en twintig uit Beek en Donk
niet verder te komen dan een gelijk spel.
Over veertien dagen weten we meer.
Dan staat de wedstrijd Dennenberg
PSV-St Cathrien op bet programma,
maar eerst moet de lastige klip Victoria
uit Breda worden omzeild.
Gemakkelijker dan verwacht wist het
derde team van Kinawo Uit Eindhoven te
winnen, hetgeen niet in de laatste plaats
te danken was aan het feit dat Chris Vos
twee tegenstanders voor zijn rekening
nam. Chris Vos begint zo langzamer
hand zijn draai te krijgen in de tweede
klasse en gaat steeds meer en gemakkelij
ker partijen winnen. Peter Moll speelde
grandioos en mocht dan ook drimaal de
felicitaties- in ontvangst nemerl, terwijl
Piet van Son met twee gewonnen partijen
een belangrijk aandeel in de eindover
winning had. Dankzij een gewonnen
dubbelspel werd het zelfs 8-2 voor de
gasten.
.

Overige U itsiagen
Dennenberg 4 JVC 4 5-5 Uitstekende
prestatie van Jacq Beckers die drie maal
won.
Dennenberg 5 Alico 4 2-8. Alleen Nes
Staals won 2 partijen
Taveres Dennenberg 6 4-6 Door bet
gelijkspel van naaste concurrent Hel
mond tegen Renata gaat bet Dennen
bergteam nu alleen aan kop.
-

-

-

Junioren verliezen eerste wedstrijd

De Dennenberg junioren verloren enig
zins beschamend van bet Limburgse
Maasbree. Mart van Son was kompleet
van slag af en kreeg op de lijst van
persoonlijke prestaties een dikke nul
bijgeschreven. Henk Smolders en Marcel
Outhuyse bleven met éénmaal winst ook
beneden de maat. Het dubbeispel was
voor de Dennenberg, de twee winstpun
ten waren voor Maasbree. Het Dennen
bergteam staat nu op gelijke hoogte met
Ons Vermaak uit Nijmegen- boven aan
de ranglijst wel te verstaanFlet tweede
leverde een verdienstelijke prestatie door
tegen Markiezaat uit Bergen op Zoom
een gelijk spel te behalen. Martien van
der Heijden en Henk Teunissen wonnen
beiden twee maal, alsmede het dubbel
spel.
Voor een nog beter resultaat zorgden de
aspiranten, die koploper PSV-St Ca
thrien 6 een puntje af wisten te snoepen.
Een en ander was te danken aan de
tweemaal winst van Jeroen Kiomp, een
gewonnen dubbelspel en de winst van Jo
Reynaerts en Jan Essing.
programma voor het komende week
einde

Senioren:
Victoria (Breda)- Dennenberg 2
Denneberg 3 Budilia (Budel)
Budilia 2 Dennenberg 4
Dennenberg 5 Meppers 4(Fleeze)
Dennenberg 6 Kinawo 2 (Eindhoven)
-

-

-

-

Junioren:
Dennenberg Maasbree
Dennenberg 2 Tanaka (Etten-Leur)
Dennenberg 3 Never Despair 6 (Den
Bosch)
-

-

-

Bekerkomprtitie

Het bekerteam van De Dennenberg
plaatste zich door de 5-0 overwinning op
Luto 2 bij de laatste vier teams in de le
divisie Afdeling Brabant. Wanneer en
waar de halve finales worden gespeeld is
op dit moment nog niet bekend.

P.TNDI{OVENS DAGBLAD

Dennen berg

—

vrijdag 25 april 1975

-

J

Wedstrijdprogramma voor a.s. WeekZaterdag 19 april (thuis)
PUPII.LEN

I

SPORT

Het eerste tafeltennisteam van
Dennenberg is kampioen in de
eerste kiasse geworden. Hiermee
staat prolnotie naar de over
gangsklusse vast. Van links naar
rechts: Gerard Slegers, Jan
Suiskens en Joop Hjjndgraaf.

U
Karnpioen Prom. Overgangskl., v.1.n.r. Gerard Stegers, Jan Suiske
ns en J
0 Hand
graaf

-

ROL
IOCKEY
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kampioen

prie titeis en promotie Dennenberg tafeltennis
Na de o
successen van het
orige ihipetitieseizoen is De Dennen
berg er ook flu weer in geslaagd een
aantal titels te behalen.
Het eerste van de senioren behaalde de
titel door in devoorlaatstewedstrijd Red
Star uit Venray met 6-4 te verslaan. Jan
Suiskens was de grote uitblinker. Door al
zijn partijen te winnen had hij een be
langrijk aandeel in de uiteindelijke zege.
Jo Handgraaf en Gerard Slegers lieten
beiden één overwinning noteren en dat
was, gevoegd bij de zege in het dubbel
spel juist voldoende.
Het kampioenschap houdt in, dat het
team promoveert naar der Overgangs
kiasse.
Door de 6-4 overwinning van team twee
in de uitwedstrijdtegefl JCVuit Vught en
het falen van PSV/St.Cathrien 2 in de
wedstrijd tegen Een en Twintig uit Beck
en Donk ( 5-5)
is het Dennenbergte
am op gelijke hoogte met koploper
PSV/St.Cathrien gekomen en zal in een
beslissingswedstrijd moeten worden uit
gemaakt welk team kampioen in de Ic
kiasse zal worden.
00K JUNIOREN KAMPIOEN.
In de kiasse Junioren Landelijk -B ging
Dennenberg veertien dagen geleden nog
fier aan kop, gevolgd door Ons Vermaak
uit Nijmegen, dat twee punten achierstand had. Dc wedstrijd Ons Vermaak
De.rnenberg eindigde in een overwinning
voor de Nijmegenaren en vanaf dat mo
ment gingen beide teams met nog slechts
een wedstrijd te spelen, gezamenlijk aan
kop.
Het afgelopen weekeinde was Taverdo
ult Doetinchem te gast in Valkenswaard
en moest een smadelijke 0-10 nederlaag
incasseren. Ons Vermaak kwam in de
wedstrijd tegen PSVfSt.Cathrien niet
verder dan een gelijk spel (5-5) en dat
betekende voor Dc Dennenberg het
kampioenschap en promotie naar de
hoogste Iandelijke klasse.
De
aspiranten
speelden
tegen
PSVSt.Cathrien, dat met één punt
voorsprong op Dc Dennenberg de rang
jst aanvoerde. Winst zou tevens een
kampioenschap opleveren, maar daar
voor was het PS V-team, zoals verwacht,
sterk. Dc Eindhovenaren wonnen met
7-3 en zagen hun overwinning met het
1
kampioenschap bekroond.
TERUGBLIK
Al met al heeft Dennenberg tafeltennis
een geweldig seizoen chter de ug. Dc
diverse promoties, welke het gevoig Wa
ren van het grote aantal kampioenschap
pen, dat het vorig seizoen werd behaald,
wettigden aan het begin van het seizoen
slechts een zeer gematigd optinlisme.
Dat er flu reeds drie kampioenschappen
zijn behaald (het kunnen er zelfs vier
worden) had niemand verwacht. Dat
het toch is gebeurd is een kompliment
voor trainers en bestuur.

—

“kampioen 3e kiasse H”, v.Ln.r. Wim van Gerven, Lou Biema
ns, Ad van Laarho ve, en
Wim Hanjoel.

Tafe1tenrii:stiteL,
voor Dennéñbéi
VALKENSWAARD

Door de

ge van 6—4 op Red Sta heeft tafze
el
tennisverenlglng Dc Dersnne
nberg ult
Valkenswaard ongeslagen bes
lag ge
Iegd op de titel In de promotleoVer
gangsklasse C.
Met nog een wedstrijd voor de
boeg zi]n Jan Suiskens, Jo Ha
graaf en Gerard Slegers onbe nd
baar geworden voor de conc reik
en
tie. Een fraai succes derhalveurr
voo
de ValkenswaardSe equipe die zijnr
eerste competitie in de lande
lijke
afdeling meteen met een ka
pioenschap bekroonde. In m
hoofdklasse bracht PSV.Cathr de
ien
zich in veiligheid door 5—5 te sp
e
len tegen Irene, maar in de
tieovergangsklasse heeft Depromo
ep
pers de grootste moeite zicM
h te
handhaven.
Jan Suiskens was met drie
winstpartijefl topscorer voo
Dennenberg in het belangri r De
jke due
tegen Red Stars. Hij stond in Venl
ray geen enkele game af tegen de
hem bekende spelers Bonan
ts,
Giessen en Hendriks. Door het ge
wonnen dubbeispel kwam De De
n
nenberg op 2—2, waarna via
3
werd uitgelopen tot 3—6. In 3—
een
prachtige partij versloeg Slegers in
twee games Hendriks, waarn
a
Handgraaf zijn enige winst boekte
op dezelfde speler. Na een aarze
lende start kon De Dennenberg in
de tweede competitieheift op over
tuigende wijze de titel grijpefl.
Denrienb.
g i
Red Stars
9 10
Swift
Falco
.9 10
9 7
Kluis
NO
AD
9 10
(H) 9 2
—

TTV de Dennenberg

Het eerste team heeft
onverwacht twee
punten verloren tegen
Handgraaf bleef ben Oldra. Vooral Jo
ede
vorm. Na een 1-3 ach n zijn normale
Dennenberg goed terugerstand kwam de
tot 4-5. Dit was
.vooral te danken aan
de drie overwinning
die Jan Suiskens behaal
Frits Bergman, die al eende.
drie sets had verloren, hadeerdere partij in
ook in de laat
ste partij niet bet geluk
aan zijn zijde. Met
21-23, 20-22 en 17-21
moest hij het on
derspit delven.
Tegen Renata 2 uit Ein
tweede team geen modhoven had het
eite. De stand
10-0 spreekt voor zic
h. Het derde team
stond voor de moeilijke
Vught van de koppositie zaak JVC 3 uit
af te houden. Dit
kte ondanks een
bai
molders die zijn eerste ck-out van Henk
in deze competitie te twee nederlagen
Mart van Son was de verwerken kreeg.
overwinningen. Chris grote man met 3
Vo
Ook bet dubbeispel wa s won 2 partijen.
s
berg. Door de 7-3 ove voor de Dennen
rwinning gaat dit
team nu duidelijk aan
de
leiding.
Tegen Jeep uit Vught
moest het vierde
team met een nederl
aag genoegen ne
men. Theo Koolen bra
cht nog twee par
tijen op zijn naam terwij
sen met één partij gen l Hans Theunis
men. Eindstand 3-7. He oegen moest ne
speelde onnodig twee t vijfde team ver
wedstrijd tegen BTTC punten in een uit
.
In een uitwedstrijd wo Eindstand 7-3.
verdiend met 7-3 van n het zesde team
Bergeijk 2. M. v.d.
Heijden had hierin
een groot aandeel
door drie partijen op
zijn
gen. De junioren speeld naam te bren
wisselend succes. He en deze week met
t
thuis met 9-1 van JC eerste team won
V
Theunissen liet een ste 2. Alleen Henk
ekje vallen.

DENNENBERGIN HE
T
ZICHT VAN TAFELT
ENNIS
KAMPIOENSCHAP
Het Limburgse Kluis uit

bet tegen De Dennenbe Geleen heeft
rg
boiwerken. Het verloor thuniet kunnen
Voor Jan Suiskens was is met 4-6.
weggelegd. Hij verloor niet een glansrol
had zodoende een zeer bel êén maal en
deel in de overwinning. Ooangrijk aan
graaf was op dreef. Hij wo k Jo Hand
Suiskens het dubbeispe n samen met
tweemaal winst. De ins l en noteerde
pan
Gerard Slegers waren alle ningen van
Naaste konkurrent Red Statevergeefs. /
won van Swift uit Roerm rs uit Venray
de tweede plaats met drieond en behokldt
pun
stand op het Dennenbe ten achter
april gaat bet spannen, rgtem. Op. 5.
wa
De Dennenberg de uit nt dan spej,
wedstrijd tègen
Swift. Aan een gelijk
voldoende om het kam spel heeft men
pioenschap in de
wacht te slepen.
Het tweede team won geh
verwachtingen van degradeel volgens de
Kuub uit Eindhoven. Dr atiekandidaat
gen van Frits Bergman, ie overwinnin
de Laat en Fred van Breen twee van Ad
eindstanden op 7-3 in e bepaalden de
het voordeel van
De Dennenberg.
OVERIGE UITSLAGE
N:
Irene 5 Dennenberg 3
Tweemaal winst voor 7-3
Piet
-

een gewonnen dubbelspe van Son en
l.

Dennenberg 4 Meppe
rs
Goede prestaties van Jac 2 6-4
zijn partijen won. Twee q Beckers, die a!
Theo Kole en winst in maal winst voor
Dennenberg 5 Meppe het dubbeispel.
rs
Nes en Jules Staals win 3 9-1
nen
Kees School geeft één par drie maal.
Helmond 2. Dennenbe tij af.
rg
Lou Biemans bleefonge 6 3-7
slagen: Wim van
Gerven wint tweemaal
en Wim Hanjoel
scoort het laatste punt.
-

-

WINST VOOR JUNIOR
De landelijke spelende EN.
jun
met veel overtuiging spe ioren blijven
len
ten het afgelopen weekein en overkias
de Hercules uit

Terborg bij Doetinchem
notabene in een uitwedst met 9-I en dat
rijd.
De enige speler die een stee
was Marcel Outhuijse; Ma kje liet vallen
Henk Smolders boekten rt van Son en
drie overwin
ningen de man.

Als op5 april Ons Vermaak

de thuiswedstrijd tegen het uit Nijmegen
team verliest, is het kam Dennenberg
pioenschap bin
nen

en zelfs bij een gelijk spe
l is dat het
geva!.
Team 2 won de uitwedst
nit Hoogerheide met 8-2 rijd tegen Jeveo
kelijke overwinning, . Een vrij gernak
van der Heiden en Peterwaarbij Martien
behoefden te doen om Grijseels weinig
toch drie partijen
te winnen. Hans Teunisse
overwinningen genoegen.n nam met twee
Dc aspiranten wonnen
van Alico 4. Jan
Essing viel met één gew
tegen. Jo Reynaarts en onnen partij
Jeroen Klomp
bleven ongeslagen.

twe

e wedstrijden in de stro
spelen. De tegnstanders mende regen
, vooral die van

R.C. den,jLaag waren
’ouder en het was
een gro(e ned

erlaag voor het jongste rol

Het tweede team wo
Keeman won drie n uit tegen ATTV.
par
nings en Grijseels ied tijen terwiji Ko
er tweemaal zege
vierden.
In de uitwedstrijd
teg
het aspirantenteam en Veldhoven kon
gee
de wacht slepen. Sta n overwinning in
nd 46.
Er is nog steeds pla
ats voor recreatiespe
lers op vrijdagavond
van
en op zaterdagmiddag 7 tot 10.30 uur
van 3 tot 7 uur.
Ook dames zijn van
harte welkom.
Programma:
Vrijdagavond 5 novem
ber:
Den 2 Den 4
Den 5 PSV/Cathr.
Den 6 V.Versa 64/ 4
2
Zaterdag 6 november
:
Polec Eng. Den 1
Meppers 2 Den 3
Kadans 3 Den 7
Junioren Alico 2 De
Den 2 Een en Twint n 1
ig
Den 3 Achilles 1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

SPORT XTRfl

hocky-team van Neder
Tegen Marathon lag deland.
ding beter en het was leeftijdsverhou
nederlaag doch slechts weliswaar een
met 2-0.

TAFELTENNIS
Het tafeltennisgebeuren
pen weekeinde werd van bet afgelo
door het plotselinge overschaduwd
Kees School op de lee overlijden van
ftij
jaar. Hij speelde in het d van bijna 21
samen met Frans Hu zevende team,
ibe
Scharpach. De Denne rs en Theo
nberg en met
name zijn teamgeno
ten
missen. Het bericht van zullen hem
zijn overlijden
bereikte het bestuur
opdonderdag 23
oktober tijdens de we
dst
berg 6 tegen Geenhove rijd Dennen
n en sloeg in als
een born.
De wedstrijd Dennenbe
Meppers uit Heeze we rg 7 tegen de
rd met toestem
ming van de bond
uitgesteld. Bij alle
we! gespeelde wedstrijd
en is één minuut
stilte in acht genom
en
nis aan Kees. Op din ter nagedachte
sda
droegen zijn tafeltenni g 28 oktober
naar zijn laatste rustpl svrienden hem
In v4tband met het aats.
gebeurde wordt
begrijpelijkerwijze me
t
van de uitslagen volsta het vermelden
an.
Senioren:
Velp-Dennenberg

6-4

.4

:

t

Dennenberg 2-Iren
e
Dennenberg 3-Budi 4
lia 2
Dennenberg 4-TTC
V4

Dennenberg 5-Mepp
Dennenberg 6-Geen ers 3.
hoven

PSV/ Cathrien

7-Dennenberg 8

2-8
4-6
5-5
2-8
4-6
9-1

Programma voor het
komende week
einde:
Senioren:

Dennenberg-JCV 2
(zaterdag 16.00
Helmond-Dennenberg
2

uur)

Alico 3-Dennenberg
3
Budilia-Dennenberg
4
Renata 2-Dennenberg
BTTC-Dennenberg 6 5
Kadans 3-Dennenb
erg
Dennenberg 8-Geen 7
hoven 2
Jeugd:

Dennenberg-Gispen
Dennenberg 2-Achilles
Dennenberg 3-ATTV
PSV/ Cathrien 6-Denn2
PSV/Cathrien 8-Denn enberg 4
enberg 5

Jan Suiskens was met drie
winstpartijen topscorer voor De
Dennenberg in het belangrijke duel
tegen Red Stars. Hij stond in Ven
ray geen enkele game af tegen de
hem bekende spelers Bonants,
Giessen en Hendriks. Door het ge
wonnen dubbeispel kwam De Den
nenberg op 2—2, waarna via 3—3
werd uitgelopen tot 3—6. In een
prachtige partij versloeg Slegers in
twee games Hendriks, waarna
Handgraaf zijn enige wjnst boekte
op dezelfde speler. Na een aarze
lende start kon De Dennenberg in
de tweede competitieheift op over
tuigende wijze de titel grijpen.
Red Stars
Dennenb.
9 10
9 15
Falco
swift
9 7
9 10
NOAD (R)
Kluis
9 2
9 10

uparuJefl.
Ook het dubbeispel was voor de Denn
en
berg. Door de 7-3 overwinning gaat
dit
team nu duidelijk aan de leiding.
Tegen Jeep uit Vught moest het vierd
e
team met een nederlaag genoegen
ne
men. Theo Koolen bracht nog twee
par
tijen op zijn naam terwiji Hans Theu
nis
sen met één partij genoegen moest
ne
men. Eindstand 3-7. Het vijfde team
ver
speelde onnodig twee punten in een
uit
wedstrijd tegen B’flC. Eindstand 7-3.
In een uitwedstrijd won het zesd
e team
verdiend met 7-3 van Bergeijk 2. M.
v.d.
Heijden had hierin een groot aand
eel
door drie partijen op zijn naam te bren
gen. De junioren speelden deze week
met
wisselend succes. Het eerste team
won
thuis met 9-1 van JCV 2. Alleen Henk
Theunissen liet een steekje vallen.

DENNENBERGIN HET
ZICHT VAN TAFELTENNIS
KAMPIOENSCHAP
‘Het Limburgse Kluis uit Geleen heeft
het tegen De Dennenberg niet kunnen
boiwerken. Het verloor thuis met 4-6.
Voor Jan Suiskens was een glansrol
weggelegd. Hij verloor niet één maal en
had zodoende een zeer belangrijk aan
deel in de overwinning. Ook J
0 Hand
graaf was op dreef. Hij won samen met
Suiskens het dubbeispel en noteerde
tweernaal winst. De inspanningen van
Gerard Slegers waren alle tevergeefs. ,/
Naaste konkurrent Red Stars uit Venry
won van Swift uit Roermond en behñüdt
de tweede plaats met drie punten áchter
stand op het Dennenbergteam, Op 5
april gaat het spannen, want an.spee4
De Dennenberg de uitwedstrijd tegen
Swift. Aan een gelijk spel heeft men
voldoende om het kampioenschap in de
wacht te slepen.
Het tweede team won geheel volgens de
verwachtingen van degradatiekandidaat
Kuub uit Eindhoven. Drie overwinnin
gen van Frits Bergman, en twee van Ad
de Laat en Fred van Bree bepaalden de
eindstanden op 7-3 in het voordeel van
Dc Dennenberg.
OVERIGE UITSLAGEN:
Irene 5 Dennenberg 3 7-3
Tweemaal winst voor Piet van Son en
een gewonnen dubbeispel.
Dennenberg 4 Meppers 2 6-4
Goede prestaties van Jacq Beckers, die al
zijn partijen won. Twee rnaal winst voor
Theo Kole en winst in het dubbeispel.
Dennenberg 5 - Meppers 3 9-1
Nes en Jules Staals winnen drie maal.
Kees School geeft één partij af.
Helmond 2 - Dennenberg 6 3-7
Lou Biernans bleef ongeslagen: Wim van
Gerven wint tweemaal en Wim Hanjoel
scoort het laatste punt.
-

-

WINST VOOR JUNIOREN.
De landelijke spelende junioren blijven
met veel overtuiging spelen en overkias
en het afgelopen weekeinde Hercules uit
bij Doetinchem met 9-I en dat
notabene in een uitwedstrijd.
De enige speler die een steekje liet vallen
was Marcel Outhuijse; Mart van Son en
Henk Smolders boekten drie overwin
ningen de man.
5
op
TerAls
bor
g april Ons Vermaak uit Nijmegen
de thuisw
edstrijd tegen het Dennenberg
team verliest, is het kampioenschap bin
nen en zelfs bij een gelijk spel is dat het
geval.
Team 2 won de uitwedstrijd tegen Jeveo
uit Hoogerheide met 8-2. Een vrij gemak
kelijke overwinning, waarbij Martien
van der Heiden en Peter Grijseels weinig
behoefden te doen om toch drie partijen
te winnen. Hans Teunissen nam met twee
overwinningen genoegen.
j De aspiranten wonnen van Alico 4. Jan
Essing viel met één gewonnen partij
tegen. Jo Reynaarts en Jeroen Klomp
bleven ongeslagen.
Eindstand 8-2.
Marathon II - Dennenberg 5-7
In het Haagse Zuiderpark hebben de
junioren niet het beste spel laten zien, het
team speelde ver beneden het normale
spelbeeld. Toch is de overwinning geen
moment in gevaar geweest Dc rust ging
in met een 4-2 voorsprong en na de rust
konden nog drie doelpunten worden
toegevoegd, terwijl de Hagenaars er n
drie lieten aantekenen.

Olivetlie - Denncnberg 1-6
Ook de aspiranten behaalde in den F
een verdiende overwinning op de
ranten van olivetti.
Met de rust was de stand 2-0 in het
voordeel van de geelgroenen. Na de thee
was het Dennenberg dat de toon aangaf,
de score werd opgevoerd tot 6-I.
Dennenberg A Rotterdam 5-0
Z.R.C. - Dennenberg A. 2-1
De A-pupillen hebben in Zaandam op
Rotterdam een schitterende 5-0 zege
behaald, doch tegen de thuisclub rnoes
ten zij met 2-I het onderspit delven.
Beide wedstrijden moesten onder zeer
slechte weersoinstandigheden worden
gespeeld.
-

twee wedstrijdcflin de stromende regen
spelen. Dc tegenstanders, vooral die van
R.C. den4aag waren ouder en het was
een gro(enederl.voor het jongste rol

Den 2
Den 3

-

-

Een en Twintig
Achilles 1

PORT XTRfl

hocky-team van Nederland.
Tegen Marathon lag de leeftijdsv
erho
ding beter en het was weliswaar u
een
nederlaag doch slechts met 2-0.

TAFELTENNIS
Het tafeltennisgebeuren van het afgelo
pen weekeinde werd overschaduw
d
door het plotselinge overlijden van
Kees School op de leeftijd van bijna
21
jaar. Hij speelde in het zevende team
,
samen met Frans Huibers en Theo
Scharpach. De Dennenberg en met
name zijn teamgenoten zullen hem
missen. Het bericht van zijn overlijden
bereikte het bestuur op donderdag 23
oktober tijdens de wedstrijd Dennen
berg 6 tegen Geenhoven en sloeg in als
een born.
Dc wedstrijd Dennenberg 7 tegen
de
Meppers uit Heeze werd met toestem
ming van de bond uitgesteld. Bij alle
wel gespeelde wedstrijden is één minu
ut
stilte in acht genomen ter nagedach
te
nis aan Kees. Op dinsdag 28 oktober
droegen zijn tafeltennisvrienden hem
naar zijn laatste rustplaats.
In verband met het gebeurde word
t
begrijpelijkerwijze met het vermelden
van dC uitslagen volstaan.
Senioren:
VeIp-Dennenberg
6-4

‘?

,‘
$__

Dennenberg 2-Irene 4
Dennenberg 3-Budilia 2
Dennenberg 4-TTCV 4
Dennenberg 5-Meppers 3
Dennen berg 6-Geenhoven
PSV/ Cathrien 7-Dennen
berg 8

2-8
4-6
5-5
2-8
4-6
9-1

Programma voor het komende
week
einde:
Senioren:
Dennenberg-JCV 2 (zaterdag
16.00
uur)
Helmond-Dennenberg 2
Alico 3-Dennenberg 3
Budilia-Dennenberg 4
Renata 2-Dennenberg 5
BTTC-Dennenberg 6
Kadans 3-Dennenberg 7
Dennenberg 8-Geenhoven 2
Jeugd:
Dennenberg-Gispen
Dennenberg 2-Achilles
Dennenberg 3-ATTV 2
PSV/ Cat hrien 6-Dennenberg 4
PSV/Cathrien 8-Dennenberg 5

EINDHOVENS

DAGBLAD

—

dinsdag 18 maart
1975

Winst voor Meppers
en Dennenberg
(Van onze

tafeltennismedewe

EINDHOVEN

rker)

—

TAFELTENNIS

SPORT

ARGO-TEAMS
KAMPTOEN

SINT-OEDENRO
Twee da
mes-waterpoloteamsDE
Sint-Oedenrode zij van Argo uit
pioen geworden. Hen gisteren kam
team veroverde via t eerste dameswinning op Neptu een 7—i overnus uit Schijndel
de titel en promo
naar de bondscomp veert daardoor
de team versloeg etitie. Het twee
wedstrijd Aegir 2 in de beshissende
daardoor uitkome met 1—0 en mag
klasse van de kringn in de eerste
Brabant.
Deze prestaties zij
n
des te opval
lender aangezien
Argo zijn wed
strijden
buiten
moet spelen en ook Sint-Oedenrode
,,uit” moet tra
nen bij gebrek
aan een overdeki
bad.
t
—

Het landelijke
B-team van D
nenberg heeft
en
door een 9—1 de kop genomen
zeg
e op PSV/
rien, terwiji
Ons Vermaak Cath
wachts verlies
onver
leed tegen
bree. Het tri
o van PSV/ Maas
redde de eer
Cathrien
or alleen he
beispel winnendo
d af te sluiten. t dub

Tegenover de
overwinningen
de Meppers invan Dennenberg en
de promotie-over
gangsklasse van de
landelljke tafel
tenniseompetitie
stond het onve
wachte verlies da
r
thuls Iced tegen de t PSV/Cathrien
res
erves van de
Veluwe: 4—6.
s enige titelkandi.
daat Is flu DennAI
en
be
omdat de Valke rg overgebleven
concurrent Swift nswaardse équlpe
twee punten zag
verspelen.
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2B: PJS

Jee

OTTC 3 7—3; TTpCV1—9; Zwaantjes
Door een verliesp
3
Irene 4 4—6.
art
2C:
ij
Budilia
van Harry
Vaessen en Ei
OTTC 2
‘64
Dennenberg 3 8—6—4; V. Versa
het dubbelspel ndhovens verlies in
2; Kinawo
Irene 5 7—3; 2D: Re
nata
in het hoofdkla keek PSV/Cathrien
JCV 4 5—5;
JCV 4
sse
Bu
-du
dil
ia
ei
2
3—
me
7;
t
Meppers 2
V
we 2 onverwac
Renata 5—5. 3D:
hts tegen een elu
PJ
S
2
Krakers
10—0; V. Versa 64
achterstand aa
1—3
2
OTTC 4 5—5;
TTCV 4
Vroenhoven ve n. Mathieu van
Alico 3 4—6. 3E
rkl
:
ein
Me
de
ppers 3
JCV 5 7—3; Meppers
tot 2—3,
waarna Vaessen
4
Me
5—5; JCH
Dennenberg 5 4— ppers 3
het geluk mi in een goede partij
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TAFELTENNIS

Eindstand 7-3. De junioren leverden
daarmede een even goede prestatie als
hun grote broers.

De Dennenberg haalde het afgelopen
weekeinde fors uit tegen JCV 2 uit
•Vught. Natuurlijk was dit voor een
groot deel te danken aan het weer
Meespelen van Jan Suiskens, die al zijn
partijen won. Hij inspireerde zijn team
genoten en Mart van Son kwam dan
ook tot zijn beste prestatie. Hij boekte
voor het eerst twee winstpartijen in een
wedstrijd. Jo Handgraaf speelde weer
als van ouds en hij deed met twee
gewonnen wedstrijden een forse duit in
het zakje.
Dc wedstrijd zeif had alleen in bet begin
een spannend verloop. Na de winst van
Mart van Son op Wagenaars, wandel
de Jan Suiskens over Smits heen en dat
bracht de stand op 2-0 voor Dc Den
nenberg. Hierna verloor Jo Handgraaf
echter van Timmermans en ook bet
daatop volgende dub beispel ging verb
ren, hetgeen de stand op 2-2 bracht.
Jan Suiskens bracht de stand op 3-2
door van Wagenaars te winnen, maar
Mart van Son verloor in drie games van
Timmermans en dat bracht de stand
weer in evenwicht (3-3). Toen was bet
echter afgelopen. Jo Handgraaf maak
te er 4-3 van door Smits opzij te zetten
en Jan Suiskens bracht Timmermans
zijn enige nederlaag toe. Handgraaf
won van Wagemakers en Mart van Son
zorgde voor bet iaatste winstpunt door
in de wedstrijd regen Smits te zegevie
ren.
De Dennenbergreserves hadden het
makkelijk. Ze haalden in de uitwed
strijd tegen Heimond de voile buit
binnen (0-10).

Dc uitslagen:
senioren:
Dennenberg 1-JCV 2
Helmond-Dennenberg 2
Alico 3-Dennenberg 3
Budilia-Dennenberg 4
Renata 2-Dennenberg 5
BTTC-Dennenberg 6
Kadans 3-Dennenberg 7
Dennenberg 8-Geenhoven 2
jeugd:
Dennenberg 1-Gispen
Dennenberg 2-Achilles
Dennenberg 3-ATTV
PSV/ Cathrien 6-Dennenberg 4

Ook het derde team won. Het speelde
thuis een gemakkelijke wedstrijd tegen
Alico 3, dat tegen bet Dennenbergge
weld niet opgewassen bleek. Eerst in de
laatste partij van de wedstrijd scoorde
Alico bet ënige tegenpunt. Uitslag 1-9.
De junioren speelden thuis tegen Gi
spen en er mocht worden verwacht dat
de winst in eigen huis zou blijven,
aangezien de uitwedstrijd reeds winst
voor bet Dennenbergteam had ge
bracht. Aldus geschiedde.
Outhuyse bracbt om te beginnen de
Waard in drie games een nederlaag toe,
waarna Willems van de Kroef won. Dc
ri zijn arm geblesseerde Henk Smol
i verloor weliswaar van Romijn,
maar bet duo Outhuyse/ Willems won
bet dubbelspel, hetgeen de stand op 3-1
j bracht. In de vijfde partij trad Willems
aan tegen de Waard en hij won. Swift
kwam nog even terug, doordat bun
• sterkste speler, Romijn, van Outhuyse
won, maar Smolders overtroefde de
Kroef en in de beste partij van de
wedstrijd won Marton Willems van
Romijn. Een knappe prestatie, abs we
daarbij aantekenen, dat Willems zowel
in de achtkampen als in de uitwedstrijd
van Romijn heeft verloren.
De buit was binnen. Henk Smolders
verloor nog van de Waard en Outhuyse
won de laatste partij tegen de Kroef,

Voile winst voor landehyke teams

1

F

7-3
0-10
1-9
9-1
7-3
3-7
9-1
4-6
7-3
7-3
3-7
10-0

Voor bet komende weekeinde luidt bet
programma:
Senioren:
Maasbree-Dennenberg
Dennenberg 2-Een en twintig
TTCV 3-Dennenberg 3
Dennenberg 4-Alico 2
Dennenberg 5-JCV 5
Kadans-Dennenberg 6
Dennenberg 7-Alico 6
Kinawo 6-Dennenberg 8
Jeugd:
Oldra-Dennenberg
TTCV-Dennenberg 2
Kinawo-Dennenberg 3
Dennenberg 4-Alico 4
Dennenberg 5-Een en twintig 2

Derde zege De Meppers

Weer nederlaag
PSV/Cathrien
EINDHOVEN
In de landelljke
tafeltenniscompetitie verloor
de
hoofdklasse-formatle van PSV/Ca
thrien in Leiden met 7—3 van de re
serves van San.-ScyLla. Dc beste
prestatle verrichtte opnieuw Dc
Meppers dat voor de derde maal in
successie zegevierde in de promotie
overgangsklasse; de Heezenaren vet
sloegen TTCV 2 ult Veghel met 7—3.
In dezelfde klasse blijft Dennenberg
goed meedraaien dOor 5—5 te spelen
tegen Kluis.
in Leiden nam PSV/Cathrien te
gen koploper Sanocel
Scylla 2
een verrassende 1—3 voorsprong
die in de volgende zes partijen ge
heel vrlorn ging: 7—3. Vaessen
versloeg in bet openingsduel met
contra-attaquespel Bert van Schie
en Mathieu van Vroenhoven kiopte
Rob van der Zecuw in twee games.
Een verliespartij van W’lly van
Vroenhoven en een Eindhovense
zege in het dubbeispel bracht
PSV/Cathrien vervolgens op een
verrassende 1—3 voorsprong De
pauze ging echter in op de stand
3—3 omdat de gebroeders Van
Schie er in slaagden zowel Vaessen
als M. van-Vroenhoven in drie ga
mes te bedwingen door tactische
wijzigingen in het spel van de Lei
denaren. Hierna drukten de gasthe
ren door via twee verliespartijen
van W. van Vroenhoven. In deze
kiasse won Wibats met 6—4 van De
Veluwe 2 en bleef Akzo in de race
door Irene met 7—3 te verslaan.
In; Valkenswaard ontving Dennenberg dë •.pelers van Klais uit
Gen. De thiis1ub maakte na
e—I
dubbel—

—

“

spel een foutje (l’iet duo Suiskens
• Haridgraaf verloor het dubbeispel),
• want door het nul-resultaat vai
Slegers moesten alle overige punten uit de enkeispelen van Suis
kens en Handgraaf komen. Suis
kens won zijn drie partijen, waar
onder bet duel tegen zijn ex-team
genoot Stef Marutiak, maar Jo
Handgraaf moest tegen dezelfdé
speler, in drie games capituleren
waardoor de eindstand 5—5 op de
formulieren kwam. •Verrassend in
deze afdeling was de 6—4 overwin
ning van Red Stars op favoriet
Swift 2, terwiji Falco een regelma
tige 7—3 zege op het Fwakke NO—
AD behaalde.
in de promotie-overgangsklasse
D boekte De Meppers zijn derde
overwinning tegen het reserveteam
van TTCV Veghel. Marcel Vaessen
verloor van Cas Bollen, waarna de
Heezenaren fors uithaalden: 5—i.
Invaller Welten moest hierna de
eer laten aan Bollen, maar hij won
van Jansen en Dc Visser. Boeren
kamp behield met moeite zijn 100%
score, hoewel hij tegen De Vissr in
moeilijkheden
kwam
(15—21,
21—11, 22—20). Tenslotte zegevier.
de Dc Meppers verdiend met 7—3.
In deze klasse speelden Red Star 2
en Alico gelijk, terwiji kampioens.
kandidaat Wilno geen moeite had
met Helmond (9—I).
In de landelijke juniorencompe
•; titie B waren de beide Brabantse
vertegenwoordigers succesvol. Den
‘-ienberg, dat al drie seizoenen op
;!dit niveau meedraait, gaat waar
schijnlijk hoge ogen gooien. Marcel
Outhuyse, Henk Smolders en M.
van Son vers1oegen Hercules uit
Terborg met een maximale 10—0
çre. Het Eindhovense PSV/Cath
rien4 in deze kiasse debuteert
speekie
Maasbree gelijk. Erik
olssens 2)’,
Goosen (lx)
en zk HeXdenrijk cloegen de
Eindhpunen bijøen en ze
gevierden ii5t- in bet dt, beispel.

j

T.T.V. de Dennenberg
Het eerste team heeft in de uitwedstrijd
tegen Swif een eclatante overwinning
behaald. Jo Handgraaf en Jan Suis
kens wonnen ieder drie partijen. Frits
Bergman zorgde voor twee overwin
ningen, waardoor blijkt dat hij lang
zaam zich beter thuis gaat voelen in
deze kiasse.
Dc uitslag 1-9 was volkomen verdiend
en biedt goede vooruitzichten voor de
wedstrijd van zaterdag 30 oktober te
gen Oldra I in de sporthal aan de
Amundsenlaan.
Het tweede team won met 2-8 in de
uitwedstrijd tegen Alico 2. Alleen het
dubbeispel en één partij gespeeld door
G. Sleegers, ging verloren.
Dennenberg 3 moest aantreden tegen
PJS uit Vught. Ret werd een 9-I over
winning voor de Dennenbergers. Al
leen het dubbeispel leverde een overwinning op voor de tegenstander.
Voor het vierde team stond een belang
rijke uitwedstrijd op het programma
tegen Renata 2 uit Eindhoven. Door
een 4-6 overwinning lijkt bet team nog

ht1&

UCJ.Z.

i

aan degradatie uit de 2e kiasse te kun
nen ontkomen. De komende thuiswed
strijd tegen Jeep wordt erg belangrijk.
Tegen T.T.C.V. 4 kon Dennenberg
geen succes boeken. De drie nederlagen
van Jos Verdijk waren debet aan de
stand: 4-6.
Dennenberg 6 won de moeilijke wed
strijd tegen Bergeijk. Alleen Peter Mol
was onze spelers te machtig. Einduit
slag 7-3.
Het zevende team verloor met 3-7 van
Budilia 3.
Het eerstejunioren verspeelde onnodig
een punt tegen de krakers uit Volkel.
Jeroen Kiomp won twee partijen, Henk
Theunissen en Jo Reynaerts ieder één.
Het dubbeispel was ook voor de Den
nenberg. Einduitslag 5-5.
Het tweede team moest ook genoegen
nemen met 5-5 tegen Stiphout l.Kee
man won driemaal en Ronald Grijseels
éénmaal. Konings was door ziekte af
wezig.
I-let derde team dat al vele weken door
ziekte van Van Veenendaal met twee
man moet uitkomen won met 7-3 van
ATTV 2.
Van hieruit willen wij de zieke beter
schap toewensen.

Het programma voor deze week:
Vrijdag 29 oktober:
Den 3-JCV 4
Den 4-Jeep
Den 2 - Renata 2
Bergeyk 2 Den 6
Zaterdag 30 oktober:
Den I Oldra I
Stiphout 2 Den 7
BTTC Den 5
Junioren:
Den 1 JCV 2
ATTV I Den 2
Ve1dhoven I - Den 3
-

-

-

-

-

-
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erdiensteIjk
gelij kspef
PSV/Cathrier

weer van start

(1

EINDHOVEN
PSV/Catrien is
de tafeltenniscompetitle gestart met
een verdienstelljk gelljkspel tegen
Victory ‘55. Dc Eindhovenaren hadden het wel moellijk in de uitwed
strijd tegen de Volendammers, maar
dankzlj voortreffehjk spel van Ad
van Herd die zljn drie wedstrijden
won, kon PSV/Catrien toch een punt
mee naar huis nemen.
Dat het spannend was blijkt wel
uit het scoreverloop. Thieu van
Vroenhoven won de eerste wed
strijd van Konter waarop Sier de
stand voor de Volendammers gelijk
trok door winst op Hennie Boeren
kamp. Ad van Herel won van
Schilder maar weer kwam Victory
‘55 gelijk door bet dubbelspel te
winnen. Toen Van Vroenhoven
verloor van Sier zag bet er voor de
Eindhovenaren slecht uit. Ad van
Herel wist echter de stand weer in
evenwicht te brengen, doch Hennie
Boerenkamp kon niet tot winst ko
men zodat PSV/Catrien ondanks
winst van Van Herel en Van
Vroenhoven in hun laatste parti)
niet verder kwam dan een zwaar
bevochten gelijkspel.
Dennenberg heeft een onver
wachte nederlaag geleden van 7—3
tegen Blue Star in Venlo. Het Val
kenswaardse team waarin alleen
Jan Suiskens tweemaal tot winst
kwam, is de vorm kwijt die bet aan
bet einde van vorig seizoen had,
vooral Jo Handgraaf die normaal
toch goed is voor twee partijen liet
bet er bij zitten. Ook Frits Berg
man kon niet tot winst komen.
Dennenberg heeft echter nog goede
hoop voor het verloop van de corn
petitie want als nieuw lid heeft
zich aangemeldt de Engelsman
Hancok die afkomstig is van HIA
Panels.
Voor de Meppers I was bet een
slechte dag. Het verlo6r de thuis
wedstrijd tegen Megacles uit Weert
met maar liefst 0—lU. André en Pe
ter van de Kruis en Hans Welten
konden geen vuist maken tegen dit
zeer energieke team dat zich als
nieuweling in deze kiasse al duide
lijk heeft laten gelden.
—

Deññenberg
tafeitenni s
aan de slag
Aihoewel tafeltennis een echte win
tersport is, loopt het seizoen tegen
woordig door tot eind mei en dienen
begin augustus de trainingen te
worden hervat, als men als kompeti
tiespeler bij de aanvang van het
nieuwe seizoen
half september
redelijk goed voorbereid aan de
start wil verschijnen.
Ook de Dennenberg, dat 8 senioren
en 5 juniorenteams op de been heef
gebracht, waarvan er enkele opt
landelijk niveau opereren zal weer
alle zeilen bij moeten zetten om
een
even goed seizoen te kunnen gaan
maken als afgelqpenjaar.
Het is inmiddels een goede gewoon
te geworden om voor aanvang van
de kompetitie een aantal oefenwed
strijden te spelen en zo vertrokken
zaterdagmorgen 30 augustus 4 seni
oren en 4 jeugdteams naar Schijn
del, om het in een vriendschappelij
ke ontmoeting op te gaan nemen
tegen Alico.
-

F,,.

-

Junioren
Het eerste team deed een forse dint
in bet zakje door met 10-0 van Ahco
1 te winnen, dankzij drie overwrn
ningen van Outhuyse, Smolders en
Willems, aismede een gewonnen
dubbeispel.
Ook het tweede team trok aan
het
langste eind.
Drie maal winstvoorJeroen Kiomp
,
twee maal voor Jar Essi
ng en één
maal voor Jo Reynaerts
bepaalden
de eindstand op 6-4.
De drie nieuwelingen Dams,
Rijpma
en Gijsbers moesten met 0-10
het
onderspit delven en ook het vierd
e
team leed een nederlaag.
Grijseels, Konings en Vos wist
schade tot 4-6 beperkt te houden de
De uitslagen van devierjeugdteen.
ams
bij elkaar leverden een gelijk
spel
(20 20) op.
-

Senioren
Het trio Suiskens, Handgraa
Mart van Son wonnen om te f en
begin
nen met 8-2.
De schitterende prestatie van
vorige seizoen nog in de jeug de het
dkom
petitie spelende Mart van Son,
die
bij zijn eerste optreden als
senior
meteen maar eventjes twee van
de
drie gespeelde wedstrijden
won,

rnag zeker niet onvermeld blijven.
Het tweede team behaalde een
nipte
overwinning van 6-4.
Met driemaal winst had Gerard Sle
gers het grootste aandeel in de over
winning, aangezien Jacq Becker
s
en Piet van Son ieder slechts
partij in hun voordeel wisten één
te
beslechten
Een gewonnen dubbeispel deed
score juist in het voordeel van de
de.
Dennenberg eindigen.
Het team van Bree, Sandkuyl
Vos had het kennelijk erg mak en
lijk, want het behaalde een dikke ke
100 overwinning.
Het vierde team tenslotte verlo
or
uitsluitend het dubbeispel en won
derhalve met 9-1.
Goed werk van Bogers, Teunissen
en van Gerven.
De eindstand bij de senioren
337 en dit gevoegd bij de uitslagwas
van de
jeugd, kwam er een totaal van
53
voor en 27 tegen op het scorebord.
Aangezien deze door de verenigin
Alico opgezette ontrnoeting plaatg
s

vond in de vorm van een nederlaag
toernooien een eerdere ontmoetin
Alico Red Star door de laatste g
52 .‘as gewonne, behaaldemet
de1tEherg op het ñippertje de
beç,core als RedStar en iseen
al
zekëêan de tweede prijs (f 50,-).
Als de combinatie OTTC (Oss)Vice
Ve-sa (Den Bosch) het komende
weekeirne tegen Alico aantreedt
de,. Denneberg-score niet weet en
te
ortrffen is op de eerste prijs beslag gelçgd.
Dat levert dan f 100,- op, met welk
bedrag.de-terenigingskas uiteraard
ten z&rste zal zijn gediend.
-

TA FE LTE N NIS
Zaterda klinkt bet startsignaal
voor de tweede competitie van het
lopende tafeltennisseizoen. In de
landelijke afdeling van de tafelten
nisbond zijn PSV/Cathrien, Den
nenberg en De Meppers voor de
Eindhovense regio de vertegen
woordigende teams. PSV/Cathrien
heeft een stapje terug moeten
en zal uitkomen in de promdoen
otie
hoofdklasse. Dennenberg gaat voor
de tweede maal in successie zijn
geluk beproeven in de overgangs
kiasse. In de promotie-overgang
klasse behoort De Meppers uits
Heeze tot de kanshebbers.
PSV/Cathrien begint zaterdag
thuis tegen bet sterk opkomen
de
Oldra uit Arnhem dat in decembe
promoveerde uit de overgangsklasr
se. Deze eerste wedstrijd van
PSV/Cathrien wordt gespeeld in de
gymzaal aan de Vestdijk 40: aan
yang 16.00 uur. De overige
standers van de Eiridhovetegen
nare
zijn Iduna Habé uit Utrecht, Intern
lance 2 uit Deventer, Jaski-Quickuit Hilversum en Midstars 2 uit
Middeistum bij Groningen.
Dennenberg hoeft minder verre
reizen te onderhemen want bet
is
ingedeeld bij Brabantse en Lim
burgse teams. De tegenstanders
van de Valkenswaarders zijn Heer
len 2, Maasbree, Never Despair uit
Den Bosch, OTTC uit Oss en Red
Stars uit Venray. De formatie
Jan Suiskens in de gelederen met
gint zaterdag met een uitwedstrbe
ijd
tegen het gepromoveerde Red
Stars.
In Heeze begint Dc Meppers de
competitie in de promotie-over
gangsklasse G met een thuiswed
strijd tegen Deso uit Roosendaal.
De formatie van Henny Boeren
kamp speelt in het St. Maarten
huis, Jan Deckersstraat 4 en begint
de wedstrijd zaterdag om 16.30 uur.
Meppers moet bet verder opnemen
tegen het geroutineerde Irene 3 uit
Tilburg, St. Laurens uit Middel
burg, TCS uit Steenbergen en
TTCV 2 uit Veghel.
Aideling.
Deze week begint ook de senioren
en
junioren-afdelingscompetitie
aan de tweede seizoenhelft. De be
Iangstelling hiervoor neemt nog
steeds toe want competitieleider
Beurskens kon 17 nieuw opgegeven
teams indelen. In Veidhoven werd
een nieuwe vereniging opgericht
met als domicilie het gymlokaal
aan de Lange Kruisweg 111; much
tingen: H. Brons, Naaldenmaker 22,
Veldhoven (535644).
In de eerste klasse moeten de
promovendi De Kuub en Budilia
bet opnemen tegen de reservetearns
van Dennen berg en PSV/Cathrien
terwijl Eenentwintig uit Beek en,
Donk en Luto 2 uit Tilburg deze
hoogste afdelingsklasse complete
ren. Nieuwkomers in de beide
tweede kiassen zijn Kinawo en
2
die beide promoveerden en 1 Stip
hout dat hoopt door te stoten naar
de eerste klasse.

DNNEM1RG IJNGESLAGEN
Winst PSV/Cathrien
op het Zeeuwse St.-Laurens b
haalde. Henny Boe

TA F ELT EN NIS
Door de overtuigende 6—4 overwinning van PSV/Cathrien is deze
Eindhovense formatie opgeklommen
naar de tweede jilaats in de promo
tie-hoofdklasse B. Ook Dennenberg
doet het uitstekend -in de overgangs
klasse. Jan Suiskens c.s. gaan na de
zege op Maasbree nog ongeslagen
aan de leiding in bun groep. Op ei
gen tafel maakte De Meppers dit
maal geen fout tegen St.-Laurens
dat met een 7—3 nederlaag naar
Middelburg werd teruggestuurd.
In de wedstrijd tegen Midstars 2
is PSV/Cathrien nauwelijks in ge
vaar geweest. Behalve de gebruike
lijke hattrick van Brabants kampi
oen Van Vroenhoven, compenseer
de Ad van Herel door twee over
winningen het puntloze optreden
van Arthur van Gestel. Van Herel
spelde met een nieuw batje dat
zijn spel zeer ten goede kwam. In
een fraaie en spannende partij ver
sloeg hij de Groninger Stappert
(2—i), waarna ook het dubbeispel
winst voor PSV/Cathrien oplever
de (4—1). De beslissing viel al in
de zevende en achtste partij toen
Van Herel de zwakke Bakker te
rugwees en Van Vroenhoven niet
zonder moeite Stappert in twee ga
mes bedwong (6—2). Heiligers won
hierop nog van Van Herel en Bak
ker revancheerde zich op Van Ge
stel: 6—4. Overige uitslagen: Oldra
Iduna 7—3, Interlance 2
Jaski
2—8.
Stand:
—

1. Jaski

—

4

renkamp bleef tijdens dit duel on
geslagen, terwijl Marcel Vaessen
alleen zijn meerdere moest erken
nen in De Vries. Het gewonnen
dubbelspel leverde Meppers weer
een belangrijk punt op; ze zijn in
dit onderdeel nog ongeslagen. Om
dat Welten eenmaal won werd de
tótaaluitslag 7—3 voor Heeze. Ove
rige uitslagen: TTCV 2
TCS
2—8, Irene 3
Deso 9—i.
Stand:
1. Irene 3
4 8
2. Meppers 4 5
—

—

3.
4.
5.
B.

Deso
TTCV 2
TCS
Laurens

4
4
4
4

5
4
2
0

T.T.V. de Dennenberg
I-let t4veede team van de junioren is
dankzij en 6—4 overwinning tegen
Stiphoutkampioen geworden in de 2e
4asse vn de afdeling Brabant. Dit
tearnbétaat uit Carl Keeman, Martien
Konh,s en Ronnie Grijseels. Door dit
mpioenschap blijkt, dat ook Wat
rbreft de junioren de Dennenberg
Weer op de goede weg zit. Zaterdagmid
dag werden dan ook de bloemen uitge
reikt door voorzitter A. Kiomp, onder
geliikwensen voor dit jonge team.
Het derde juniorenteam had geen
moeite met Achilles 3 uit Geidrop. Het
werd een I0—0 zege voor de Dennen
bergers.

7

2. PSV/Cathr. 4 6
3. Oldra
4 5
4. Iduna
4 4
5. Midst. 2 4 2
6. Interl. 2 4 0
Dennenberg behield in de over
gangsklasse D zijn twee punten
voorsprong op Red Stars omdat de
Valkenswaarders op eigen tafel
met 8—2 zegevierden over Maas
bree. Steunend op de optimale in
breng aan punten door Jan Suis
kens en Jo Handgraaf (beiden 3x),
was Dennenberg niet in gevaar te
gen de Noordlimburgers. Alleen
Handgraaf had grote moeite met
Engels die pas met 22—20 in de be
slissende game capituleerde. Den
nenberg won voor het eerst in deze
competitie ook het dubbelspel:
4—I. Na de pauze liep de thuisclub
viot uit naar 8—2 omdat Mart van
Son in de slotpartij een bijdrage
leverde door 3 games winst op Wij
nen.
Overige uitslagen: Heerlen 2
Red Stars 3—7, Never Despair
OTTC 9—i.
Meppers uit Heeze is in de pro
motie-overgangsklasse G weer vol.
op in de running na de 7—3 overwinning die deze formatie zaterdag
—

—

‘4

2e team junioren kampioen in 2e

Hef eerste team van de senioren leed
onverwacht verlies tegen Jaski Quick
uit H ilversum. Na een 4—0 achterstand
konden de Dennenbergers de zaak nog
rechtzetten tot 4—4. Helaas werden de
laatste twee partijen verloren. Jan Suis
kens was de beste man met twee over
winningen. Einduitslag 6—4.
Voor het tweede team lijkt een einde te
komen aan het verblijf in de eerste
kiasse. De nederlaag die geleden werd
tegen TCS 2 was hier debet aan. Loet
Biemans en Gerard Slegers wonnen
ieder één partij. Einduitslag 3—7.
Het derde team verloor met 7—3 van
TTCV 2 dat koploper is in deze klasse.
De komende twee wedstrijden tegen
OTTC en Bud ilia zijn voor dit team van
beslissende betekenis om een plaats in
de eerste klasse te behouden.
Dennenberg 4 dat met twee man moest
aantreden verloor met 4—6 van Vice
Versa ‘64. Peter Grijseels was met twee
overwinningen de beste man.
Tegen Kadans 3 maakte Dennenberg 5
geen fout. Met maximale cijfers werd
van de club uit Best gewonnen.

TTV. de Dennenberg
In een spannende wedstrijd heeft het
eerste team dankzij grandioos spel van
Jan Suiskens met 6-4 gewonnen tegen
N. M. B.-V. D. 0.
In het begin van de strijd zag het er niet
naar uit dat de Dennenbergers naar
huis zouden keren met een zege. Door
verlies van Bert Onnes en J
0 Hand
graaf keek men al snel tegen een 2-0
achterstand aan. Winst van Jan Suis
kens en hetdubbelspel brachtdegasten
op gelijke tred. In de vijfde partij moest
Onnes wederom in de tegenstander zijn
meerdere erkennen. Jan Suiskens
bracht de stand weer gelijk en door Jo

Handgraaf werd een voorsprong geno
men. Jan Suiskens en Bert Onnes
‘maakten er 3-6 van. De laatste partij
was nog voor de tegenstanders. Door
deze overwinning is de Dennenberg
serieuze titelkandidaat in de promotie
hoofdklasse geworden.
Het tweede team heeft geen overwin
ning kunnen behalen tegen Stiphout.
In deze belangrijke wedstrijd werd met
4-6 verloren.
Loet Biemans won twee partijen. Fred
van Bree en Gerard Slegers ieder één.
Tegen Never Despair 2 uit Den Bosch
boekte het derde team een 5-5 gelijk
spel. Henk Smolders was hier met twee
overwinningen de beste speler. Mart
van Son en Chris Vos zegevierden ieder
éénmaal.

Het zesde team moest aantft
het eerste team van de ph.
vereniging Geenhoven. In dez
wedstrijd was Eddy Staals de

man. Met 3 overwinningen had h,

groot aandeel in de 7—3 zege vai
Dennenber. s.,.
Dennenberg 7 stevent door de 10 6
zege op Bergeijk 2 recht op de titel in de

4e klasse af. Aanstaande woensdag kan
dit team door een overwinning op
Treffers 2 kampioen worden.
Het negende team iced een 10—0 ne
derlaag tegen ‘t Batje.

Programma:
30—3 Treffers
1—4 Den 2
1—4 Den 4
1—4 Den 5
I—4 Luto 3
l—4 Den 9
I—4 Budilia

—

—

—

—

—

—

s-I

2
Den 7
Back Hands
Alico 3
M.T.T.V.
Den 6
Stiphout 4
Den 3

—

Zaterdag
2—4 om 15.30 Den 1
junioren Den 2

—

—

T.0.V. 1

Irene 1.

] Jan Suiskens in grote vorm
Het vierde team iced een smadelijke
nederlaag tegen Never Despair 4. Al
leen Theo Kole kon de eer redden.
L’itslag 1-9.
Ook het vijfde team Iced verlies. legen
T.T.C.V. 4 kwam het nietverderdan 37. Jac. Beckers won hier twee partijen.
Dennenberg 6 speelde weer eens als
vanouds. In de uitwedstrijd tegen
O.T.T.C. 3 uit Oss, werd een 7-3 over
winning behaaid. Jules Staals was met
drie overwinningen de grote man. Mar
cel Oudthuyzen von tweemaal. I-let
zevende team won verdiend van Tref
fers 4. Wim van Gerven en Jos Verdijk
behaalde ieder drie overwinningen.
Einduitslag 7-3. Het achtste team won
met 7-3 van ‘t Batje 3.
De junioren speelden deze week erg
succesvol. Geen enkel team verloor.
Dennenberg I wonnen met 6-4 van
Never Despair I. Alle Dennenbergspe
lers wonnen tweemaal.
Ook het tweede team won. Zwaantjes I
moest met 3-7 het onderspit delven.

Martien Konings en Carl Keeman be
haalden samen dit resultaat.

Meppers I ging met dezelfde cijfers
tegen Dennenberg 3 ten onder. Dc
dennenbergspeiers deden met ieder
twee zeges niet voor elkaar onder.

Programma deze week:

t

f/. 4iii

Zaterdagmiddag 19 maart 15.30 uur:
Dennenberg I Blue Star
Alico I Dennenberg 3.

-

-

T:

—

tiii11szege

Dehnenber.

PS V/C athrien
oprneuw gekiopt
.

.

EINDHOVEN
Op de zevende
wedstriddag van de Iandelijke ta
feltenniscompetitie gaven de resul
taten van de regionale vertegen
woordigers een lichte verbetering te
zien. Het Eindhovense paradepaard
je PSV/Cathrien kon het op eigen
tafel niet boiwerken tegen K. en B.
(3—7). Daar stond tegenover dat
Dennenberg weer eens uitpakte te
gen
de
JVC-reserves,
terwiji
PSV/Cathrien 2 geen enkele moelte
had met Barna. Teleurstellend was
de nederlaag, die Meppers aan de
reis naar Goirle overhield; Red Star
2 won daar met 8—2.
—

PSV/Cathrien heeft de kans op
behoud in de hoof dklasse niet kun
nen benutten. De Eindhovenaren
stonden ten onrechte na zes partij
en nog gelijk met de bezoekers uit
Gouda, terwiji ze bovendien de
pech hadden dat Mathieu van
Vroenhoven geen beste dag had.
Zijn .produktie bleef beperkt tot
een winstpunt door een zege op de
passieve Luteyn. Het meest opmer
kelijke scoreverloop zagen de toe
schouwers tij dens de partij van Ar
thur van Gestel tegen de talentvol
Ic Rick Quadt, die met moeite
de
tweede game (19.—21) en na 15—19
en 20—19 de derde game (20—22)
won. Na het gewonnen dubbeispe
was Van Vroehoven kansloos tegenl
Iisselstein, waarna Van Herd de
stand nog eenmaal wist gelijk te
trekken (3—3). De strijd was be
slist toen Van Vroenhoven een
19—16 voorsprong in de beslissende
game tegen Quadt moest afgeven
(10-21). Overige uitslagen: Delt
a
Lloyd 2
Aloysius 3—7; Interlan
cc
Irene 9—1. Stand hoof dklasse:
1 Interlance 7—14
4 Irene
7— 6
2 Aloysius 7—11
5 PSV/Cathr.7— 3
3K. enB. 7—8
6DeItaLI.27— 0
Dennenberg heeft zijn positie in
de overgangsklasse C licht ver
terd door duidelijk afstand te be
men van JCV 2. Vooral door ne
maximale bijdrage van Jan Suide
kens (3x winst) beslisten de Vals
kenswaarders deze wedstrijd
hun voordeel (7—3), terwiji ook in
de
voortreffelijk spelende Mart van
Son (2x) en Jo Handgraaf (2x)
duit in bet zakje deden. Deze een
den verloren alleen van de Vugbei
naar Ant. Timmermans. Overhte
ige
uitslagen: Maasbree
VeIp 10—0;
Swift R
Ons Verrnaak 2 7—3.
Stand in overgansklasse C:
I Swift R.
7—14
4 Dennenberg 7— 6
2 Maasbree 7— 8
5 VeIp
7— 6
3 Ons Verm. 7— 6
6 JCV 2
2
Ook op de ranglijst van de pro
rnotie-overgangsklasse
F
t
steeds meer gedrongen orn deword
ste plaatsen te ontlopen. Iaat
Dc
PSV/Cathrienreserves
klaar
hun karwei tegen Barna (10— den
0) in
recordtij d. Invaller lvi atty Hil
ger
denaar had al even weinig
moeite
met zijn Tilburgse tegenstand
als Beurkens en Van Esch. Het ers
on
volledig
aantredende
Mep
kwam in Goirle een 4—0 achpers
stand niet meer te boven. Bij ter
Red
Star 2 versloeg de orthodox
ver
digende Wim Boer de Heeze-spede
flennv Boerenkamp al in de begler
in
fase, waarna Meppers nog
slechts
twee tegenpunten kon producer
en.
Red Stars. de koploper uit Venray,
vcrsloeg Irene met 7—3. Stand:
I Red Stars 7—14
4 Red Star 2 7— 6
2 Irene 3
7—10
5 PSV/Cathr.7— 6
3 Mcppers 7— 6
6 Barna
7— 0
—

—

—

—

—

In kiasse lB had Dennenberg 2
geen enkele moeite met Helmond
(10—0), terwijl Meppers 2 een
puntje wegsleepte bij Eenentwin
tig. Dc gebroeders Van de Kruis
verloren alleen van Van Domme
len, terwiji Gerry Brouwers voor
het vijfde punt zorgde. In kiasse
2C wonnen towel Budilia als
PSV/Cathrien 3 met 9—1, maar Re
nata verloor onverwacht met 8—2
van Alico 2. In 2D deelden Dc
Kuub en Budilia 2 de punten na
•cen

IVan onze tafeltennismedewerker)

EINDHOVEN
Na de overwin
ning van 7—3 op TOV ult Noordwijk
leeft er weer hoop bij Dennenberg
tafeltennis. Nu Docos verloren heeft
staat alleen nog NMB/VDO 2 een
puntje voor op de Valkenswaarders.
—

TOV had weinig kans in Val
kenswaard. Jan Suiskens had met
vier punten weer een groot aandeel
in de overwinning. Jo Handgraaf
moest alleen in Van Veen zijn
meerdere erkennen. Van der Ploeg
en Alkemade waren voor hem geen
probleem. Bert Onnes moest zich
met één overwinning tevreden stel
len. Hieruit blijkt dat Onnes de
vorm flog lang niet gevonden heeft.
Dc Meppers heeft goed zijn best
gedaan tegen Blue Star 2. Dc wed
strijd in Venlo werd maar net met
6—4 verloren. Voor de punten zorg
den Hans Welten en de gebroeders
v. d. Kruijs door elk één set te win
nen. Ook het dubbel was voor het
team uit Heeze.
Dennenburg 2 heeft een uitste
kende prestatie geleverd. Back
Hands werd met 6—4 teruggewezen
en daarmee uitgeschakeld voor bet
kampioenschap.
Smolders,
Van
Bree en Slegers zorgden elk voor
twee punten. Dennenberg zelf zal
geen baat meer hebben bij dit re
sultaat. Deze uitslag is alleen gun
stig voor PSV/Cathrien 2, dat nu in
zijn volgende wedstrijd kampioen
kan worden.
Renata heeft een 3—7 overwin
fling behaald op PSV/Cathrien 4.
Albert Rooijmans heeft goed ge
maakt wat hij vorige week ver
zaakt had door drie sets te winnen.
Toon Rooijmans verloor alleen van
Eugien Goossen en Huub van Hout
hoefde alleen Piet van Vroenhoven
te feliciteren.
Renata 4 is kampioen ge.worden
in de vierde klasse 0. Jan en Willie
vanS Hout en Jan Oomes wonnen
met 8—2 van Kinawo 4.

TTV
De Dennenberg
Tafeltennisvereniging de Dennenbe
rg is
het nieuwe seizoen succesvol gesta
rt.
Slechts twee teams leden
es.
Het eerste team moest inverli
de promotie
hoofdklasse aantreden teg Muz
i SCO
ult Oegstgeest. Aihoewel
‘t vbor de Den
nenbergers een uitwedstrijdbetrof,
bleek
men met erg op te kijken tegen
deze
tegenstander. Ondanks verlies van
Bert
Onnes in de eerste-partij tegen
Fhung
werd er snel aan een voorsprong gewe
Via winst van Jo Handgraaf en Jan rkt.
Suis
kens werd het 1-2. In drie sets werd
het
dubbel een overwinning voor de
gaste
Ook de volgende twee partijen ware n.
n een
Dennenberg-aangelegenheid. In
de ze
vende partij moest Jo Handgraa
f zijn
meerdere erkennen in Fung. Jan Suis
kens
haalde in de volgende partij de
voile
winst binnen. Stand 2-6. Dat Bert
Onnes
nog eén partij won en Jo de laatste
partij
verloor was alleen nog beiangrijk
voor de
statistieken. Einduitslag 2-8.
Het tweede team leed onverwacht verli
es
tegen Alico uit Schijndel. Vooral Fr. Berg
man bleef met één overwinning duid
e
lijk onder de maat. Henk Smo
lders
speelde met twee overwinninge
n het
sterkste.
Ook van Mart van Son hadden we
jets
meer dan één zege verwacht. Eind
uitslag
4-6.
Dennenberg 3 moest thuis aantr
eden
tegen Kadans uit Best. Gerard Slee
gers en
Freddy van Bree zetten alle parti
jen in
wjnst om. Theo Kole debuteerde
met
zege’s met slecht. Dc 7-2 overwinn 2
ing
was gezien het spelbeeld zeker verd
iend.
Het vierde team moest ujt spelen tegen
Red Star 3 uit Goirle in de derde kiass
e.
Alie spelers van het Dennenberg
team
wonnen tweemaal. Dit team bestond
uit
L. Biemans, A. Hancock, en J. Beck
ers.
Dc einduitslag was 3-7
Bij bet vijfde team had Ton Boogers
een
goede dag. Met drie overwinningen
had
hij het Ieeuwenaandeel in de 6-4
overwinning in de uitwedstrijd tegen. Geid
rop
2 Martien v.d. Heyden won tweemaal
.
Hans Teunissen moest met drie nede
rla
gen genoegen nemen.
Dennenberg 6 had geen moeite met
de
Zwaantjes ujt Schijndel. Peter Grijs
eels
en Jeroen Kiomp wonnen ieder drie
par
tijen. Henk Sandkuyl won zeer verd
ien
stelijk 2 partijen. Ook het dubbeispe
l was
voor de Dennenberg. Einduitslag 9-1.
Het negende team verloor met 2-8 van
de
Kuub 4 uit Eindhoven. Dc junioren hadden moeilijke wedstrijden op bet pro.
gramma staan. Dc junioren hadden moe
i
lijke wedstrijden op het programm
a
staan.
Het eerste team moest aantreden tegen
Rak/Beicrum ujt Breda. Jo Reynaerts
en
Carl Keeman wonnen ieder twee
maal.
Henk Teunissen Iced 3 maal veriies.
Het
dubbeispel was voor de Dennenbe
rgt.rs
zodat uiteindelijk een 5-5 gelijkspe
l be
reikt werd.
Ook het tweede team speelde geiij
k en
wel tegen Alico 2 uit Schijndel. Mart
ien
Konings was met twee zeges de
beste
man. Eric van Veenendaal en Ron
ald
Grijseels wonnen ieder éénmaal.
Het derde team Iced een 0-10 nede
rlaag.
Dit team komt nog duidelijk routi
ne te
kort.
Programma zaterdag 24 septembe
r 15.30
uur.
Den 1 Ons Vermaak.
Verder 23/9
Den 4 Luto 3
Den 5 Meppers 1
Geidrop 6 Den 9
24/9
Budilia Den 2
Irene 6 Den 6
25/9
Renata Den 3
26/9
Den 8 Budilia 9
28/9
Treffers Den 7
Junioren
24/9
Luto 1 Den 1
Den 2 Never Despair
1 p 1 -P 3
Ge
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DENNENBERG ONGEStGEN

Winst PSV/Cathrien
op het Zeeuwse St.-Laurens beZ
haalde. Henny Boe
renkarnp bleef tijdens dit duel on
geslagen, terwiji Marcel Vaessen
alleen zijn meerdere moest erken
nen in De Vries. Het gewonnen
dubbeispel leverde Meppers weer
een belangrijk punt op; ze zijn in
dit onderdeel nog ongeslagen. Om
dat Welten eenmaal won werd de
tótaaluitslag 7—3 voor Heeze. Ove
rige uitslagen: TTCV 2
TCS
2—8, Irene 3 — Deso 9—i.
Stand:
1. Irene 3
4 8
2. Meppers 4 5
3. Deso
4 5
4.TTCV2 4 4
5.TCS
4 2
Laurens 4 0
‘

TA F ELT EN N IS

Door de overtuigende 6—4 overwinning van PSV/Cathrien is deze
Eindhovense formatle opgeklommen
naar de tweede nlaats in de promotie-hoof dklasse A. Ook Dennenberg
doet het uitstekend in de overgangs
klasse. Jan Suiskeus c.s. gaan na de
zege op Maasbree nog ongeslagen
aan de leiding In hun groep. Op el
gen tafel maakte De Meppers dit
maal geen font tegen St.-Laurens
dat met een 7—3 nederlaag naar
Middelburg werd teruggestuurd.
In de wedstrijd tegen Midstars 2
is PSV/Cathrien nauwelijks in ge
vaar geweest. Behalve de gebruike
lijke hattrick van Brabants kampiVan Vroenhoven, compenseerde Ad varr Herel door twee over
[e team junioren kampioen in 2e
winningen het puntloze optreden
kiasse
van Arthur van Gestel. Van Herel
‘-‘ ‘speIde met een nieuw batje dat Het t’ieede team van de junio
ren is
He eerste team van de senioren leed
zijn spel zeer ten goede kwam. In dankzij een 6—4 overwinn
Het zesde team moest aantreden
ing
tegen
onverwacht verlies tegen Jaski Quic
tegen
een fraaie en spannendé partij ver- Stiphoutkampioen
het eerste team van de
k
gewo
rden
in
de
2e
plaatselijke
uit
Hilv
ersum. Na een 4—0 achterstand
sloeg hij de Groninger Stappert klasse vn de
vere
niging Geenhoven. In deze moo
afdeling Brabant. Dit
konden de Dennenbergers de zaak nog
ie
(2—1), waarna ook het dubbelspel
wedstrijd was Eddy Staals de
winst voor PSV/Cathrien oplever- tteambaat uit Carl Keeman, Martien
grote
rech
tzett
en
tot
4—4.
Hela
as
werd
en
man
Kon
de
.
igs
Met
en
Ronnie Grijseels. Door dit
3 overwinningen had hij een
de (4—1). De beslissing viel al ‘fl
laatste twee partijen verloren. Jan Suis
groot aandeel in de 7—3 zege
de zevende en achtste partij toen k1ipioenschap blijkt, dat ook Wat
van de
kens
was
de
beste
man
met twee over
Dennenber.
Van Herel de zwakke Bakker te- orireft de junioren de Dennenberg
winningen. Einduitslag 6—4.
weer
opde
goedewegzit.Zaterdagmid
rugwees en Van Vroenhoven niet
Dennenberg 7 stevent door de
zonder moeite Stappert in twee ga dág werden dan ook de bloemen uitge
Voor bet tweede team lijkt een eind
e
mes bedwong (6—2). Heiligers
zege op Bergeijk 2 recht op de titel10—0
reikt door voorzitter A. Kiomp, onde
komen aan het verblijf in de eerstte
r
in de
e
hierop nag van Van Herel en Bak- gelukwensen voor dit
4e kiasse af. Aanstaande woen
klasse. De nederlaag die geleden
sdag kan
werd
ker revancheerde zich op Van Ge- Het derde juniorentejonge team.
dit team door een overwinn
tegen TCS 2 was hier debet aan.
am had geen
ing op
stel: 6—4. Overige uitslagen: Oldra moeite met Achi
Loet
Treffers 2 kampioen worden.
lles
uit
Biem
3
Geld
ans
rop.
en
Het
Gera
rd
Slegers wonnen
Iduna 7—3, Interlance 2
Jaski werd een 10—0 zege voor de Denn
Het
negende team leed een l0—O
ieder één partij. Einduitslag 3—7.
en
2—8.
nç
bergers.
derlaag tegen ‘t Batje.
Het
derd
e
team
verlo
or
met
7—3 van
Stand:
TTCV 2 dat koploper is in deze
kiasse.
L Jaski
4 7
De komende twee wedstrijden
2. PSV/Cathr. 4 6
Programma:
tegen
OTTC en Budilia zijn voor dit team
3. Oldra
4 5
30—3 Treffers 2 — Den 7
van
beslissende betekenis om een plaat
4. Iduna
4 4
1—4 Den 2 — Back Hands
s in
5. Midst. 2 4 2
de eerste kiasse te behouden.
I—4 Den 4 — Alico 3
6. Interl. 2 4 0
1—4 Den 5
M.T.T.V.
Dennenberg 4 dat met twee man moe
Dennenberg behield in de over
st
l—4 Luto 3 — Den 6
aantreden verloor met 4—6 van
gangsklasse D zijn twee punten
l-.--4 Den 9 — Stiphout 4
Versa ‘64. Peter Grijseels was met Vice
voorsprong op Red Stars omdat de
twee
l—4 Budilia — Den 3
Valkenswaarders op eigen tafel
overwinningen de beste man.
met 8—2 zegevierden over Maas
bree. Steunend op de optimale in
Tegen Kadans 3 maakte Dennenbe
Zaterdag
rg 5
breng aan punten door Jan Suis
geen fout. Met maximale cijfers
2—4 om 15.30 Den 1 — T.O.V. 1
werd
kens en Jo Handgraaf (beiden 3x),
van de club uit Best gewonnen.
junioren Den 2 — Irene 1.
was Dennenberg niet in gevaar te
gen de Noordlimburgers. Alleen
T.T.V de Dennenberg
Handgraaf had grote moeite met
Engels die pas met 22—20 in de be
/6 .3 .slissende game capituleerde.
In een spannende wedstrijd heeft bet
nenberg won voor het eerst in Den
I-let
vierd
e team leed een smadelijke
deze
Programma deze week:
eerste team dankzij grandioos spel van
competitie ook het dubbeispe
nederlaag tegen Never Despair 4. Al
l:
Jan Suiskens met 6-4 gewonnen tegen
4—l. Na de pauze ilep de thuisciub
leen Theo Kole kon de eer redden.
Zaterdagmiddag 19 maart 15.30 uur:
N. M. B-V. DO.
viot uit naar 8—2 omdat Mart
Uitslag 1-9.
Dennenberg I Blue Star
Son in de slotpartij een bijdrvan
In het begin van de strijd zag bet er niet
Ook bet vijfde team leed verlies. 1 egen
age
Alico I Dennenberg 3.
leverde door 3 games winst op Wij
naar uit dat de Dennenbergers naar
T.T.C.V. 4 kwam bet nietverderdan3nen.
huis zouden keren met een zege. Door
7. Jac. Beckers won bier twee partijen.
Overige uitslagen: Heerlen
verlies van Bert Onnes en Jo Hand
Dennenberg 6 speelde weer eens als
Red Stars 3—7, Never Despair2 —
graaf keek men al snel tegen een 2-0
vanouds. In de uitwedstrijd tegen
OTTC 9—i.
achterstand aan. Winst van Jan Suis
O.T.T.C. 3 uit Oss, werd een 7-3 overMeppers uit Heeze is in de pro
kens en bet dubbeispel bracht de gasten
winning behaald. Jules Staals was met
motie-overgangsklasse G weer vol
op gelijke tred. In de vijfde partij moest
drie overwinningen de grote man. Mar
op in de running na de 7—3 over
Onnes wederom in detegenstanderzijn
cel Oudthuyzen won tweemaal. Het
winning die deze formatie zaterdag
meerdere erkennen. Jan Suiskens
zevende team won verdiend van Tref
bracht de stand weer gelijk en door Jo
fers 4. Wim van Gerven en Jos Verdijk
I-landgraaf werd een voorsprong geno
behaalde ieder drie overwinningen.
men. Jan Suiskens en Bert Onnes
Einduitslag 7-3. I-let achtste team won
‘maakten er 3-6 van. De laatste partij
met 7-3 van ‘t Batje 3.
was nog voor de tegenstanders. Door
deze overwinning is de Dennenberg
De junioren speelden deze week erg
serieuze titelkandidaat in de promotie
succesvol. Geen enkel team verloor.
hoofdklasse geworden.
Dennenberg I wonnen met 6-4 van
Het tweede team heeft geen overwin
Never Despair 1. Alle Dennenbergspe
fling kunnen behalen tegen Stiphout.
lers wonnen tweemaal.
In deze belangrijke wedstrijd werd met
4-6 verloren.
Ook het tweede team won. Zwaantjes I
Loet Biemans won twee partijen. Fred
moest met 3-7 het onderspit delven.
van Bree en Gerard Slegers ieder één.
Martien Konings en Carl Keeman be
Tegen Never Despair 2 uit Den Bosch
haalden samen dit resultaat.
boekte het derde team een 5-5 gelijk
spel. Henk Smolders was hier met twee
Meppers I ging met dezelfde cijfers
overwinningen de beste speler. Mart
tegen Dennenberg 3 ten onder. De
van Son en Chris Vos zegevierden ieder
dennenbergspelers deden met ieder
éénmaal.
twee zeges niet voor elkaar onder.
—

.

T.T.V. de Dennenberg
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1 Jan Suiskens in grote vorm:
-
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Dennenberg heeft er zondag op eigen
baan weinig van terecht gebracht.
go
De geelgroenen gingen zij het wel
r
flatteerd met 9-0 kansloos ten onde
tegen een sterk spelend Dordt. tweede
Het vonnis voltrok zich in de via het
heift toen een opspringende hal in het
lichaam van John Grijseeels
doel verdween 2-0.
we
Dennenberg had deze middag Vrou
,
zijde
r
haa
aan
niet
st
besli
una
Fort
er
keep
de
eren
verk
orzn
topv
in
trof een
r
tegenover zich geplaatst, die daa
die
naast nog steun kreeg van schoten
door de lat en paal werden gekeerd.
nen
De anders zo goed lopende Den
op
bergmachine kon deze middag niet
voldoende kracht komen.

R.C. Den Haag- Dennenberg 2-4
De junioren zorgden voor een grote
verrassing door koploper R.C. den
Haag op eigen baan de eerste neder
laag toe te brengen.
Hot is eeb uitstekende wedstrijd3-2ge
in
weest en bij de rust was de stand
bet voordeel van Dennenberg.
Na de rust bleven do junioren domine
ren en zij wisten nog lx te scoren. ster
Doelman Paul v.d. Dungen was de
van de baan.
Frank Marsman verrichtte de hattrick
en Freddy Grijseels zorgde voor de 4e
treffer.

Rotterdam-Dennenberg 0-14
Do aspiranten behaalden op Rotter
dam een gemakkelijke zege.
Het werd een monsteruitsiag 14-0.

Aspiranten behaalden 3e plaats in
Darmstad.
In Darmstad behaaiden de aspiranten
in een sterk toernooi een zeer ver
dienstelijke 3e plaats.
Do organiserende vereniging met de
erepaim strijken.

Uitslag:
1. T.G.S. Darmstadt
2. R.C. Heilbron
3. R.C. Dennenherg
4. R.C. Homburg
5. T.G.S. Darmstadt II

43107
42206
42115
41032
40040

Tafeltenni s
Maximale zege voor
Dennenbergre serves

e
Wegens bet niet spelen van het eerst
week
vrij
een
elijk
nam
had
dat
team
ging alle aandacht ditmaal
einde
naar team twee, dat thuis aantrad
ida
tegen Helniond. Het werd een form
10-0 overwinning, zonder dat de
bele
g be
Pupillen:
Dennenbergspelers zich overmatiwins
10-0
t
R.C. den Haag-Dennenber A
spannen. Driemaal
te
in
den
hoef
1-1
Oiivetti-Dennenberg A
Slegers, Jacq Beckers
rd
Gera
voor
dus
0-8
Dennenberg-Marathon
en Fred van Bree, plus een gewonnen
7-1
Rotterdam-Dennenberg b
dubbeispel.
Wegens het onthreken van enige noe
ed
a.s.
r
voo
ma
ram
menswaardige tegenstand had dew
Wedstrijdprog
strijd weinig of goon attraktieve kan
weekend:
trijd
ten, ditin tegenstelling tot de weds
zaterdag 25 oktober
welke het derde team speelde tegen het
pupillen:
en
13.OOu
op voile oorlogssterkte aangetred
Rotterdam-Dennenberg A
n
1340u
Alico. Toen de kruitdampen wareen
Olivetti-Dennenberg A
s word
balan
de
kon
en
r:
trokk
obe
opge
okt
26
dag
zon
overopgemaakt. Een verdiende 6-4
le kias senioren:
rgteam,
enbe
Ou
Denn
l4.O
het
voor
g
nber
ing
enne
winn
ry-D
Canada/d
een
waarin Piet van Son weer eenst voor
3e kias senioren:
wins
l
rnaa
0u
14.3
Drie
II
rde.
scoo
am
ick
tterd
hattr
Il-Ro
rg
Dennenbe
Vos
van Son dus; tweemaal voor Chriskuyl
Junioren Dennenberg-Marathon
.
Sand
Henk
voor
aal
eénm
en
13.00 u
II
ta.
Rena
van
2-8
met
or
verlo
5
Team
aspiranten:
12.OOu
Vermeldenswaard zijn de twee gewon
Dennenberg-Olivetti
-

-

op
nen partijen die Hans Teunissen een
zijn naam bracht. Hij verloor in
voortreffelijke partij op het nippertje
van Huub van Hout.
De uitslagen:
10-0
Dennenberg 2-Helmond
6-4
3
ico
3-Al
rg
enbe
Denn
3-’
Dennenberg 4-Budilia
2-8
Dennenberg 5-Renata 2
4-6
Dennenberg 6-BTTC
1-9
Dennenberg 7-Kadans 3
6-4
Geenhoven 2-Dennenberg 8
Jeugd
Do junioren speelden hun laatste wed
strijd van de eerste heift van de kompe
title tegen Shot uit Wageningen en
nen
bezorgden de supporters een spanuyse
de middag. Nadat Marcel Outh j, de.
door winst op Boa, in de.eerste parti
Dennenberg eon 1-0 voorsprong bec
zorgde, kwam Shot op 2-1, omdat Henl
Smolders en Marton Willems verloren,
Tegen de verwachting in verloren
Marton Willems en Marcel Outhuyse
hierna bovendien hun dubbeispel hel
eerste van doze kompetitie nota bene
en begon het er somber nit te zien.
Hierna bracht Marton Willems de ach
terstand terug tot eên punt, door van
Bos to winnen, maar Shot hop verdei
uit naar 2-4. Bij de stand 2-5 herwon de
Dennenberg terrein en na negen van
de tien te spelen partijen was de stand
4-5. Marcel Outhuyse betrad de arena.
om bet op te gaan nemen tegen Bon
gers. Winst betekende eon gelijk spel
Outhuyse won de eerste game van 21
19, verloor de tweede met 22-20 er
moest ook de derde game met 21-18 aar.
do tegenstander laten.
Verlies voor de Dennenberg derhalve.
Acht partijen werden in drie games
beshst en daaruit kan men opmaken
hoe spannend het was.
De uitslagen
4-6
Dennenberg-Shot
4-6
Achilles-Dennenberg 2
-

AVPV-Dennenberg 3

Dennenberg 4-PSV/Cathrjen 6
‘Dennenberg S-PSV/Cathrjen 8
Programnia

Senioren:

Velp-Dennenberg
Dennenberg 2-Irene 4
Dennenberg 3-Budilia 2
Dennenberg 4-’Yl’CV 4
Dennenberg 5-Meppers 3
Dennenberg 6-Geenhoven
flpniienhor 7-Meupers 5

6-4

0-10
8-2

z

•

prestaties in
tafeltenniscompetitie

-4,

diatige

EINDHOVEN
Van de drie Ian
delijk spelende tafeltennisteams nit
de regio Eindhoven werd alleen
PSV/Cathrien 2 een puntje rljker.
Dennenberg drelt na bet verlies te
gen Veip in nioeilljkheden te komen
en ,,De Meppers” verloor teleurstel
lend van Red Star (3—7).
Voor de derde maal in successie
verloor overgangsklasser Dennen
berg, ditmaal tegen het zwak ge
starte Veip dat de laatste weken
duidelijk in de lift zit. Na het door
Valkenswaard gewonnen dubbel
spel nam Veip een 3—2 voorsprong
door winst van Heimich op Berg
man. Handgraaf won hierna zijn
tweede partij (3—3), maar de Velpenaren drukten door tot 5—3 ,q
dat Mart van Son (0) en Hand
af
van Peters en Helmich yen
n.
Hoewel Bergman er nog 5—4 van
maakte, iukte het de aangeslagen
Van Son niet Van de Putten van
6—4 af te houden. Omdat ook ons
Vermaak 2 zich uit de gevarenzone
werkte (9—i tegen Maasbree) is de
positie van Dennenberg precair ge
worden.
In de pronotie-overgangsklasse
F werd PSV/Cathrien 2 niet veel
wijzer van het gelijkspel dat de
ontmoeting met Red Star 2 ople
verde. Er had voor de Eindhovena
ren meer ingezeten want door punten van Willy van Vroenhoven (2),:
Gerard Beurskens (2) en het ge
wonnen dubbélspel leidden de
met 5—2.
PSV/C
athrienuit
-reserv
es gooide er
Het
drietal
Goirle
toen nog een schepje bovenop en
finishte nog net gelijk: 5—5. In de
zelfde kiasse slaagde De Meppers
er niet in lijstaanvoerder Red Stars
punten afhandig te maken. Aan
beide zijden lag het spelpeil op een
matig niveau.
In klasse lB waren punten van
Slegers (1) en Van Bree (1) niet
genoeg voor Dennenberg 2
tegen
lijstaanvoerder Irene 4 (2—8)
Meppers 2 had een probleemloze.
avond tegen het verzwakte
Hel
mond: 10—0.
Budilia en PSV/Cathrien 3 delen
in 2C de eerste plaats. Het Eind
vense Renata zette tegen de Budho
el
se ploeg een 0—2 achterstand
3—2. De eindstand werd, na om in
4—3 en
—

L.

-d

H

5—4 uiteindelijk 5—5. PSV/Cath

rien 3 versloeg Alico 2 met 73,
terwiji Dennenberg 4 op eigen tafel
een 5—0 voorsprong nam om daarna sensationeel tegen TTCV 4 op
5—5 te eindigen.
Op bezoek bij Dennenberg 3 won
Budilia 2 verrassend met 4—6.
Eveneens in 2D versloeg TTCV 3
met 6—4 Alico 3, terwiji De Kuub
niet speelde.
j;
—.

-

-

--

-

Tafèiteniils Dc Dennènberg
De Dennen1rg behaalde het afge
lopen weekeinde een op het oog klei
ne maar inwerkelijkheid royale 6-4
overwinning op bet eens zo roemrij
ke Maasbree.
Jan Suiskens was met dnie overwin
ningen zoals gewoonlijk de grote
man, maar ook Jo Handgraaf
kwam met twee overwinningen
voortreffelijk uit de bus. Hij gaf
samen met Jans Suiskens in het
dubbeispel Maasbree een schijn
van kans.
Mart van
Son is enkele malen dicht bij een
overwinuing geweest, maar kreeg
toch dnie verliespartijen op zijn conto bijgeschreven.
Met deze overwinning heeft bet
Dennenbergteam weer een lastige
klip omzeild.
Zaterdag aanstaande gaat de reis
naar Roermond, waar tegen kampi
oenskandidaat Swift wordt ge
speeld; een lastige opgave, waarbij
het team kan laten zien wat het
waard is.
De afdelingskompetitie, waanin de
Dennenberg met 7 senioren teams

uitkomt is inmiddels ook van start
gegaan.
Het in de le kiasse uitkomende 2e
team leed in de uitwedstnijd tegen
het geroutineerde Een en twintig uit
Beek en Donk een forse 3-7 neder
laag. Alleen Fred van Bree voldeed,
door twee partijen op zijn naam
te
brengen. Gerard Slegers kwam niet
verder dan êên maal winst en Jacq
Beckers moest zelfs met 3 nederla
gen genoegen nemen.
In de 2e kiasse behaalde Dennen
berg 3 thuis een gelijk spel tegen
TI’CV 3 uit Veghel. Piet van
Son
voltooide een hat-trick met dnie
maal winst. Het dubbeispel ging
jammer genoeg verloren, want dat
zou de overwinning betekend heb
ben, omdat Chris Vos twee partijen
in zijn voordeel beslechtte.
Overgangsklasse C; Dennenberg 1Maasbree 1
6-4
le kiasse B: Een en twintig
Dennenberg 2
7-3
2e kiasse D: Dennenberg 3-’PI’CV
3
5-5

Dennen berg succes vol

Wibats buigt voor
PSV./Cathrien :3-

maal. Ru de Dennenberg bleef
goed spelende Mart van Son ong
slagen.

TAFELTENNIS

(Van onze tafeltennismedewerker)
EINDHOVEN
Het was een
Renata
bevredigend weekend voor de tafel
Renata heeft het geprested
tennis-top uit de regio. Zowel
PSV/Cathrien als De Dennenberg
koploper JCV 3 de eerste verlips
punten te bezorgen. Met 6—4 gng
greep de voile winst in bijzonder
spannende wedstrijden.
bet Vughtse team ten onder’ Al
snel kwamen de mannen uit
el
Hennie Boerenkamp van PSV
met 3—0 voor te staan. JCV
moest in Den Haag tegen Wibats
nog wel terug te komen tot 3—2,
twee partijen afgeven, wat samen
maar toen scoorden achtereenvol
met bet nog niet zo soepel lopende
gens Toon en Albert Rooijmans en
dubbel de enige verliespunten Wa
Huub van Hout. Dc laatste twee
ren. Thieu van Vroenhoven en Ad
partije
n waren nog voor JCV maar
van Herel lieten zich dank zij
de 6—4 stand was toch in het voor
voortreffelijk spel geen punt door
deel van Renata.
de Hagenaars afsnoepen, 63—71.
Geidrop heeft zoals verwacht,
Bij de Dennenberg was de thuis
gemakkelijk gewonneri van De
wedstrijd tegen Docos uit Leiden
Kuub. De lijstaanvoerder won met
tot het laatste moment zeer span
2—8 van de Stratumse forrnatie.
nend. Jo Handgraaf verloor de eer
Harrie Vaessen en Côr van Empel
Ste set van Fallaux, Bert Onnes
bleven ongeslagen, terwiji Cees
maakte gelijk tegen v. d. Kläuw,
Meyvis éénmaal tot winst kwam.
waarop Jan Suiskens zelfs kon uit
Bij de jongens landelijk won
lopen naar 2—1 door winst op v. d.
PS V/Ca
Berg in drie games. Het dubbel was
thrien met 9—1 van Red Stars 2
toen weer voor Docos wat de stand
uit Venraij, Kees Verhallen verloQr
weer in evenwicht bracht. Onnes
iets te nonchalant bet enige punt.
kon ook zijn tweede partij tegen
Peter Botden en John van Hoof
Fallaux in winst omzetten maar
scoorden elk driemaal.
Handgraaf liet zich door v. d. Berg
passeren wat de stand voor de der
Het landelijke meisjesteam van
PSV!Cathrien behaalde een 7—3
de maal gelijk bracht. Weer kwam
de Dennenberg voor door winst
overwinning op concurrpt Kaas
van Suiskens op v. d. Klauw, maar
meppers. Linda van Houl, Karin
nog was de strijd niet gestreden
Chambon en Carrol Peels..wonnen
want Onnes verloor zijn laatste
elk tweemaal.
partij verrassend tegen v. d. Berg.
PSV/Cathrien 3 won met 8— 2
Niemand had toen nog gedacht aan
vn
TTC 3. Het vierde team haalde
overwi
de
nning. Toch wist Suis
rste twee punten binnen door
kens in drie games Fallaux te be
Ne
Despair met 8—2 te verslaan.
dwingen en Handgraaf kon op het de,.
De
ers 2 verloor met 4—6
nippertje ook in drie games over
van JC
v. d. Klauw zegçvieren. De &—4
overwinning zal het vertrouwen
van de Valkenswaarders bijzonder
sterken.
—

Triest
De Meppers kreeg weer geen
voet aan de grond in de thuiswed
strijd tegen Heerlen 2, 2—8, Hans
Welten, goed in vorm redde de eer
door twee sets te winnen. Al met al
blijft het er triest uitzien voor de
Meppers die nog geen punt hebben
unnen halen.
In
de eerste
kiasse
heeft
PSV/Cathrien 2 zich flu duidelijk
kandidaat gesteld voor het kam
pioenschap. Stiphout, de nummer
twee werd met 8—2 teruggewezen.
Pas na een 3—0 achterstand wist
Stiphout jets terug te doen door
winst van v. d. Velden op Vn
Gestel en Sàhepers bp Cornuijt.
Dave Garman bleef ongeslagen.
Dennenberg 2 heeft twee be
langrijke punten behaald in de uit
wedstrijd tegen Vice-Versa’S 1 door
met een 4—6 overwinning naar
huis te keren. Freddie van Bree.

i

Zege van Demenberg,
PSV en Meppers gelijk
TA FE LTEN N IS
Alleen Dennen
EINDIIOVEN
berg behaalde op de eerste wed
strljddag van de nieuwe tafeltennis
competitie de voile buit door een
overwinnlng in de ultwedstrijd tegen
Red Stars. Promotie-hoofdkiasser
PSV/Cathrien en De Meppers uit
Ileeze moesten beide met een pun
tenverdeling genoegen nemen, tegen
Oldra en Deso.
Arthur van Gestei opende goed
voor PSV/Cathrien door Marcelis
in drie games te verslaan, waarna
Mathieu van Vroenhoven, de kers
verse Brabantse kampioen. aan
zijn hattrick begon tegen Fred van
Zon: 2—O. PSV/Cathrien verloor
bet dubbelspel, maar nam opnieuw
de biding door Van Vroenhoven
die geen moeite had met Marcelis.
Door verlies van zowel Van Gestel
als Van Herel keek de thuisciub na
de pauze tegen een 3—4 achter
stand aan. Hierop was Van Vroen
hoven ook te sterk voor Hutjens
(4—4) en boekte een zwak acteren
de Van Herei zijn enige winstpunt
op Marcelis: 5—4. Ondanks sensati
onele winst in de eerste game
(21—19 na 12—19) siaagde Van Ge
stel er niet meer in het bezoekende
Oldra uit Arnhem van de 5—5
eindstaid af te houden.
Door punten van Jo Handgraaf
(3x). Jan Suiskens (2x) en Frits
Bergman (lx) haalde Dennenberg
de eerste twee corrpetitiepunten
binnen tijdens de uitwedstrijd in
Venray. Tegenstander was Red
Stars dat al in de openingspartij
ceo bittere pu moest slikken, om
dat Handgraaf in drie games John
Bonants wist te overmeesteren.
Door eon vcrIoren dubbeispel
moest het 1>ennenberg-trio de
Noordlimburgers op gelijke hoogte
toestaan. omdat Handgraaf wel
van Giessen won, maar Jan Suis
kens or niet in siaagde Bonants
—

voor te blijven (3—3). 1-lierna Ia
veerden de spelers uit Valkens
waard zich in veilige haven: 4—6.
In de promotie-overgangsklasse
G deed De Meppers zichzelf tekort
door op de stand 5—2 te biijven
steken. zodat het bezoekende Deso
uit Roosendaal toch nog met 5—5
naar huis kon keren. Welten en
Vaesseri verboren hun eerste partij,
maar 2x winst van Boerenkamp en
hot door De Meppers gewonnen
dubbeispel gaf bij de pauze eon
gunstige 3—2 voorsprong. Het
Heeze-trio ging good verder door
overwinningen van Webten op Ver
braak en een zege van Vaessen op
Buermans. Onverwacht verlies van
Boerenkamp tegen Verbraak luidde
hierop bet herstei in van de ploeg
ult Roosendaal, dic up gelijke
hoogte kwam met Heeze door ook
do twee Iaatste duels voor zich op
to olsen: 5—5.

Landelij k
In de landelijke competitie debu
van
meisjesteam
het
teerde
PSV/Cathrien dat echter met 7—3
zijn meerdere moest erkennen in
Maasmeppers. Hot A-team van
Dennenberg versloeg in de landelij
ke competitie Luto uit Tilburg met
7—3. Martin Willems bleef ongesla
gen.
Debutant De Kuub had een goe
de start in de le kiasse door Den
nenberg 2 nota bene op eigen tafel
met 7—:3 te verslaan, maar Budilla
kwam niet verder dan twee tegen
punten van Verweijen op Dave
Garman en Gerard Beurskens, zo
dat PSV/Cathrien 2 met 2—8 kon
zegevieren. In klasse 2C sloten
Dennenberg 3 en hot debuterende
Kinawo op 5—5 af. terwijl Budilla
2 door Schellekens (3x) en Herman
Doom (2x) en het gewonnen dub
helspc1 van PSV/Cathrien 4 won:
6—4. Kinawo 2 bleef verrassend het
van
team
jeugdige
evenees
PSV/Cathrien 3 de baas: 6—4.

.Koppositie voor Dennenberg
Vail enswaard. OTTC uit Oss heeft in
de a atste wedstrijd van de eerste heift
van de tafeltenniskompetitie kennis
kunne n maken met de kracht van het
Dejine nbergteam, dat in Oss een 8-2
overwii lning behaaldo en de positie aan
de kop van de ranglijst verstevigde.
Ailee n l let begin van de wed strijd gaf
enige sp anning te zien, aangezien Jo
Handgra af voorop won, waarna Frits
Bergman de partij tegen van Dijk ver
boor, htg een do stand weer in even
wicht br ac ht. Door winst van Jan Suis
kens in de derde partij wer het 2-1,
maar het d ubbeispel was voor OTTC,
zodat de tta nd 2-2 was, na viergespeel
de partije.n. Vanaf dat moment kwam
OTTC er n ie t meer aan to pas en steven
4e hot Dennenbergteam rechtstreeks
op eon forn iii labele 8-2 overwinning af.
Jan Suiskons en Jo Handgraaf scoor
den een hat ti ick. Frits Bergman won
twee maal.
De Ennenber g reserves verloren met 3-7
van PSV 2. •D’e 3 punten werden aile
behaald in we dstrijden tegen invaller
Hildegenaar.
Dennenberg 1 liet een huzarenstukje
zien en siaagdt er nota bene in om een
0-3 achterstanci tegen PSV/Cathrien 4
om te buigen in een 6-4 overwinning.
Bij do stand 4-4 overtroefde Honk
Sandkuyl, die tot op dat moment nog
goon enkele part ij’ had gewonnen, Ferry
Sluiter en in do laatste partij won Piot
van Son van v.cl. Sommon.
Ook het vierde team haalde fors uit
tegen Meppers 3 uit Hoezo. Jules Staabs
en Thoo Kole b leven ongeslagen. Nes
Staals verboor slchts één partij, terwiji
ook hot dubbelspel voor do tegenstan
der was. Eindstand: 8-2.
Hans Teunissen had eon bijzondor
good weekeinde. Ais invailer in hot
vijfde team scoorde hij drie maal en hij
had daardoor een belangrijk aandeol in
de uitoindelijke 7-3 overwinning op
Bergoijk. Eon dag later bookte zijn
team eon 9-1 overwinning op MTTV 2
uit Mierlo. Ook in doze wedstrijd bleef
Hans Teunissen ongeslagen.
Hot jeugdteam speelde zaterdagmid
dag golijk tegen Shot uit Wagoningen.
Marton Willems had met een totaal
van drio overwinningen het belang
rijkste aandeel in de onbeslist geeindig
de wedstrijd. Marcel Outhuyse en
Henk Smolders stelden met éen maal
wlnst een weinig teleur.
Door do 9-1 overwinning van team 2 op
het team van De Kuub, voort hot nu fier
de ranglijst aan. Joroen Kiomp en Jo
Reynaerts bioven ongeslagen, terwiji
Honk Teunissen éé maal de zogo aan do
tegonstander moest laten.
-

De uitslagen:

--?

OTTC-Donnonberg
Dennenberg 2-PSV/Cathrjen 2
Dennenberg 3-PS V, Cathrien 4
Dennonberg 4
-Meppers 3
Dennenberg 5-Bergoijk
Dennenberg 5-Bergeijk
Dennenberg 6-MTTV 2
Dennonborg 7-MTTV 3
Renata 6-Dennenberg 8

jeugd:
Dennonborg-Shot
Kuub-Dennenborg
Dennenberg 3-BTTC
Dennonberg 4-PSV/ Cathrien 8
Meppers 2-Dennenberg 5

‘

2-8
3-7
6-4

8-2

7-3
7-3
9-i

7-3
4-6
5-5
1-9
3-7
1-9
3-7

Dennenherg en Meppers
behalen voile winst
Vaikenswaardse punten te geraken.
Mart van Son was alleen tegen
Philips dicht bij winst, maar bleef
op nul staan, terwiji Handgraaf in
een beslissende game tegen Engels
jets tekort kwam: 20—22.
Uitsiagen: Swift R.
Veip 8—2, Ons
Vermaak 2
JCV 2 7—3.
Stand In overgangsklasse C.:
Swift R.
3 6
Ons Verm. 2 3 2
Maasbree
3 4
JCV 2
3 2
Dennenberg 3 4
Veip
3 0
Voor de tweede maal in successie
noteerde ,,De Meppers” een 9—i
uitslag, ditmaal ten koste van
PSV/Cathrien 2 dat in Heeze ech
ter met invallers voor Garman en
W. van Vroenhoven aantrad. Al
leen de met anti-topspin experi
menterende Beurskens scoorde een
Eindhovens tegenpunt op Welten,
maar Mercel Vaessen en Henny Bo
renkamp konden hun surplus aan
routine probleemloos uitbuiten te
gen de eerste jaars-senioren Huub
Goosen en Eugene Boissens.
Uitslagen: Barna
Red Stars 0—10,
Red Star 2
Irene 3 3—7.
Stand prom. overg.kl. F:
Red Stars
PSV/Cathr. 2 3 3
3 6
Irene
Red Star 2
3 4
3 1
Meppers
Barna
3 4
3 0

TA F ELT EN N IS
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EINDHOVEN — Van de vier
glonale vertegenwoordigers In re
de
lan4elljke tafeltenniscompetitie be
ha8lde alleen Dennenberg en De
Meppers de voile wlnst. Onder nan
vOer1ng van Jan Sulskens ‘verstoeg
de ,Valkenswaardse ploeg Maasbree
(6---4), terwijl de Heezenaren met
9—1 triomfeerden over de reserves
van 4’SV/Catbrien. In de hoof dklasse
werd het Brabantse gevecht tussen
PSV7Cathrlen en Irene in bet voor
dccl van de Tilburgers beslist: 3—7.
Vele toeschouwers waren er ge
tuige van dat PSV/Cathrien het ge
Iukrniste cm Irene werkelijk te be
dreigen. Ad van Here! verzette een
15—20 achterstand in een 21—2
voorsprong, maar verloor de set0
toch nog met 23—25 aan Jan van
Unen. De gasten konden na het ge
wonnen dubbelspel een 1—4 voor
sprong nemen, omdat Van Herel
zich verkeek op de vechtlust van
routinier Weijenberg, waarna de
match werd beslist door een moei
2ame zege van de Irene-aanwins
Jurriëns op Van Gestel en een sent
sationele 17—21, 22—20 22—24 eind
stand in het voordeel van de op.
nieuw zeer fortuinlijke Van-Unen,
die ook tegen Mathieu van Vroen
Afdelingscoinpetitie
hoven een 21—20 achterstand, na
18—20! overleefde. Van Here!
in de eerste kiasse van de
won hierna nag van de tegenval
bantse afdellngscompeltle tafelBra
ten
lende Jurriëns en Van Vroenhoven
nis, die deze week van start is ge
besloot opnieuw met een voordelig
gaan, ieden de reserveteams van
saldo (2—1), maar de punten wer
Dennenberg en De Meppers verli
den door Irene opgestreken: 3—7.
in de eerste ronde. In Beek en Dones
Uitslagen: Delta-Lloyd 2
was bet taale ,,Eenentwintlg tek
Interlan
ce 2—8; K. en B. Aloysius 5—5.
sterk voor Dennenberg 2 dat ”door
Fred van Bree (2x) en Gera Sic.
Stand hoofdklasse:
gers (lx) voor drie tegenrd
Interlance
K.enB.
3 6
32
punten
Aloysius
zorgde: 7—3.
PSV/Cathr.
3 5
3 1
Irene
Ceita Li. 2
3 4
3 0
In Heeze was JCV 3 winnaar van
Overgangsklasser
Dennenberg’
het duel tegen Meppers 2 dat ook
hervond het goede spoor door op
a! op 3—7 bleef steken. De gebroe
eigen tafel met 6—4 van Maasbree
ders Van de Kruys scoorden alleen
te winnen, hetgeen voor de Noord
tegen door overwinningen op Ton
limburgse formatie de eerste ver
Witlox en Jo Deneer.
liespunten betekenden. Jan Suis
In de tweede kiasse was de mat
kens bleef tegen zijn oude vereni
ge start van Budilia opvallend. Ini
ging gemakkelijk ongeslagen, maar
Veghel konden alleen Verweijen
de twee punten van het bat van
(lx) en Koops (2x) punten verza
Handgraaf en succes in het dubbel
melen tegen TTCV 4 dat met 7—3
spel waren wel nodig am tot de zes
won, terwiji Budilia 2 eeri tegen
—

—

vallend resultaat boekte tegen
PSV/Cathrien; Herman Doom had
met 3x winst het grootste aand
in de 5—5 uitslag. Ook Renaeel:
speelde 5—5 tegen PSV/Cathrien ta
31
door scores van Th. Rooymans
(2x), A. Rooymans (lx), W.:
Bröcheler (lx) en het dubbelspe
In de 3e kiasse versloeg Renata l.2l
het derde team van De Meppers
met 8—2 en ontpopten de Kinawoteams zich tot titelkandidaten doon’
9—1 winst op Renata 3 en 6—4.
winst op BTTC.
In de landelijke juniorengroep
verloor Dennenberg in eigen huis
van Oidra uit Arnhem: 4—6. Smo
ders, Outhuyse en Willems wonne
alien een enkeispel, terwiji ook het
dubbel voor de. Va1kenswaard
ei
was. In de 2e kias D had De Kuu
weinig moeite met Alico 3 ui
Schijndel; Coppens (3x), Cornuyt
(3x) en Koop (lx) eindigden oØ
8—2 omdat ook het dubbel werdj
gewonnen.

—

—

—

—

TTV De Dennenberg
Het is het eerste team niet gelukt de laat
ste wedstrijd om te zetten in een overwinning. Met miniem verschil 4-6 werd
de wedstrijd tegen Middeiburg zuid ver
loren. Door deze overwinning werd dit
team kampioen. Jan Suiskens en Jo
Handgraaf wonnen ieder twee partijen,
Frits Bergman moest het helaas zonder
overwinning stellen.
Dennenberg 2 won in een uitwedstrijd
met 6-4 tegen JCV. Freddy van Bree
moest in deze wedstrijd de eerste neder
laag in de competitie incasseren. Loet
Biemans won twee partijen terwiji Ge
rard Sleegers met één partij genoegen
moest nemen.
Dit team werd zaterdag gehuldigd voor
hun kampioenschap dat zij de week te
voren behaald hadden.
Het derde team won met maximale cijfers
van Budilia 2. In de belangrijke uitwed
strijd tegenMico 2 kon het vierde team
geen overwinmng behalen. Door een
10-0 nederlaag is degradatie voor dit
team een feit. Ook voor het vijfde teau
hangt, door een onnodig 7-3 verlies tegen
de Meppers uit Heeze, een degradatie in
de lucht. Alleen Jules Staals kon tot twee
overwinningen komen.
Dennenberg 6 won verdienstelijk met 7-3
yap PJS 2. Ton Boogers speelde
stérk en won drie partijen. Martien v.d.
Hijden was goed voor twee punten, ter
wiji Wim Hanjoel één partij in winst om
kon zetten. Voor het zevende team was
geen winst weggelegd tegen Atlaque.
Doordat alle spelers eénmaal wonnen en
oak het dubbeispel voor de Dennenber
gers was, kon de nederlaag tot 4-6 be
pe4d worden. Bij de junioren won het
-twede team met 10-0 van Renata. Het
desde team moest met een 3-7 nederiaag
tegn PSV(Cathrien genoegen nemen.
Nu de eerste competitie is beeindigd
wozlt tijdens de training estart met een.
laclerc-mpetitie.
Qo voor de niet competitiespelers zullen
orlinge wedstrijden worden georgani
seerd.
Nog steeds is er plaats voor recreatiespe
lers op vrijdagavond van 7-10.30 uur en
op zaterdagmiddag van 3-7 uur in de
sportlial aan de Amundselaan.
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Eerste zege
voor

Kija’

EINDHOVEN
de eerste kiasse Kinawo beeft in
van de afdellngs.
compegitle tafelten
nis de eerste
overwinning kunnen
I
Dennenberg 3 meg 4—6 boeken door
te
verslaa
n
Ron van Nienw
maal. Guus van enhuizen won drie. I
Liesho
ut
tweemaal
en Gerrit van de
Dennenberg was Burgt eenmaal. Bij
Smold
ers de besge
met twee zeges,
Het tweede team
van de Dennen
berg kwam beter
uit de bus, door
Vice-Versa ‘51 2 met
een 7—3 ne
derlaag terug
Vooral Gerard naar huis te sturen.
Slegers was enorm
op dreef met drie
overwinningen.
Freddy van Bree
en Loed Biemans
Wonnen ieder tweem
aal
PSV/Cahtrien 2 won
met 2—8
van Stiphout.
bet daar niet Aanvankeljjk zag
naar
Eindhoven team keekuit want het
a! gauw te
gen een 2—0
aebterstand aan door
verlies van Ben
Cornuyt en Arthur
van Gestel. Dave
echter de ommekeerGarman luidcje
in, toen Van
Gestel en Cornuyt
dubbeispe! wonnen daarna 00k het
waren de Eind
hovenaren niet meej
te stuiten
Garman won wedero
Van Geste! en Cornu m driemaal
yt ieder twee
m aa 1.
—

Tweede team T.T.V. de Dennenberg kampioen
Voor de tweede maal binnen enkele

weken is er een team kampioen gewor
den bij T.T.V. de Dennenberg. I-let
tweede team bestaande uit Fred van
Bree. Loet Biemans en Gerard Sleegers
hebben met nog één wedstrijd voor de
boeg een voorsprong van 3 punten op
JCV 3 uit Vught.
Deze stand werd zaterdagavond be
reikt door een 7-3 overwinning-op Jeep.
Fred van Bree, die nog ongeslagen is in
deze ompetitie, won evenals Henk
Smolders, die Loet Biemans verving,
drie partijen. Gerard Sleegers won één
wedstrijd.
Voor T.T.V. de Dennenberg betekent
dit dat het in de volgende kompetitie
met twee teams in de hoogste klasse van
afdeling Brabant kan starten.
Het eerste team haalde in de uitwed
strijd tegen Steeds Hoger een ver
dienstelijke 7-3 overwinning. Zowel
Jan Suiskens als Jo Handgraafen Frits
Bergman behaalden twee overwinnin
gen. Dit was zeker voor Frits Bergman
een niet geringe prestatie. Ook het
dubbelspel was voor de Dennenberg.

Door deze winst wordt een plaats in de
Promotie Hoofdklasse behouden.
Het derde team dat reeds kampioen is,
moest aantreden tegen Renata uit
Eindhoven. De uitslag was 7-3 in het

voordeel van de Dennenbergers.
Tegen J.C.V. 3 uit Vught kon het vierde
team geen winst behslen. Alleen Piet
yan Son won tweemaal en ook het
dubbeispel was voor de Dennenberg.

liitslag 3-7. Mocht dit team de laatste
wedstnjd niet in winst om kunnen
letten dan is degradatie voor hen een
feit.
Ook bet vijfde team kampt met degra
datiezorgen in de derde klas. De 6-4
nederlaag tegen MTTV heeft geen goed
gedaan aan hun positie op de ranglijst.
Alleen Jules en Nes Staals konden twee
partijen in winst omzetten.
Voor het zesde team was tegen koplo
per PSV St.Cathr. geen winst wegge
legd.
Alleen Wim van Gerven kon één partij
winnen. Uitslag 1-9. 1-let zevende team
verloor met 9-I tegen Geidrop 2.
Bij junioren kan het eerste team zijn
kampioenskansen vergeten. I-let ging
met 7-3 ten Onder bij PSV Cathr.
Het tweede team won met dezelfde
cijfers van een lager team van deze
vereniging. Carl Keeman was hier de
grote man met drie winstpartijen.
Het derde team dat nog steeds met twee
man moet aantreden won verdienste
lijk met 7-3 van de Meppers.

Programma deze week:
Vrijdagavond 26 nov.
Den 3-Budilia
Den 6-PJS 2
Den 7-Attaque

Zaterdagmiddag 27 nov.
Den l-Middelburg Zuid
Akco 2-Den 4
JCV 3-Den 2
Meppers 4-Den 5

Junioren:
Renata 1-Den I
Den 3-PSV Cathr.7

Bekerduel
E.F.C. 1
De Valk 1 2-5
De eerste bekerwedstrijd van de Valk is
geeindigd in een royale zege voor de
Geel Zwarten. Hoewel de gasten al in
de tiende minuut tegen een achterstand
keken doordat verdediger P. v. Steen
sel een overtreding beging, die volgens
scheidsrechter v.d. Tillaart nietdoorde
beuel kon, wist EFC via een straf
schop een voorsprong te nemen 1-0.
Lang duurde de vreugde bij Eersel niet,
want amper 2 minuten later bediende
P. Luurs zijn ploeggenoot J. Arendsen
die onhoudbaar voor de EFC goalie
met een kopbal zorgde voor de gelijk
maker 1-1. Zesminutenlaterwashetde
Valk die een strafschop kreeg toegewe
zen en P. Faassen faalde dit keer niet en
bracht de stand op 1-2. In de laatste
minuut van de eerste heift werd het 1-3
toen H. Schaeken de goed o
komen
A. Verdonk op maat bed
en deze

Budilia heeft
lijkspel behaald een verdiend g
tegen OTTC 1 in
Oss. Het had zelfs.d
kunnen behalen. Dat e overwinriing
gold niet voor
Verweijen, die
drie4overwinnlngen
liet noteren. Herma
n Doom kon
eenmaa! tot winst
kOmen wat tesa
men met het gewon
nn dubbel
3—5 eindsta op
de
papier bracht.

Tweede kiasse
PSVlCathrjen
tweede rnaal in 3 heeft voor de
gewone, Deze successie met 10—0
keer moest TTVC
3 dat het onderspit
moest delven.
Gerrie van Esch,
Houw Kho en Ge
rard Beurskens zijn
de hoofdfigu
ren van deze
tweecie team van monsterzege. Het
de Meppers heeft
cen zwaar bevochten
gelijkspel be
haald tegen JCV 4.
Albert Cremers
stak tweemaal
tegenstand
de loef Willie zijn 5
Stas en Wim van
Kuijk wonnen ieder
eenrnaal. Oolc
het dubbel werd
voor de Meppers. een overw’lnning
Geidrop heeft
concurent van zicheen belangrijke
afgeschu door
rivaal de Kuub
winnen Harrie met 7—3 te over
driemaal winst. Vaesscn boekte
moest alleen in Cor van Empe!
Harrie Coppens
zijn meerdere
vis behaalde erkennei-j. Kees Mey
éénmaal winst voor
Geldrop. Ook het
werd een
Geidropse aangeldubbe!
egenj
In
diezelfde
wist
PSV/Cathrjen 5 de afdeling
hale,, tegen Luto 2.2 punten te be
Ton Winters
zette weer al
om. Piet van zijn partijen in winOS
oven bleef met
twee partijen Vroenh
daar
Mat Hilgerdenar niet ‘er achter,
kon echter mar
eenmaal winst boeken
.
-
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Het kampioensteam van
nenberg uit Valkenswaard Den
met
v.Z.n.r. Mart van Son, Frit
Bergman, Jan Suiskens en s
Jo
Handgraaf.

TTVde
D ennenberg
Door een 6-4 overwinning op Treffers 2
heeft bet zevende team bet kampioen
schap behaald in de 4e kiasse. Dit team
dat bestaat uit Jos Verdijk Wim van Ger
von en Wim Hanjoel staat met nog één
wedstrijd.te spelen 3 punten voor op con
current Geenhoven 2.
Het eerste team herstelde zich goed van
de onnodige nederlaag van vorige week.
Na een gelijk opgaande start, na hot dub
beispel was de stand 3-2, ging de Den
nenberg uit een ander vaatje tappen. Via
destand 6-2 werd de uitslag uiteindelijk
7-3. Vooral Bertonnes was niet in grote
vorm. Hij moest met één zege genoegen
nemen. Jo Handgraaf behaalde met ver
dienstelijk spel twee overwinningen.
Maar de beste man van deze middg was
toch wel Jan Suiskens. Geen enkele
tegenstander kon zijn snelle wisselende
spel weerstaan.
Op het ogenblik staat de Dennenberg één
punt achter op leider NMB/VDO. Promo
tiekansen zijn dus nog reed aanwezig.
Hot tweede team heeft waarschijnlijk te
laat de goede vorm te pakken. Tegen ééri
van de koplopers uit do eerste kiasse,
Back Hands werd een 6-4 overwinning
geboekt. Zowel van Bree, Slegers en in
valler Smolders boekten allen twee
overwinningen. Mocht dit team de vol
gende
wedstrijd
tegen
koploper
PSVICatr. winnen, dan is or nog eon theo
retische mogelijkheid dat aan degradatie
ontkomen kan worden. Het vierde team
stelde door een 8-2 overwinning tegen
Alico 3 zijn positie in de derde klasse
veilig. Theo Kole, die in grote vorm is,
won drie partijen. Grijseels en Theunis
sen moesten met twee partijen genoegen
nemen.
Hot vijfde team bed nodeloos verlies
tegen MTTV. Wim van Gerven, die als
invaller fungeerde kon zijn inedespelers
niet voldoende inspireren. zeif was hij
met twee zege’s de beste man.
Het achtste team won met 6-4 van ‘t Batje
en behaalde hiermee bet kampioenschap
in de vijfde kiasse. Creemers en Verhoe
yen wonnen ieder tweemaal. Scharpach
moest genoegen nemen met den zege.
Door dit kampioenschap is dit team na
eon kort verblijf in de vijfde kiasse weer
teruggekeerd in de vierde kiasse.
Het negende team won met 8-2 van Stip
hout 4.

I
I
Geljjkspel van
PS V/Cat hrien

Dennenberg
kampioen
pen. L)e sterke spelers uit Steenb
er
gen namen een 1—2 voors pron
g,

TAFELTENNIS

maar hierna narnen de Heezen
,
Met nog twee wedstrlj den te spe
onder aanvoering van Henny aren
ten heeft Dennenberg ult Val
renkamp (opnieuw ongesla Boe
ken
s
gen
waard zlch verzekerd van een
het heft in handen. Boerenkam),
p
in de proniotle-hoofdklasse. plaats
wer
d
goed
Jan
geassisteerd door
Suiskens c.s. behaalde bet kam
Welten (eenmaal) en invallerHans
An
pboenschap in de overgangsklas
dré van de Kruis (eenmaal),
D
ijb
door in Den Bosch tegen Never se
ook het dubbeispel gewterw
Des
onnen
pair ongeslagen te blljven: 3—7.
werd.
In Eindhoven zagen vele
Stand promotie-overgangsklasse G:
schouwers hoe PSV/Cathrien in toe
het
1. Irene 3
8—13
4. Deso
topduel met Jaski/Quick op 5—5
8— 8
2.TTCV2 8—11
5.TCS
bleef steken, zodat de Hilversum
8— 4
3. Meppers 8—b
6.
Laur
ens 8— 2
mers vrijwel zeker met de tite
gaan strij ken. Meppers uit Heeze l
is
Afdeling
aan een sterke eindsprint begonn
in de promotie-overgangsklas en
In lB is PSV/Cathrien 2 bijna
se,
getuige de 6—4 overwinning tege
zeker van terugkeer naar de lande
n
TCS.
lijke competitie na de 4—6 zege bij
achtervolger Luto 2. Matchwinn
Steunend op ervaren cracks als
aar
werd de voortreffelijk spelende Da
Jan Suiskens en Jo Handgraaf
le
ve Garman (driemaal winst). De
verde het duel van Dennenber
Kuub verboor onverwachts van Ee
gen het funk tegenstand biedg te
ende
nentwintig dat de punten goed kon
Never Despair een fraaie 3—7 ove
rgebruiken. maar ook Budilia (8—2
winning op voor Dennenberg dat
winst tegen Dennenberg 2) kan de
door dit kampioenschap zich
in
dans nog ontspringen. In 2C be
twee seizoenen heeft opgewerkt
houdt Budilia 2 de beste kansen op
van de afdelingscompetitie tot de
de titel na het gelijkspel tegen Ki
prornotie-hoofdklasse. Een pre
sta
nawo, terwiji Stiphout in 2D nog
tie van formaat waardoor bet Val
één punt nodig heeft.
kenswaardse tafeltennis op
jke
hoogte komt met PSV/Cageli
thrien.
Het viertal Suiskens, Handgraaf,
Van Son en Bergman bouwde
deze competitie.een voorspr in
ong
van zes punteflp.
Stand overgangsts I):
1. Dennenberg
4. Maasbree 8— 6
8—16
5. Heerlen 2 8— 6
2. Red Stars 8—10
6.
8— 2
3. Nev. Despair 8— 8 OTTC
Door het gelijkspel tegen lijst
aanvoerder
Jaski/Quick
is
PSV

/Cathrien er niet in geslaag
de leiding van de Hilversummerd
over te nemen. Van Gestel ope s
voortreffelijk door met blokkende
spel Kraneveld terug te wijzen nd
Van Vroenhoven maakte er tegeen
De Lepper 2—O van. Erik Brakken
versloeg Van Herel, maar Jaskei
pakte ook het dubbeispel na drie
spannende games: 2—2. De partije
n
hielden elkaar in evenwicht na de
pauze toen PSV/Cathrien poging
deed een beslissende voorsprong en
op
te bouwen. Van Herel versloeg De
Lepper met groot gemak (4—
waarna Tjeu van Vroenhoven 3),
op
de stand 21—16, 20—20 de kans had

een belangrijk setpoint voor
thuisciub te scoren. Zijn tegenstade
n
der, de sterke Brakkee, overleefde

dit hachelijke moment en speelde

in de beslissende game Van Vroen
hoven naar een onverwacht zware
11—21 nederlaag; de eerste neder
laag van de Eindhovenaar in deze
competitie.
Van Herel maakte er weliswaar
5—4 van tegen Kraneveld, maar
Van Gestel kon niet voorkomen dat
De Lepper zijn enige winstpartij
boekte (5—5). De Hilversummer
hebben met dit resultaat huns
grootste belager van zich afg
e
schud.

I

____

_

T.T.V. Nikon U

VIkensnr”d. Het was deze week
een
rustigieek op competitiegeb
ied. Nik
on1 moest aantreden tegen kopl
oper
Salamander. Jan Suiskens die
veer an de partij was. spee
lde een
roe wcdstrijd. Jo Handgraa
goed
f kon het
niet voorkomen dat hij 3 maal
de eer
de ander moest laten. Mart van
Son speelde als in\aller onda
nks 3
aan
verliespartijen niet onverdiensteli
jk.
Met iets meer geluk had er besli
st een
winstpartij ingeieten. Door één
zege
van Jan Suiskens werd de
eer voor de
Valkenswaardse vereniging toch
nog
gered. Eind-uitslag 1-9.
z
Dc komende week staat de belan
grijke
wedstrijd tegen Wilno te wachten.
Ho
pelijk kan deie wedrijd in ins
t om
geiet worden. Net ieveJo team moe
st
met één punt achterstand a.’’tr
eden
tegen PSV Cathr. 6, die
de rangiijsi
aanvoerde.
Na een 5-5 gelijk spel thuis was
dit een
moeilijke opgave. Toch lukte
bet dit
team na een 2-0 achterstand,
dit team
met 3-7 te verslaan. Piet van
Son won
dric partijen. Wim van Gerv
en won
twee partijen. Harry van
Gom
rnocst met cen winstpartij geno pel
egen
nemen. Ook het dubbelspel
was voor
Nikon 7. Mocht dit team de
komende
edstrijd tegen Attv in winst om7
etten
dan zijn iij kampioen in de
derde kias
se.
Het achtste team speelde verdienst
elijk
tegen Bergevk 2 met 5-5. Jos
Verdijk
won 2 partijen. Wim Hanj
oci en
Creemers wonnen ieder één parti
j. Net
dubbelspel was voor Nikon. Op7
januan 1978 organiseert TTV
Nikon weder
orn ‘t jaarlijkse scholiere
ntafeltennis—
toernooi voor Basisscholen
van
Valkenswaard. lEr wordt gesp
eeld op
-

24 tafels. Spelers en speelsters worden
naar de volgende klassen ingedeeld:
welpen -geboren na 1 7 1966; pupillen
geboren tussen 1 7 64 en 30 6
66;
aspiranten geboren tussen 17 62
en
30 6 64. Eén dezer dagen worden de
affiches en deelnemerslijsten op dive
rse
scholen opgehangen. Doe mee aan dit
-

-

tafeltennisfestijn!

Progranima:
19-Il
19-Il
16-Il
18-I I
8-I

Nikon I Wilno I
Never Despair 4 Nikon 2
PSV Cathr. 4 Nikon 3
BSM 2 Nikon 4
Nikon 5 PSV Cathr. 9
18-11 Nikon 6 JCV 5
17-I I Attv Nikon 7
14-Il Nikon 8 Taeies 2
-

-

-

-

-

-

-

-

18-I I Nikon 9

-

Stiphout 4

junioren
19-Il Nikon 2 Nikon I
19-Il Achilles I i’i 3

:-

-

-

De Dennenherg
vindt sponsor
TAFELTENNIS
Onder de naam De
Dennen
berg heeft de taf
elte
nnisver
eniging
uit
Val
voorlopig de laatstekenswaard
wedstrijd
gespeeld. De club en
veranderen niet, de naaspelers
m wel.
De Dennenberg
heeft een
sponsor gevonden en
onmid—
dellijk is de naam
aangepast.
Voortaan gaat Den
nenberg
als Nikon Valkenswaard
door
het leven.

Nikon speelt morgen
zijn eerste
thuiswedstrjjd. Een
geristander rnoet danmoellijke te
uur bestreden worden. vanaf 15.30
Ons Ver
maak uit Nijmegen
heeft niamelijk,
net als Nikon, de eers
te partij in
7—3 winst omgezet. Voo
r de Val.
kenswaardse club is
er de moge
lijkheid ten minste
ploper van zich af teéén mede-ko
bet team van Nikon schudden. In
geen
gen. Jan Suiskens, Ber wijzigin
Jo Hansgraaf zullen t Onnes en
noemd tijdstip in actie op bovenge
komen in de
sporthal aan de Am
undsenstraat in
Valkenswaard.
PSVlCathrien speelt
geen wedstrijden voor dit weekend
tie, daar de verenigirig de competi
is uitgeno
digd voor het grote
in Aken, Duitsiand. Philips toernooi
Ma
Kinawo de ontmoetin andag speelt
g tegen Geldrop welke zal
plaatsvindeni om
20.00 uur in gem
‘t Trefpunt aan bet eenschapshujs
Belgidplein in
Woensel.
De Kuub krijgt TTC
Veghel op bezoek wat V/Rath 3 uit
tummers na het goed voor de Stra
probleem op mag e begin geen
spannende wedstrijd leveren. Een
is ongetwij
feld de ontmoeting
en Nikon 2, te meer tussen Budilia
van Nikon flog wat daar het team
heeft. Kadans speelt goed te maken
20.00 uur thuis tegen vanavond om
4; De Bestenaren zullePSV/Cathren
n dan wel uit
een ander vaatje
moeten tappen.
Bergeyk gaat op bezo
ek
in Oss, een moeilijke bij OTTC 2
het pas gepromoveerdeopgave voor
Bergeykse
team. Renata tens
lott
derde team van Niko e krijgt het
Chris Vos van Ren n op bezoek,
gen zijn oude club ata kan dan te
en
komen, zondag 12.00 team in actie
uur.
.

TTV De Dennenberg wordt
TTV ‘Nikon’ Valkenswaard

Dc naam van tafeltennisvereniging
‘De Dennenberg’ zal vanaf hede
‘Nikon’ Valkenswaard. Het is
n veranderen in
het
met de firma Nikon, die vooral bestuur gelukt om tot een sponsorcontract te komen
naam heeft op het gebied van fotoc
de tafeltennisvereniging al sind
am era’s. Aangezien
s
berg verdwenen is, vanwege een jaar onder de vleugeLc van Stichting De Dennen
het
ledenvergadering op 20 septembe contract met de firma Nikon heeft de algemene
r deze naamsverandering goed
gekeurd.
Het bestuur is bier bijzonder
blij mee
aangezien de negatieve publicati
es die de
laatste tijd aan het adres van
Stich
Dennenberg waren gericht, vaak ting De
per ver
gissing aan de tafcltennisver
eniging
den toebedacht, hoewel zi) totaa wer
l geen
band meer heeft met deze stich
ting.
Door de sponsoring is de vere
niging in
staat meer aandacht te beste
den aan de
training. Tevens komen door
betere en
meer trainingsmogelijkheden
ook de re
kreanten beter aan hun trekk
en.
terdag 24 september speelde het Op za
le team
als eerste onder de naam
Valkenswaard’. Uit de vele belan ‘Nikon
gstelling
bleek wel dat het bestuur door
bet bin
nerthalen van de sponsor een
goede slag
heeft geslagen.
Het eerste team moest aantreden
Ons Vershaak uit Nijmegen. Bert tegen
Onnes,
Jan Suiskens en Jo Handgraaf
hadden

weinig ontzag voor het feit
dat dit team
hun eerste wedstrijd had
gewonnen. Met
subliem spel werd een voor
sprong van
7-0 bereikt. Hierna kon alleen
Bert Onnes
zijn laatste partii in winst omz
etten. Jan 1
Suiskens en Jo Handgraaf moe
sten in hun
laatste partij de eer aan de
tegenstander
laten. Einduitslag 8-2.
Na het debacle van vorge week
tweede team van Nikon zich heeft het
dit weekeifide via een 8-2 overwinning
op Budi
ha uitstekend hersteld. Mart
van Son en
Henk Smolders behaalde de
winst. Frits Bergmans verloor maximale
eén
Ook het dubbelspel ging verlo partij.
ren. Ret
derde team heeft een niocdijkc
s;Ld
gespeeld tegen Renata uit Eind strijd
hoven. .A
Het team uit Eindhoven dat
beslist niet
tot de titelkandidaten behoort
bracht het
team van Nikon een smad
elijke neder
laag toe. Freddy van Bree
en
Sleegers wisten geen één parti Gerard
j
om te zetten. Theo Kole redd in winst
e de eer,
uitslag 9-1.
Het vierde team behaalde
zijn tweede
overwinning tegen Luto 3. Lout
Biemans
won al zijn partijen. Beckers
en Hancock
noesten met 2 overwinningen
genoegen
nemen. Uitslag 7-3.
Ook het vijfde team kon deze
week een
overwinning behalen tegen Mep
pers 2 uit
Heeze. Martien van der Heij
den was met
overwinningen de beste man
.Einduit
slag 8-2. Het zesde team won
met 6-4 van
Irene 6. Alle spelers wonnen
twee par
fijen.

-‘

.

Nikon 7 won zeer moeizaam
met 6-4

van
Kinawo 3. Harry van Gompel
en Piet van

Sbn wonnen ieder twee partijen.
Via een
zege van Wim van Gerven en
bet dubbel
spel werd deze stand bereikt.
Het achtste team kwam niet
verder dan
een 5-5 gelijkspel tegen Tref
fers 3. Jos
Verdijk won 3 partijen, Wim
Hanjoel 2.
J4et eerste team van de junioren,
speelde
zeer sterk in de uitwedstrijd
tegen Luo 1
uit Tilburg. Jo Reynaerts en Henk
Teunis
sen behaalden de maximale
winst. Carl
Keeman die zeer goed debu
teert in dit
team leed éénmaal verlies.
Het tweede team behaalde even
als
week een gelijkspel tegen Neve vorige
r Despair
2 uit Den Bosch. Ronald Grijs
eels had met
drie overwinningen bier wel
een heel
groot aandeel.
Voor het derde team lijkt
de tijd van
overwinningen nog met te zijn
ken. Men leed met 10-0 verliaangbro
es ten
Geldrop 1.
Het programma voor deze week
:
Senioren:
26-9 Nikon 8 Budilia 3
28-9 Treffers Nikon 7
30-9 Nikon 2 Dc Kuub
30-9 Nikon 3 OTTC 2
30-9 Nikon 6 PSV/Catr. 8
30-9 PJS Nikon 4
1-10 Budilia 2 Nikon 5
1-10 Stiphout 7 Nikon 9
Junioren
1-10 Never Despair 1 Niko
n 1
1-10 Rak!Berlicum 1 Nikon
2
1-10 Nikon 3 Kuub 2
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

—

VoOrmalig landskampioen Bert Onnes
versterking voor TTV De Dennenberg

-4

-4
-I’

-4
-4

TTV heeft een nieuwe sterke speler ge
contracteerd. Bert Onnes is verscheidene
malen nederlands kampioen geweest.
Samen met de huidige trainer-speler J.
Suiskens speelde hij bij Maasbree, dat in
die tijd tot de top van het Nederlandse
tafeltennis behoorde.
Ondanks de versterking is het eerste team
er niet in geslaagd de uitwedstrijd tegen
TOV in winst om te zetten. Na een 4-1
voorsprong zagen de Dennenbergers via
4-4 deze voorsprong helemaal verloren
gaan. De wedstrijd werd uiteindelijk ver
loren met 6-4.
Jan Suiskens won tweemaal. Bert Onnes
die zijn wedstrijdritme nog niet te pakken
heeft won éénmaal.
Jo Handgraaf bleef zonder winst. Voor
het tweede team was er ook geen winst
weggelegd tegen Back Hands. Met een
beetje meer geluk had er beslist winst in
gezeten. Vooral Freddy van Bree was in
grote vorm. Zelfs de ex-erekiasser Joos
ten leed verlies tegen hem. Mart van Son
en Gerard Sleegers boekten ieder één
overwinning. Einduitslag 4-6.
Het vierde team speelt op het moment erg
sterk. Tegen Alico 3 werd in een uitwed
strijd met 7-3 gewonnen. Alle Dennen
bergers wonnen tweemaal.
Tegen MTIV verloor het vijfde team. Ton
Boogers enEçnest Staals wonnen ieder

twee keer. Het dubbeispel was een over-

winning voor de tegenstander. Martien

Nog steeds is er plauts voor recreatie spe
lers. Door de aanschaf van nieuwe tafels
heeft de vereniging flu de beschikking
over 13 tafels. Elke vrijdagavond en za
terdagmiddag bent u van harte welkom

om eens een kijkje te komen nemen in de
sporthal aan de Amundsestraat.

v.d. Heyden stelde met 3 nederlagen toch
wel teleur. Einduitslag 4-6.
In ‘n mooie wedstrijd won het zesde
team met 7-3 van Luto 3 uit Tilburg. le

dere speler won twee wedstrijden. Maar
een nipte overwinning behaalde Den
nenberg 7 tegen Treffers 3 uit Hapert. Via
2-0 en 4-3 werd in het uiteinde!ijk een 6-4
zege. Jos Verdijk en Wim van Gerwen
zegevierden in twee partijen. Voor Wim
Hanjoel was éen overwinning weggelegd.
Het achtste team wist door één 9-1 zege
op ‘t Batje de eerste plaats te behalen met
twee voorsprongen. Alleen Theo Schar
pach liet een steekje va!len.
Het eerste punt werd door het negende
team behaa!d. Zij deelde met 5-5 de punten met Stiphout 4. Jos Leyten speelde
verrassend sterk en ‘won twee partijen.
Bij de junioren speelde bet eerste team
een uitwedstrijd tegen Irene 1 uit Tilburg.
In een spannende wedstrijd werden uit
eindelijk de punten gedeeld. Jeroen
Kiomp en Henk Teunissen wisten twee
partijen in winst om te zetten. Jo Rey
naerts die de laatste wedstrijden een
beetje uit vorm is, wist s!echts een partij
te winnen.

T.T.V.. Nikon 2—i- 2?.,

Het eerste team is er niet in
geslaagd
een overwinning te behalen in
de uit
wedstrijd tegen ,,Ons Vermaak”
uit
Nijmegen. Dit was niet zo verwonder
lijk aangezjen twee spelers,
Jan Suis
kens en Bert Onnes, in de
ziekenboeg
verblijven.
Het tweede team had geen
moeite
Budilia. Met 9-1 werd dit team met
naar
huis gestuurd. Alleen het
dubbeispel
was een verlies partij voor
Nikon 2.
Nikon 3 heeft iets goed gemaakt
van de
smadelijke nederlaag die het te
incasse
ren kreeg in de eerste wedstrijd
tegen
Renata uit Eindhoven. Nu werd
een 5-5
gelijkspel behaald. Gerard Sleegers
was
voortreffelijk op dreef. Met subliem
spel won hij a! zijn partijen. Theo
Kole
en Freddy van Bree voegden
bier ieder
één partij aan toe.
Het vierde team won verdiend
met 7-3
van Luto 3.
Tegen IRENE 6 uit Tilburg
leed het
zesde team een 3-7 nederlaag.
Voor het zevende team stond
een moei
lijkè wedstrijd tegen Kinawo
3 op het
programma Uiteindelij
erd een 4-6
overwinning behaald.
Na een gelijkspel in de
te *dstrijd
moest bet achtste team nnet
een 3-7
nederlaag genoegen nemeir
Ook het negende team boekte
een rui
me overwinning Met 8-2 werd
Geidrop
6 verslagen.
Bij de junioren werd met
wisselend
succes gespeeld. Het eerste team
won
nipt met 6-4 van Luto 1. Voor
het
tweede team was geen overwinning

Weggelegd.
Met 9-1 werd verloren van Never
De
spair 2 uit Den Bosch.
Ook het derde team verloor en wel
met
9-1 van Geldrop.
Programma
4-il OTTC 2 Nikon 3
4-11 Nikon 4 PjS
4-Il Nikon 5 Bud ilia 2
4-11 Nikon 9 Stiphout
7
5-11 Dc Kuub Nikon 2
5-il PSVCatr 8 Nikon 6
9-li PSV atr6- Nikon
7
ll-IlBergeijk 2- Nikon 8
Juflioren
5-11 Nikon I Nev. Ipilir
5-11 Nikon 2 Rak, Beicrum 1
I
5-li Kuub2NjkOfl3
-

-

-

-

-

-

-

-

TTV Nikon
Bij Try Nikon werden deze week met
wisselend succes de verschillende wed
strijden gespeeld. Het eerste team was
deze week vrij. Misschien kan men krach
ten opdoen voor de eerstvolgende wed
strijd die van vitaal belang is voor dit
team.
Het tweede team moest aantreden tegen
Dc Kuub uit Eindhoven. Alleen Mart van
Son moest éénmaal de een aan de tegen
stander laten. Henk Smolders en Frits
Bergman leden geen snkele maal verlies.
Voor het derde team was deze week geen
overwinning weggelegd, met maar liefst
9-1 werd in de uitwedstrijd tegen OTI’C 2
verloren. Alleen Gerard Sleegers kon een
partij in winst omzetten.
Nikon 4 had geen moeite met PJS. Met
een 8-2 nederlaag werd dit team naar huis
gestuurd. Albery Hancock en Loet Bie
mans boekten ieder driemaal winst. Jac
Bekkers moest twee verliespartijen incas-

seren. Het vijfde team Iced onverwacht
verlies tegen Budilia 2.
Alle Nikon spelers wisten éen partij in
winst om te zetten. Einduitslag 3-7.
Nadat Nikon 6 in de eerste wedstrijd
tegen PSV/Cathr. 8 had gelijkgespeeld,
moest bet flu genoegen nemen met een
10-0 nederlaag. Dit team bevindt zich
de
laatste tijd in de hoek waar de kiappers
vallen. Hopelijk kunnen zij zich flog her
stellen, zodat zij nog aan degradatie kun
nen ontkomen.
Het zevende team had meer moeite met
de Treffers uit Hapert dan werd ver
wacht. Harry van Gompel demon
streerde zijn grote vorm en won 3 par
tijen. Piet van Son won twee partijen.
Wim van Gerven moest met een partij
genoegen nemen. Einduitslag 6-4.
Nikon 8 herstelde zich goed van een
reeks nederlagen. Met 8-2 werd van Budi
lia 3 gewonnen. Wim Hanjoel en Jos Ver
dijk wonnen ieder drie partijen.
Het negende team zegevierde wederom.
Met 8-2 werd Stiphout 7 teruggewezen.
Schoenmakers en de Wit hadden met ie
der drie winstpartijen een groot aandeel
in de zege.
Bij de junioren speelden het eerste en
derde team voortreffelijke wedstrijden.
Het eerste team won met 6-4 van Never
Despair 2. Jo Reynaerts was met 3 over
winningen de beste man. Het tweede
team verloor met 10-0 van Rak/Beicrum
1. Nikon 3 boekte deze week zijn eerste
zege in deze compefitie. Met 9-1 werd
de
Kuub 2 versiagen. Van Gool en Daams
wonnen ieder 3 partijen. Peter Lodewijks
moest éénmaal de tegenstander felicite
ren.
Program\ma:
Senioren
9-11 PSV/Cathr. 6 Nikon 7
-

11-11 Bergeijk 2

12-11 Nikon 1

-

-

Nikon 8

Evro-Salamanders

N.K.S.-tafeltennistoernooi bij T.T.V. Nikon
groot succes.

I

Het N.K.S.-tafeltennistoernooi voor
door
georganiseerd
jeugdspelers
T.T.V.-Nikon is een groot succes ge
worden. Niet minder dan WOO wed
strijden werden op die dag op 32 tafels
gespeeld. Ook as er veel belangstel
Ii g van officiëlc instanties zoals van de
ineente in de perscin an wethouder
J. Gerlings. Tevens waren vele be
‘iursleden van de Nederlandse Katho
eke Sportfederatie aanwezig.
.Veel bclangstelling was er ook van de
Valkens aardse bevolking en verschei
dene personen aagden bet om na bet
toernooi nog een balletje te slaan. Dc
tafeltennisvereniging boopt dat op deze
manier de tafeltcnnissport nog meer in
de bclangstelling komt te staan. Speci
aal als trimsport is tafeltennissen zeer
geschikt.
Dc uitslagen van bet toernooi waren:

C

‘

1

Het zesde team won uit tegen de
Zwaantjes met 3-7. Jules Staals en
Jeroen Klomp won nen ieder dnie parti
jell. Tegen Bergeyk 2 verloor bet acht
ste team met 3-7. leder Nikonspeler
wist één partij in winst om te zetten.
Bij dejunioren leverde bet cerste team
een goede prestatiedoorde uitwedstrij

Jongens junioren: I. J. Kardinaals
(Venlo): 2. A. Sjaroiijn (Den Haag)
Jongens aspiranten: I. R. Vastenburg
(Den Haag): 2. W. Leenders (Den
Haag).
Marel (Valken
Jongens pupillen: I.
burg): 2. L. de Beer(Tilburg).
M. Vastenburg
Joiigens w elpen:
(Den Haag): 2. R. Pactzel (IRENE.
Tilhurg).
Nleisjes Junioren: 1. H. Zwagcrman
(Den Haag): 2. F. Houben (Voeren
daa I).
Hout
vIeisjes aspiranten: I. L.
(PSV Cats. Eindho\en): 2. L. de Pren
icr (Hogerbeide).
Meisjes PupilIen: I. A. Chainbon
(PSV Catr. Eindhoven): 2. D. Verma
riën (Voerendaal).
Nleisjes welpen: I. S. Btlt (PSV Cats.
Eindhoven): 2. Y. de Prenter (Torna
do).
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Nikon leden konden niet doordringen
tot de eindstrijd.
In hetzelfde weekeinde serdcn ook nog
verseheidene koinpetitie-edstrijden
gespeeld. Het iaar gebandicapte ecr
Ste team erloor in de tbuiswedstrijd
met 3-7 an Mizu Sco. Aan Jo Hand
graaf was dit beslist niet te ijten. Hij
won namelijk 3 edstrijden. Bert On
nes erlobr al zijn wedstrijden. invalier
Gerard Sleegers kon geen enkele partij
in s inst onizetten.
Het tweede team verloor sederom
tegen Alice 2 en heeft biermee 7ijfl
kampioenskanscn definitief verspeeld.
Alice 2 icidt in deze kiasse met 4 punten
voorsprong op Nikon 2.
Henk Smolders on in deze wedstrijd 2
partijen. Mart van Son iette ééii partij
in v inst em. 1— rits Bergman verloor alle
partijen. Het dubbelspel was ‘oor Nik
on 2.
Het derde team liet ccii steekje vallen
tegen Kadans uit Best. Werd de vorige
wcdstrijd met 8—2 gewonnen, nu moest
dii team genoegen nemen met een 5-5
gelijkspel. Gerard Sleegers was met
tvce ieges de beste man.
Nikon 4 moest met 1ee invallers aan
treden tegen het als tweede gerang
schikte Red Star 3. Loct. Biemans en
invaller Piet van Son vonnen ieder
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dee tegen R \K Bekrum I met 7-3 te
innen.
Carl Keeman en Jo Renaerts wonnen
ieder tee partijen. Het tweede team
verloor teleurstellend met 2-8 van
PSV. atr.3. Nikon 3 veneer met 2-8
I
tegen Budilia I. Alleen He.irv’anGoo
zetten.
te
o:tt
inst
v
in
n
partije
cc
t
ist
Programnia
28-10 Nikon 2-Budilia
28-10 Nikon 3-Renata
28-10 Lute 3-Nikon 4
28-JO Nikon 6-Irene 6
3 1-10 Nikon 7-ireffeis
28-10 Nikon 9-Geldrop 6
29-JO Meppcis 2-Nikon 5
2-li Budilia 3-Nikon 8
Junioren:
29-JO Nikon 1-Luto I
29-10 Nikon 3-Geidrop I
29-10 Nev. Despair i-Nikon 2

TTV Nikon

Goede start
T.T.V. Nikon

H

VaIkens aard.- Tafeltennisvereniging
Nikon is de tweede kompetitie goed
begonnen. Het eerste team won over
tuigend met 3-7 in de uitwedstrijd tegen
TCS uit Steenbergen. Jo Handgraaf
die formidabel speelde. had een groot
aandeel in deze zege met drie overwin
ningen. Bert Onnes speelde beslist niet
slecht en won twee partijen.
Jan Suiskens kon slechts één partij in
winst omietten. Ook bet dubbeispel
v as een Nikon-aungelegenheid. Nikon
2 heeft in de tweede kiasse de eerste
vinst geboekt .Alle Nikon-spelers
hoekten
tweemaal
‘. inst
tegen
M.T.T.V. Dc nieuwe aanwinst van
M.T.T.V.. Cor van Empel. bleefonge
slagen. Einduitslag 7-3.
Het detde team heeft bet niet kunnen
boiwerken tegen JCV 3 uit Vught: 4-6.
Voor cen errassing zorgde bet vierde
team. dat debuteerde in de tweede
klasse: 7—3 tegen ‘De Kuuh”.
Nikon 7 klopte Veidhoven met 7—3.
Bii Nikon 8 won debutant Brandsma
drie partijen. Hij had hiermee een groot
aandeel in de 4-6 iege op Kinawo 7.
Bij de junioren moest alleen het eerste
team spelen en wel tegen Tanaka uit
Etten-[.eur. Het werd een 6-4 overwin
ning
Programma
Nikon 6-Bergevk
23-I
PS\ Catr. 5-Nikon 2
25-I
Dc Kuuh 5-Nikon 7
26-I
Nikon 8-Bergevk 3
27-I
Irene 4-Nikon 4
2- I
Nikon 5-PJS
28-I
Een en Tw mug—Nikon 3
28-I
Jtmn i ore n:
Fen en Twinitg Nikon 2
Nikon 3 PSV Cair. 5
-

-

78

Het eerste team is ook deze week onge
slagen gebleven. Deze keer was Iduna 2
uit Utrecht het slachtoffer. Alleen Bert
Onnes moest eenmaal de eer aan de te
genstander laten. Uitslag 9-1. De ko
mende week moet dit team aantreden te
gen Korenbeurs 2 nit Schiedam. Ook dit
team is nog ongeslagen.
Het tweede team moest het deze week
opnemen tegen mede titelkandidaat Bu
dilia. In een zeer spannende wedstrijd
wisten de Nikon spelers beide punten in
Valkenswaard te houden. Met 6-4 werd
gezegevierd. Henk Smolders had met
grandioos spel door zijn drie overwinnin
gen een groot aandeel in deze zege.
Frits Bergman boekte twee zege’s.
Mart
van Son kon slechts éénmaal tot winst
komen. Ook Nikon 3 behaalde met
in
valler van der Heyden een overwin’ning
.
Jeep uit Tilburg werd met 6-4 verslagen.
Gerard Slegers die dit seizoen bijzonder
sterk speelt won drie maal. Theo Kole
en
Martien v.d. Heyden moesten met
een
zege tevreden zijn. Ook bet dubbeispel
was voor Nikon.
Het vierde team heeft een nipte 6-4
ne
derlaag geleden tegen JCV 4 uit Vught.
Loet Biemans won twee partijen Kiomp
en Hancock moesten met éen zege
ge
noegen nemen.
Tegen TTCV 3 uit Veghel heeft het vijfdç
team een 7-3 nederlaag te incasseren
ge
kregen.
Martien v.d. Heyden was met 2 overwi
n
ningen de beste man.
Nikon 6 is er niet in geslaagd
met
PSV/Cathr. 6op gelijke voet te komen.
In
een langdurige strijd moest dit team
met
een 4-6 nederlaag genoegen nemen
aan
Piet van Son die drie partijen in winst
om
kon zetten was deze nederlaag beslist
niet
te Wij ten.
De wedstrijd Nikon 7 Treffers 2 ging
er
spannend aan toe. Tot de laatste partij
was niet bekend wie de punten mee naar
huis zou nemen. Uiteindelijk moesten
beide partijen met één punt genoegen
nemen. Uitslag 5-5. Henk Sandkuyl wist
3 partijen in winst om te zetten. Ook
Ni
kon 8 speelde gelijk tegen Veidhoven
3.
Brandsma leed bier zijn eerste nederlaag.
De junioren hebben deze week een
dub
bel programma afgewerkt.
Het eerste team won met 8-2
tegen
PSV/Cathr. 2. Jo Reynaerts speelde
zeer
sterk en won 3 partijen. Tegen Hotak
‘68
werd met 4-6 verloren. Het tweede ver
loor met 3-7 tegen JCV 1. AlIe
Nikon
spelers wonnen een partij. Ook tegen Ka
dans uit Best kon dit team geen vuist
maken. Met maar Iiefst 2-8 ging de wedstrijd
verloren.
-

Tafeltennisvereniging Nikon
Het was een rustig weekeinde voor de
tafeltennisvereniging
Slechts enige
teams kwamen in aktie. Heteerste team
speelde een inhaalwedstrijd tegen Odi
on. In een knap gespeelde wedstrijd
werd dit team met 7-3 teruggewezen.
Jan Suiskens ,Jo Handgraaf en Yurka
de Wolf behaalden ieder twee zeges.
Ook het dubbeispel werd door Nikon
gewonnen. Voor Yurka de Wolf, die na
enige jaren niet gespeeld te hebben,
weer op dreef begint te komen, bete
kenden de twee zeges de eerste uit de
kompetitie.
Lijstaanvoerder Nikon 6 behaalde een
9-1 overwinning tegen Achilles. Freddy
van Bree en Harry van Gompel waren
onverslaanbaar. Wim v. Gerven moest
eenmaal de eer aan de tegenstander
laten.
Nikon 8 moest in een uitwedstrijd tegen
Bergeyk 4 aantreden. Ondanks het felt
dat slechts met twee man kon worden
gespeeld werd een 6-4 zege behaald.
.

Henry. van Gool won alle drie zijn
partijen. Jo Brandsma zegevierde
tweemaal. Ook bet dubbeispel was een
Nikon aaneeleeenheid. Tenen Geenho

yen 3 kreeg Nikon 10 geen voet aan de
grond. Uitslag 0-10.
Programma
Kerkrade Nikon I
Nikon 2 PSV/ Catr. 4
PSV/Catr. 5 Nikon 3
Taveres Nikon 4
PSV/Catr. 7 Nikon 5
Nikon 6 OTTC 5
Nikon 7 Kadans 2
Bladel 2 Nikon 8
2-2 Nikon .3
MITV 2
-

-

-

-

-

-

-

-

plaat
my van
winst

Sterk spel TIV Nikon
Het eerste team speelde een
goede wed
strijd tegen Alexandria uit
Rotterdam.
Nog steeds gaat Nikon 1 ongeslagen
aan
de leiding. Tegen Alexandria
won
Jo Handgraaf als J. Suiskens drie zowel
Bert Onnes moest met eén zege partijen.
genoegen
nemen. Einduitslag 7-3.
Nikon 3 moest aantreden tegen
uit Eindhoven. Dit is altijd een Renata
lastige
genstander voor iedereen, waarin te
veel
routine schuil gaat.
Het pleit voor de Nikon spelers
dat men
zo goed tegen dit team heeft
gespeeld met
7-3 werd Renata teruggewezen.
Frits Bergman, Henk Smolders
en Mart
van Son wonnen alle 2 partijen.
Ook bet derde team speelde
grandioos.
Met 8-2 werd gewonnen tegen
het
team van de Meppers uit Heeze. eerste
Sleegers en Theo Kole bleven Gerard
ongesla
gen. Freddie van Bree moest
met één
zege genoegen nemen.
Het vierde team dat gehaiidicapt
strijd tegen Luto 2 moest beginnenaan de
een 3-7 nederlaag te incasseren. kreeg
Alleen
Hancock en v.d. Heyden wonnen
één
partij. Ook het dubbeispel werd
door Ni
kon gewonnen.
Het vijfde team verraste vriend
en
door van JCV 7 te winnen met vijand
v.d. Heyden en H. Teunissen 6-4. M.
ieder twee partijen. Ton Bogers wonnen
won
partij. Het belangrijke dubbeispel één
werd
ook door Nikon gewonnen.
Nikon 6 speelde met een invaller
ver
dienstelijk gelijk tegen het eerste
team
van de plaatselijke concurrent
Geenho
yen.
Wim van Gerven was met drie
overwin
ningen de grote man bij Nikon.
van Compel en Jules Staals wonnenHarrie
ieder
één partij. Ret dubbeispel ging nipt
verb
ren.
Het zevende team won verdiend
met 9-1
van Taveres 5. Budilia 4 bracht
Nikon 8
zijn eerste nederlaag toe. Aan
Brandsma
heefthet beslist nietgelegen. Hij won
drie
partijen. Bij de junioren heeft bet
eerste
team wegens ziekte niet gespeeld.
Het tweede team won zeer verdiend
met
10-0 van Alicos. Nikon 3 verloor
met 8-2
van Kinawo 2. Alleen Henry
van
kon de eer redden met twee zeges. Gool
Programma
18-2 Iduna 2 Nikon 1
17-2 Nikon 2 Budilia
17-2 Nikon 3 Jeep
18-2 JCV 4 Nikon 4
18-2 TFCV 3 Nikon 5
13-2 Nikon 6 PSV/Cathr. 6
17-2 Nikon 7 Treffers 2
17-2 Nikon 8 Veldhoven 3
Junioren:
18-2 Nikon 1 Holak ‘68 1
18-2Nikon2JCVl
18-2 Geenhoven 1 Nikon 3
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Nikon 1 goed op dreef
Het eerste team van Nikon
heeft
10-0 werd het team van Gispen er deze week geen gras over laten groeien. Met
Bert Onnes bleven ongeslagen. naar huis gestuurd. Jan Suiskens, Jo Handgraaf en

Tegen PSV/Cathr 5 behaalde
het tweede
eens feestelijk in de bloernetjes
team zijn tweede zege in successje.
te zetten.
Frits
Door de voorzitter van de
Bergman was met drie gewonnen
vereniging A.
partijen
Kiomp
werd een volledig tenue en
beste man. Henk Smolders won
een
twee
sporttas aangeboden
maal.
Mart
speelde
matig
en kon slechts
de
éénmaal tot winst komen.
Einduitslag
3-7.
Met dezelfde cijfers als het
tweede team
zegevierde Nikon 3 in de uitwedstrjjd
te
gen Een en Twintig uit Beek
en Donk.
Alle Nikon spelers wisten twee
winst om te zetten. Ook het partijen in
dubbelspej
Het eerste team van Nikon
was Voor Nikon.
week
geen gras over laten heefterdeze
Het vierde team behaalde
groeien. Met
zeer ver
10-0
werd
het team van Gispen
dienstelijk één punt in de uitwedstrijd
naar
huis
te
gestuurd Jan Suiskens
gen Irene 4 uit Tilburg. Loet
Jo Hand
Biemans Won
graafen
Bert
Onnes bleven ongeslagen
twee partijen. Jeroen Klomp
en Aubery
Tegen PSv Catr. 5
Hancock moesten met één overwinning
tweede team de tweede behaajde het
genoegen nemen.
zege in succes
sie.
Frits Bergman was met
Nikon 5 leed mpt verlies tegen
drie gewon
PJS.
Met
nen
partijen de beste man.
4-6 moest de eer aan de gasten
1-lenk
Smol
ders won tweemaal
worden. Ton Bogers bracht het gelaten
Mart speelde
er
met
matig
en
kon
twee overwinningen het beste
slechts éénmaal tot winst
af.
komen. Einduitslag 37.
andere punten zorgden Martien Voor de
van
der
Met dezelfde cijfers als het
Heyden en Hans Teunissen.
tweede team
zegevierd Nikon 3
Het zesde team spee]de dit
in de uitwedstrijd
weekend 2
tegen
Een en Twintig uit Beek
wedstrijden Tegen Bergeijk
en Donk.
Alle Nikonspelers wisten
4-6 verloren Wim van Gervenwerd met
twee partijen
was
met
in
winst
om te zetten. Ook bet
twee zeges de beste man.
dubbel
spel was voor Nikon.
In de uitwedstrijd tegen
Renata 3 uit
Het vierde team
Eindhoven werd een 3-7 overwinning
behaalde zeer ‘er
dienstelijk één punt in de
behaald Wederom speelde W.
Uitwedstrijd
v.
Gerwen
tegen
Irene 4 uit
zeer

Ii l

Hij memoreerde dat de
derhalf jaar geleden flog vereniging an
maar 45 beta
lende leden had. Op dit moment
verheugend feit dat zeer vele is bet een
jonge spe
lers zich als nieuw lid
We kunnen nog steeds aanmelden
nieuwe
ge
bruikén. Ook voor rekreatiespelleden
ers is er
plaats in onze vereniging.
Kom eens
kijken in de
straat.

sporthal aan de Amuncjse

Njk 1 goed op clreei

sterk en won driemaal P.
v. Son
herstelde zich goed van de
twee ver
liespartijen in de vorige
wedstrijd en won
ook drie partijen. Harrie
van Gompel kon
slechts eeflmaal winst
boeken. Het ze
vende team won met 7-3
van de Kuub 5.
Henk Sandkuyl was
met drie winst
partijen de beste man.
Ook Nikon 8 behaalde twee
punten. Met
7-3 werd Bergeijk 3
verslagen. Brandsma

Won 3 partijen.
Het tweede team van de
junjoren werd
met maximale cijfers verslagen
met 0-10
werd van Een en Twintig
Het derde team Won zeer verloren.
met 7-3 van PSV/Cathr 5.verdienstelijk
Gool won drie partijen. AdrieHenry van
boekte tweemaal winst, terwijl Schrijvers
Peter Lo
dewijks met een zege genoegen
nemen. In het afgelopen weekend moest
werd
het honderdste lid ingeschreve
Dit was
vnnr up verenjeing
aanleiding om dit lid

Tilburg, Loet Biemans
won twee partijen;
Jeroen Kiom en
Aubery Hancock
moesten met één
Overwinning genoegen nemen.
Nikon 5 leed nipt verlies
tegen P.J.S.

Met 4-6 moest de eer
aan de gasten
gelaten worden Ton
Bogers
er met twee overwinningen bracht bet
het besteaf.
Voor de andere punten
zorgden Mar-

/-

tien ‘an der Heyden en
Hans Tennis
sen. Het zesde team
speelde dit week
end 2 wedstrijden
Tegen Bergeijk verd met 4-6
verloren
Wim ‘an Geren as met
twee zeges de
beste man.
In de uitwedstrijd tegen
Renata 3 nit
Eindhoen werd een 3-7
overinning
behaald Wederom speelde
yen zeer sterk en won V.v.Ger..
P.v.Son herstelde 7ich goeddriernaal
van de
t4ee erliespartijen in de
vorig wed
strijd en won ook drie
partijen. Harrie
‘ian Gompel kon slechts
eenmtal
boeken Het zevende team Wo inst
met 7-3
van de. Kuub 5. Henk
met drie winstpartijen deSandkujl ‘as
Ook Nikon 8 behaalde beste man.
twee punten.
Met 7-3 werd Bergeijk
3 vcrslagen
Brandsma won 3 partijen
Het teede team van
dejunioren
met maximale cijfers versiagen. werd
met 010 werd ‘ian Een en Twintig
verloren.
Het derde team won zeer
erdienstelijk
met 7-3 ‘an PSV Catr. 5.
Henri van
Gool won drie partijen.
Adrie Schrij
ers boekte tweemaal
winst, terwijl
Peter Lodewijks met één
zege genoegen
moest flemen.

Honderdste lid

ik
011
TTVN
Het eerste team blijft nog

Dit was voor de vereniging
aanleiding
om dit lid eens feestelijic
in de bloemen
te zetten. Door de voor7itter
vereniging A. Klomp werd een van de
volledig

tenueen een sporttas aangebode
Hij
memoreerde dat de vereniging
ander
halfjaar geleden nog maar 45
leden had. Op dit moment betalende
is het een

verheugend feit dat zeer vele
jonge
spelers zich als nieuw lid
aanmelden
We kunnen nog steeds

nieuwe leden
gebruiken Ook voor
rekreatiespelcrs is
er plaats in onre vereniging.
Kom eens
kijken in de Sporthal aan
de amundse

St

raat

/

gen naar de eerste plaats insteeds meedjn
de promotje
OvergaflgslrJ
5
Dit weekend werd Alexandria
nit Utrecht
met 9-1 verslagen. Alleen
Jo
nloest éénmaal zijn meerdere Handgraj
in de tegen
stander erkennen Met
flog
Strijden voor de boeg staat twee wed
dit team twee
punten achter Korenbeurs
2 dat men flog
in eigen buis moet
ontvangen

-

Nikon 2 heeft met invaller
een 8-2 zege behaald Gerard Slegers
op
Eindhoven. Alleen Mart vanRenata uit
Son leed
tweeniaal verlies. Frits
Bergman en Ge

rard Sleegers bleven
ongeslagen

In de
Uitwedstrijd tegen de Kuub uit
heeft het vierde team een Eindhoven
nederlaag geleden. Met eenverrassende
nederlaag
van 6-4 bleven beide
punten bij de Kuub.
Voor dit team zijn de
komende wed
Strijden van groot belang om
flog aan de
gradatie uit

de tweede kiasse te ontsnap
pen.
Nikon 7 heeft een 7-3
overwinning ge
boekt

tegen Taveres 5. Henk
Sandkuyl en
Wout de Wit bleven ongeslagen
Wim
Hanjoel leed tweemaal
Het achtste team heeft verlies.
onverwacht ge

makkelijk van koploper
wonnen. Door de 8-2 zege Budilia 4 ge
nu samen met Veldhoven gaat dit team
ding. Hans van Baal was 3 aan de lei
met 3 zege’s de

beste man. J. Brandsma
Won twee par
tijen evenals Jos Leyten.
In dc komejide
wedstrijd tegen Veldhoven
3 zal uitge
maakt worden wie zich
11
kampioe
mag;
noemen

—

S

Eerste nederlaag voor Nikon 1

TTV Nikon

Nikon I is er niet in geslaagd tegen mede
koploper Korenbeurs 2 uit Schiedam
punten mee naar huis te nemen. In een
zeer spannende wedstrijd werd met mi
nimaal verschil met 4-6 verloren. Jan
Suiskens speelde met twee gewonnen
partijen het beste. Jo Handgraaf en Bert
Onnes wonnen ieder eenmaal. Het dub
beispel werd ook een verliespartij. Hier
door bezet Nikon in de overgangsklasse
flu de tweede plaats met twee punten
achterstand op Korenbeurs 2.
Het tweede gaat duidelijk op een kam
pioenschap af in de tweede kiasse. Dit
keer werd Geidrop aan de zegekar ge
bonden. Alle Nikonspelers zegevierden
tweemaal. Bij Geidrop bleef Harry Vaes
sen ongeslagen. Uitslag 6-4.
Ook het derde team maakt nog aanspraak
op een titel in de tweede kiasse. Tegen
Never Despair 3 uit Den Bosch werd een
8-2 overwinning geboekt. Gerard Slee

Tafeltennisvereniging Nikon heeft een
slecht weekend achter de rug. Er was
geen enkel team dat de voile winst mee
naar huis kon nemen. Het eerste en bet
tweede team die beide nog kam
pioenskansen hebben hoefden niet aan te
treden.
Nikon 3 verloor zeer verrassend met 7-3
van de Meppers uit Heeze. Alleen Gerard
Sleegers kon tot winst komen. Ook bet
dubbeispel was voor Nikon.
Het vierde team verloor kansloos met 2-8
van koploper Luto 2. Hancock en
Biemans zetten beide een partij in winst
om.
Ook Nikon 5 kon niet tot winst komen.
Met 1-9 werd verloren van JCV 7. AIleen
het dubbeispel leverde een zege op. Bij de
junioren waren de resulaten iets beter als
bij de senioren.
Nikon 1 speelde met 5-5 gelijk tegen
PSV/Cathrjen 2.
Henk Teunissen won al zijn partijen. Jo
Reynaerts wist tweemaal tot winst te ko
men. Invaller Martien Konings kon niet
tot een zege komen.
Ook het tweede juniorenteam speelde
gelijk tegen Alico 3. Hier was Ronald
Grijseels met 3 winstpartijen de grote
man. Eric Veenendaal won tweemaal.
terwijl invaller Henri van Gool geen en
kele partij in winst wist om te zetten.
Nikon 3 leed een 3-7 nederlaag tegen Ki
nawo 2.
Henry van Gool won tweemaal. Peter
Lodewijks voegde hier nog één winst
partij aan toe.
Programma:
8-4 Nikon 1 Iduna
8-4 Budilia Nikon 2
8-4 Jeep Nikon 3
7-4 Nikon 4 JCV 4
8-4 Nikon 5 TI’CV 3
Junioren:
8-4 Holak ‘68 Nikon 1
8-4 JCV 1 Nikon 2
8-4 Nikon 3 Geenhoven 1

Odion wacht
belangrij ke

gers die in deze kompetitie in een gewel
dige vorm steekt won 3 partijen. Freddy
van Bree en Theo Kok leden ieder één
verliespartij.
Met twee punten achterstand op JCV 3
uit Vught heeft dit team zijn kam
pioensaspiraties nog in eigen hand.
Nikon 4 speelde met 5-5 gelijk tegen Ka
dans uit Best. Met iets meer geluk hadden
er voor Nikon 4 beslist twee winstpunten
ingezeten. Loet Biemans en Aubery Han
cock wonnen ieder tweemaal. Jeroen
Kiomp moest met één zege genoegen
nemen.
Ook Nikon 5 behaalde slechts een punt
tegen Meppers 2 uit Heeze. Hans Teupis
sen en Martien van der Heyden wonnen
ieder tweemaal.
Het zesde team behaalde in een moeilijke
wedstrijd een 7-3 overwinning op Ki
nawo 2. Piet van Son won drie partijen.
Iarry van Gompel hoefde slechts eén
maal de eer aan de tegenstander te laten.
Voor het zevende team kwam de man
met de bamer. Met maar liefst 9-1 werd
verloren van Achilles. Alleen Henk
Sandkuyl redde met één winstpartij de
eer. Het waren de eerste verliespunten
voor dit team.
Nikon 8 won met 9-1 van plaatselijke
concurrent Geenhoven 5. Brandsma en
van Daal wonnen ieder drie partijen. De
junioren waren dit weekeinde slecht op
dreef.
Tegen Never Despair 1 uit Den Bosch
leed het eerste team een gevoelige 1-9
nederlaag.
Het derde team verloor met 3-7 van
MTFV 2. Alle Nikon spelers wonnen
éénmaal.
Programma 4 maart:
Nikon 1 TCS
15.30 u
MTTV Nikon 2
JCV Nikon 3 3 maart
Nikon 5 Kadans 2 27 maart
Nikon 6 Renata 3
27-2
Veidhoven Nikon 7
27-2
Nikon 8 Kinawo 7 3 maart
Fanaka 1 Nikon 1 4 maart

-

-

-

-

-

-

-

-

wedstrij d

-

-

-

-

-

-

-
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De wedstrljd die tafeltennlsver
eniging Nikon speelt tegen Odlon
kan theoretisch van groot belang
zijn, want mocht Nikon dit duel
winnend afsluiten en JCV verilest
punten, dan staan zlj er gunstig
voor.
JCV moet namelijk uit tegen
Heerlen die het hun zeer moeiijk
kan maken, temeer omdat Heerlen
bij winst ook nog kansen heeft.
PSV/ Cathrien dat in de uitwed
strijd tegen Benraad Hercules een
goede partij speelde kan daar in
de thuiswedstrijd nog een schepje
bovenop doen, al is het maar om
niet zonder punten de competitie
te beeindigen.
Kinawo zal zaterdag van HCV 3
moeten winnen om kansen te hou
den om in de eerste kiasse te blij
yen, bij verlies zullen zij alle kan
sen verspeeld hebben.
Vanavond (vrijdagavond) speelt
in de Valkenswaardse sporthal het
reserveteam van Nikon tegen Re
nata. De ontmoeting in Eindhoven
is onbeslist geeindigd maar ver
wacht wordt dat Nikon thuis, en
het gaat flu om het kampioen
schap, lets sterker zals spelen. De
hoofdrolspelers zijn: voor Nikon,
Henk Smolders, Mart van Son en
Gerard Slegers en voor Renata:
Huub van Hout, Chris Vos en Jan
Hendriks.

-

T.T.V. Nikon
(9
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Het eerste team heeft zich uitstekend
hersteld van de nederlaag die vorige
week geleden werd tegen koploper Ko
renbeurs. Tegen T.C.S. uit Steenber
gen dat de derde plaats inneemt op de
ranglijst werd een 7-3 overwinning
behaald. Jo Handgraaf speelde zeer
sterk en won drie partijen. Jan Suis
kens moest éénmaal de eer aan de
tegenstander laten. Voor Bert Onnes
was siechts één winstpartij weggelegd.
Het dubbeispel werd gewonnen door
Nikon.
Door Nikon 2 werd voor de zesde maal
in suksessie winst geboekt. M.T.T.V.
uit Mierlo moest het ditmaal ontgel
den. Alleen het dubbeispel werd verb
ren. Uitslag 9-1.
Nikon 3 heeft met een invaller spelend

duidelijk de meerdere moeten erkennen
in I.C.V. 3. In de uitwedstrijd in Vught
werd met 8-2 verboren.
Het vijfde team speelde zeer sterk en
won met 8-2 van Kadans 2 uit Best.
Ret zesde team moest deze week
tweemaal aantreden. In de thuiswed
strijd tegen Renata 3 werd een 8-2 zege
behaald. In Bergeyk moest het team
aantreden tegen de koplopers uit deze
klasse. In een spannende wedstrijd
werd met 6-4 verloren.
Nikon 7 leed een onverwachte neder
laag tegen Veldhoven. Uitslag 7-3.
Het achtste team won verdiend van
Kinawo 7. Met een 9-1 nederlaag werd
dit team naar huis gestuurd.
Bij de junioren moest het eerste team
aantreden tegen Tanaka uit Etten Leur.
Met een 2-8 zege werden de punten mee
naar Valkenswaard genomen.
In de bekerwedstrijd is T.T.V. Nikon
nog met één team vertegenwoordigd.
Henk Smolders en Mart van Son wis
ten via een 5-0 zege op Deso de halve
finale te bereken. Hierin zullen zij moeten uitkomen tegen Luto uit Tilburg.
Programma
Nikon 1-Gispen
11-3
Nikon 2 PSV Catr. 5
10-3
Nikon 3 Een en Twintig
10-3
Nikon 4 Irene 4
10-3
P.J.S. Nikon 5
10-3
Nikon 7-De Kuub 5
10-3
Nikon 6 Geenhoven
6-3
Bergeyk Nikon 8
10-3
Junioren:
Nikon 2 Een en Twintig
11-3
PSV Catr. Nikon 3
11-3
-

-

-

-

-

-

-
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Nikon 2 mist kampioelchap
I
/ in de tweede kiasse
Ret is Nikon 2 dit weekeinde niet
gelukt het kampioenschap in de tweede
kiasse te behalen. Zaterdagavond be
gon ‘t de wedstrijd tegen Budilia met
twee punten voorsprong. In een zeer
spannende wedstrijd werd uiteindelijk
met 6-4 verloren. Op deze wijze kwa
men beide op een gelijk punten-aantal.
Door een beter gemiddelde in de onder
linge wedstrijden staat Budilia met nog
één wedstrijd voor de boeg aan de kop.
In de wedstrijd van dit weekeinde speel
de Henk Smolders zeer goed met 3
zege’s. Frits Bergman wist slehts één
maal te zegevieren. Vooral Mart van
Son had een slechte avond. Hij wist
geen enkele partij in winst om te zetten.
Het eerste team behaalde een 10-0 zege
tegen Iduna 2 uit Utrecht. Aanstaande
zaterdag slaat ook het uur van de
waarheid. Indien dan met ruime cijfers
van
Korenbeurs gewonnen kan
worden, is ‘het kampioenschap een feit.
De wedstrijd start om 15.30 uur in de
sporthal aan de Amundsestraat.
f’Jikon3 heefteen 1-9 nederlaaggeleden
tegen Jeep uit Vught. Alleen Theo Kole
wist een zege te behalen. Het vierde
team behaalde een kostbaar puntje
tegen I.C.V.4. Loet Biemans en Aub
ery Hancock zegevierde ieder twee
maal. Invaller Piet van Son moest met
één zege genoegen nemen.
Nikon 5 Iced evenals in de eerste wed
strijd een 7-3 nederlaag tegen T.T.C. V.
3. Alle Nikon-spelers wonnen één par
tij. Het zesde team behaalde zeer ver
dienstelijk één puntje tegen koploper
PSV Catr.6. Met 3 zege’s was P. van
Son de beste man. Tegen Treffrrs 2
verloor het zevende team met 4-6.
Sandkuijl won twemaal. Schoenma
kers en de Wit ieder éénmaal.
Nikon 8 kon tegen Ve1dhoen bij %inst
kampioen worden. Door een 4-6 neder
Iaag zag ook dit team het kampioen

schap aan zich voorbijgaan.
Bij dejuniorenverloorhettw

Tafeltennisvereniging Nikon
teamvanplaatselijkeconcurr

/
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Het eerste team heeft in de uitwedstrijd tegen Kerkrade een verdiende 7-3 overwinning
geboekt. Jan Suiskens en Jo Handgraaf waren met te kloppen. Aangezien ook het
dubbeispel een Nikon aangelegenheid was, werd bet drievoudig verhes van Yurka de
Wolf met noodlottig voor bet team uit Valkenswaard

Nikon 2 had geen moeite met het vierde
team van PSV/Cathrien. Alleen Gerard
eegers liet een steekje vallen. Mart van
_n en Henk Smolders waren goed voor
drie winstpartijen. Einduitslag 9-1.
Ret derde team moest aantreden tegen
het vijfde team van bet Eindhovense
PSV/Cathrien. Ook bier had Nikon geen
moeite. Met een 8-2 zege keerde dit team
iuiswaarts. Frits Bergman was met drie
;es de beste man. Cor van Empel en
eo Kok moesten ieder éénmaal de eer
de tegenstander laten.
.t vierde team van Nikon speelde 5-5
tegen Taveres dat achter Nikon 4 op de
.1 tweede plaats stond in de derde Masse G.
Hierdoor blijft dit team met twee punten

1III

I
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moest dit team genoegen nernt voorsprong de ranglijst aanvoeren.
van Gool wist twee partijen in Steehouwer had met drie zeges een groot
te zetten, Lodewijks voegde aandeel in dit gelijke spel. Peter Grijseels
één zege aan toe,
won tweemaal. Hans Teunissen speelde
Programma senioren
met drie nederlagen beneden zijn stand.
144
Nikon 6 liet thuis zijn eerste nederlaag.
Geldrop-Nikon 2
Na een 3-1 voorsprong werd met 3-7 van
Nikon 3-Never Despair 3
orrc 3 verloren. Hierdoor staan beide
Kadans-Nikon 4
Nikon 7-Achilles
Nikon 8-Geenhoen 5
,

teams nu samen aan kop in de 3e Masse H.
Het zevende team was niet opgewassen
tegen het goede spel dat Kadans 2 op de
tafel bracht. Ret iced maar liefst een 10-0
nederlaag.
Bij de junioren verloor het eerste team
met 1-9 tegen Budilia. Eric van Veenen
daal redde de eer voor Nikon.
Wim van Gerven, een van de Nikon-icden, is door de NTI’B aangewezen om ais
één van de twee Nederlandse scheids
rechters xleel te nemen aan de open Fran
se kampioenschappen in Parijs. Voor
waar een grote eer.

Programnia:
Nikon 1 Kluis 2
Geidrop Nikon 2
Nikon 3 Een en Twintig
Nikon 4 PSV/Cathrien 8
Nikon 5 ATI’V
Achilles Nikon 6
Meppers 3 Nikon 7
Nikon 8 Bergeyk 4
Nikon 9 Geidrop 4
Nikon 10 Geenhoven 3
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15-4
Nikon 1-Korenbeurs 2
Nikon 5-Meppers 2

Programma junioren:
15-4
Nikon 1-Never Despair I
Nikon 2-Kadans
M.T.T. V-Nikon 3

15.30

Nikon 1 lijdt tweede nederlaag
Nikon is er in de thuiswedstrijd niet in geslaagd de twee winstpunten
tegen Blue Star
uit Venlo in eigen huis te houden. In een spannende strijd waarin Jan
Suiskens voor
twee punten zorgde, was bet vooral Jo Handgraaf die volledig van slag
was. Hij kon
geen enkele partij in winst komen. Dat bet dubbeispel winst voor Nikon
betekende
en dat Feijke Kraaiinga éénmaal tot winst kon komen, verhinderde
niet dat Blue
Star met een 6-4 zege naar huis kon terugkeren.
Nikon 2 dat nog ongeslagen was heeft
de eerste verliespunten moeten inkasse
ren tegen het duidelijk lager staande
JCV 3. Alle Nikonspelers konden
éénmaal tot winst komen. Einduitslag
3-7.
Ook het derde team kreeg de eerste
nederlaag.Cor van Empel bracht het er
in de uitwedstrijd tegen TTCV 3 nog
het beste af met twee zeges. Mart van
Son kongeen enkele partij in winst
omzetten, terwijl Gerard Slegers met
één winstpartij genoegen moest nemen.
Uitslag 7-3.
Nikon 4 dat nog geen enkele partij in
winst wist om te zetten trok ook tegen
PSV Catrien 4 aan het kortste eind.
Peter Grijseels won twee partijen. Piet
van Son en Theo Kole moesten met één
zege genoegen nemen. Uitslag 4-6.
Ook Nikon 5 iced een nederlaag en wel
met 7-3 tegen Renata 3. Fred van Bree
en een winstpartij in het dubbelspel
zorgden voor de punten.
Het zesde team haalde flunk uit tegen
MTTV 2. Door alle partijen te winnen
werd een 10-0 zege behaald.

Nikon 7 had bet erg moeilijk in de
uitwedstrijd tegen Geldrop 3. Dat ten
slotte nog een 5-5 stand werd bereikt,
was hoofdzakeiijk te danken aan de
drie winstpartijen van Henk Teunissen.
Nikon 8 had geen moeite met Veldho
yen 5. Dc maximale 10-0 zege was voor
Nikon.
Nikon 9 heeft een 1-9 nederlaag geleden
tegen Stiphout 7. Henri Daams redde
voor Nikon de eer.
Ook voor Nikon 10 werd het een zwarte
dag, met 4-6 werd verloren van Mep
pers 5. Win Hanjoel speelde met twee
zeges nog bet beste.

Programma:
17-2
17-2
16-2
17-2
12-2
18-2
16-2

NMB,VDO 2-Nikon
TTCV 2-Nikon 2
Nikon 3-Dc Kuub
JCV 4-Nikon 4
Nikon 5-Dc Kuub 2
Kadans 4-Nikon 6
Nikon 7-PSV(Cathr. 7

16-2 Bladel 3-Nikon 8
17-2 Atlaque 2-Nikon 9
17-2 ‘t Batje 4-Nikon 10
Junioren
17-2:
PSV/Cathr-Nikon I
Nikon 2-Kinawo 3
Bladel 1-Nikon 3
Een en Tw. 5-Nikon 4

Sterke wedstrijd voor Nikon
Ondanks een geweldige wedstrijd van Nikon
niet in geslaagd het kampioenschap te behalen1 tegen koploper Korenbeurs 2 is zij er
stand werd via 3 opeenvolgende overwinrnngenin de overgangsklasse. Een 1-3 achter
omgezet in een 4-3 voorsprong. Om
op promotie een kans te maken moest
men minimaal met 6-4 winnen. Bij deze stand
zou het game gemiddelde of bij gelijke game
winst zelfs het aantal gescoorde punten in
zowel de uit- als thuiswedstrijd een beslissing
kunnen brengen.
Door drie zeges van Jan Suiskens, twee
van Never Despair uit Den Bosch. Met 2
van Bert Onnes en éen van Jo Handgraaf
zeges kwam Jo Reynaert nog tot een re
werd de zege met 6-4 binnengehaald. Bij
delijke prestatie.
telling bleek dat het aantal gewonnen en
Met
maar liefst 1-9 werd door het tweede
verloren games voor beiden teams het
team verloren van Kadans uit Best. Eric
zelfde was.
van Veenendaal redde met een zege de
Bij bet totaal aantal gescoorde punten
eer.
moest Nikon het afleggen tegen Koren
Tegen MTTV kon Nikon 3 niet verder
beurs 2. Ondanks de geweldige inzet he
komen dan een 3-7 nederlaag. Alle Nikon
laas geen kampioenschap.
spelers
zegevierden een maal.
Het tweecle team leed een onverwachte
Nog steeds zijn op de vrijdagavond en
nederlaag in de tweede kiasse. Ondanks
zaterdagniiddag recreatiespelers van
deze nederlaag kon dit team de competi
harte
welkom. Kom ook eens kijken in de
tie afsluiten met een mooie tweede plaats.
sporthal aan de Amundselaan.
Het derde team heeft na een sterke start
helaas het behoud in de tweede kiasse
met veilig kunnen stellen. Door een 3-7
“‘
nederlaag tegen Never Despair 3 was
degradatie een feit.
Ook het vierde team Iced een nederlaag.
Deze week heeft Nikon met wisselend
Met 8-2 werd verloren van Kadans uit
succes gespeeld. Het eerste team won met
Best.
8-2 in de uitwedstrijd tegen Gispen uit
Dit team bereikte een 4e plaats hetgeen
Culemborg. Alleen Bert Onnes liet een
behoud in de tweede kiasse betekent.
steekje vallen. Ook het dubbeispel was
Door een 8-2 zege op Meppers 2 uit
voor Gispen.
Heeze kon het vijfde team zich handha
Het tweede team kreeg een grote tegen
yen in de 3e kiasse. Het zesde team bezet
valler te incasseren. Henk Smolders één
op bet einde van de competitie één mooie
van de spelers van dit team zal namelijk
3e plaats in de 3e klasse.
gedurende 4 a 6 weken niet kunnen spe
Het zevende team wist in de 4e kiasse een
len. Voor hem lijkt de competitie voorbij.
6-4 overwinning te behalen op de onge
Ondanks dit feit heeft dit team met in
slagen koploper Achilles. Peter Grijseels
valler Theo Kole met 7-3 kunnen winnen
die invaller was won al zijn partijen.
van PSV/Cathr. 5. Mart van Son won al
Henk Sandkuyl voegde hier nog twee ze
zijn partijen. Frits Bergman moest een
ges aan toe. Ook het dubbelspel was voor
maal de eer aan de tegenstander laten.
Nikon.
Nikon 3 dat ook met een invaller moest
Ook bet achtste team eindigde zege
aantreden heeft toch wel verrassend
vierend. Met maar liefst 9-1 werd
verloren van Een en Twintig uit Beek en
Geenhoven 5 teruggewezen. Dit team
Donk. Me Nikon spelers wisten één
eindigde op de tweede plaats in de 5e
partij in winst om te zetten. Einduitslag
Masse.
3-7.
De junioren konden dit weekeinde geen
Voor het vierde team stond een belang
punt behalen. Nikon 1 verloor met 3-7
rijke wedstrijd tegen Irene 4 op het pro
gramma. Na een 0-2 achterstand en via
een 3-3 stand wist men met een 6-4 overwinning de punten toch in eigen huis te
houden. Hiermee zijn twee belangrijke
punten behaald om aan degradatie te
i ontkomen.
Nikon 5 heeft in de uitwedstrijd tegen tJS
geen zege kunnen behalen. Met 6-4 werd
verloren.
Martien van der Heyden was met twee
zege’s de beste man. Ton Bogers kon met
tot winst komen.
Het zesde team moest aantreden tegen
bet eerste team van plaatselijke con
current Geenhoven. Na een 5-5 geijkspel
in de uitwedstrijd was een spannende
strijd te verwachten.
Al snel kon Nikon via 3 zege’s op 3-0
komen. Uiteindelijk werd een 7-3 zege
behaald. Piet van Son was de beste man.
Harry van Gompel en Wim van Gerven
bleven ieder tweemaal de tegenstander
de baas.
Nikon 7 behaalde een 7-3 zege op de
Kuub. Wim Hanjoel en Henk Sandkuyl
wisten ieder de maximale winst te beha
len. Ook bet achtste team wist zege
vierend het strijdperk tegen Bergeijk te
verlaten. Brandsma won 3 partijen, van
Daal 2 maal. J. Leyten moest met een
zege genoegen nemen. Einduitslag 3-7.
Bij de junioren heeft het tweede team een
smadelijke 1-9 nederlaag geleden tegen
Een en Twintig. Alleen E. van Veenen
daal kon de eer redden.
Programma:
18-3 Alexandria Nikon 1
17-3 Nikon 2 Renata
18-3 De Kuub Nikon 4
15-3 Taveres 5 Nikon 7
17-3 Nikon 8 Budilia 4.

TTVNikon
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Sterk spel Nikon 2
Nikon 2 heeft in TI’CV 3 dit weekeinde
een erg goede tegenstander gehad. Het
was vooral te danken aan bet sterke spel
van de Nikon spelers dat TTCV met een
7-3 nederlaag naar huis werd gestnurd.
Henk Smolders speelde deze avond
grandioos. Met drie overwinningen was
hij de grote animator van de thuisclub.
Ook Mart van Son speelde goed. Hij
moest echter édnmaal de eer aan de te
genstander laten. Gerard Sleegers die nog
niet geheel zijn ritme heeft gevonden
moest met een zege genoegen nemen.
Ook het dubbelspel was voor Nikon.
Door deze zege gaat Nikon 2 ongeslagen
aan de leiding in de 2e kiasse.
Ook het derde team deed het deze week
voortreffelijk. Met een 6-4 zege werd
JCV 4 uit Vught verslagen. In deze overwinning hadden alle Nikon spelers een
even groot aandeel. Ook dit team voert
de ranglijst in de tweede Masse aan.
Nikon 4 had geen moeite met het eerste
team van de plaatselijke vereniging
Geenhoven. Dc 10-0 overwinning was
wel een beetje geflatteerd, maar de Nikon
spelers waren duidelijk beter op dreef
dan de Geenhoven spelers.

Het vijfde team leed deze week zijn
eerste nederlaag. Tegen het sterke team 2
van Budilia was geen kruid gewassen.
Martien v.d. Heyden en Auberu Hancock
konden de schade nog tot een 3-7 neder
laag beperken.
Nikon 6 had zijn handen vol aan Taveres
2. In dit team excelleerde Harry van
Gompel met drie zeges had hij een groot
aandeel in de 7-3 overwinning.
Voor het zevende team stond een zware
uitwedstrijd tegen Stiphout 5 op het pro
gramma. Henk Teunissen behaalde drie
zege’s. Dc 6-4 overwinning die behaald
werd was vooral aan hem te danken.
Nikon 8 had geen moeite met Geenhoven
6. Alle Nikon spelers behaalde de
maximale winst. Einduitslag 10-0.
Tegen Bergeijk 3 moest Nikon 10 aantre
den. Dc 9-1 nederlaag viel wel wat tegen.
Jef Leyten redde met één zege de eer.
Ook Nikon 9 kon bet niet bolwerken te
gen Meppers 6. Met een 4-6 nederlaag
moest men genoegen nemen.
Bij de jeugd moeten de jonge spelers in
het eerste team nog duidelijk wennen in
de hoogste klasse. Tegen MTTV 1 kon
alleen routinier Eric Veenendaal 2 zege’s
behalen. Uitslag 2-8. Dc allerjongste
moesten aantreden tegen het pupil
lenteam van Geenhoven. In een leuke
wedstrijd trok Nikon aan het langste eind.
Door 2 zege’s van Galema en Snelleman
en één maal winst voor Staal en een zege
in bet dubbelspel was de 6-4 overwinning
een feit.
Programma: 14-10:
Nikon 1 Odion 1
15-10
Renata Nikon 2
13-10 Nikon 3 Renata 2
16-10
Nikon 4 Treffers
14-10
Alico 3 Nikon 5
16-10
M’rrv Nikon 6
13-10
Nikon 7 Budilia 3
16-10
Nikon 8 Budilia 4
14-10
Stiphout 6 Nikon 9
13-10
Nikon 10 Kadans 6.
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Renata en d Kuub
bernachtciien titel
/1-
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TAFELTENNIS
EINDIIOVEN
Teleurstelling
en sensatie waren troef in de VaI
kenswaardse sporthal, waarin Ni..
—

Tafeltennisvereniging Nikon
Het tweede team van Nikon heeft deze week zijn eerste verliespunt moeten incasseren.
In de uitwedstrijd tegen Renata uit Eindhoven werd een 5-5 gelijkspel behaald. Henk
Smolders won aI zijn partijen. Gerard Sleegers en Mart van Son konden het maar
tot
een zege brengen. Ook heb dubbelspel was voor Renata. In de 2e Masse D gaan deze
teams nu samen aan de leiding.
Nikon 3 gaat nog steeds aan de leiding.
Dit weekend moest Renata 2 bet ontgel
den. Frits Bergman en Cor van Empel
wonnen al hun partijen. Theo Kok voeg
de er nog een zege aan toe. Einduitslag
8-2.
De komende wedstrijd tegen Never Des
pair 2 gaat bepalen wie volgende week
koploper is in de 2e kiasse C.
In de derde Masse G gaat Nikon 4 aan de
leiding.
Tegen Bergeijk 1 werd een 7-3 zege ge
boekt. Sleehouwer en Martien v.d. Heij
den hadden een groot aandeel in deze
zege. Ook Nikon 6 heeft nog geen ver
liespunten geleden. Tegen Kuub 2 uit
Eindhoven had dit team het beslist niet
makkelijk. Ret was maar goed dat Freddy
van Bree 3 zeges boekte, waardoor een
nipte 6-4 zege behaald werd.
1-let zevénde team leed een 1-9 nederlaag
tegen Budilia 3. Henk Teunissen kon de
eer redden.
Veidhoven 5 had weinig in te brengen
tegen Nikon 8. Met maximale cijfers werd
dit team verslagen 0-10.
Nikon 9 behaalde maar een benauwde
zege tegen Stiphout 6. Wout de Wit had
hierin een groot aandeel met drie zeges.
Einduitslag 6-4.
Het tiende team moest aantreden tegen
Kadans 6. Wim Hanjoel was met drie ze
ges de beste man.
Einduitslag 8-2.
Bij de junioren leed bet eerste team een
7-3 nederlaag. Aan Eric Veenendaal heeft
het beslist niet gelegen. Hij won drieruaal.
Ad Schrijvers en Peter Lodewijks konden
geen enkele maal tot winst komen.
Ret pupilleri behaalde zijn tweede zege
tegen Kinawo. Marcel Galema won
driemaal, Eric Snelleman en Christian
Slaat wisten slechts eenmaal te zegevie
ren. Ook het dubbelspel was voor Nikon.
Einduitslag 6-4
Nog steeds zijn voor de afdeling rekreatie
nieuwe leden van harte welkom. Ook
voor de tweede heift van de kompetitie
kunnen zich nog nieuwe spelers inschrij
yen.
Kom eens kijken op maandag- en vrijdag
avond en zaterdagmiddag. U bent van
harte welkom.

Programma:
21-10 Nikon I JCV 2
21-10 JCV 6 Nikon 2
21-20 Never Desp. 2 Nikon 3
16-10 Nikon 4 Treffers
20-10 Nikon 5 Meppers
16-10 MTTV Nikon 6
21-10 Nikon 6 Achilles
21-10 T]’CV 6 Nikon 7
16-10 Nikon 8 Budilia 4
20-10 Nikon 9 Budilia 5
20-10 Nikon 10 Geidrop 6
-
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-

-

-

-

-

-

-

-
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Tafeltennisvereniging Nikon

kon 2 en Renata met elkaar ult
maakten weik team kampioen zou
worden in de tweede kiasse tafel-.
tennis. Uiteindeli.jk was Renata de
gelukkige.

j

De eerste punten werden ge
scoord door Nikon 2, dat fel van
start ging. Gerard Slegers versloeg
Chris Vos en vervolgens diende
Henk Smolders Huub van Hout
een nederlaag toe. Jan Hendriks
bracht voor Renata de ommekeer
teweeg door tegen Mart van Zon
het eerste punt te scoren. Ook in
het dubbel trok Renata aan het
langste eind, waarna Smolders en
Vos tegen elkaar aantraden. He
werd een zeer spannende parti].
Beiden waren nan elkaar ge
waagd. Smolders had nog geen en
kele partij verloren. De druk bleek
nu echter te zwaar, hetgeer een
iederlaag betekende tegen de goed
spelende Vos. Gerard Slegers
hracht de stand gelijk door winst
I op Hendriks, maar toen volgde een
explosie van Renata. Van Hout
zette Van Zon opzij, 1-Tendriks won
zeer verrassend van Smolders en
Vos bezorgde Van Zon de derde
nederlaag. Slegers, die ongeslagen
bleef, bewees zijn kunnen ook in
de laatste partij tegen Huub van
Hout en bracht de eindstand op
4—6.
Renata promoveert naar de eer
ste klasse en vindt daar Nikon 2
als tegenstander terug, omdat Ni
kon 3 kampioen is geworden in de
tweede kiasse C. Daarvoor zorg
den Bergman, Koole en Van Empci.

“I

Budilia

Het eerste team van Nikon heeft deze
week de eerste verliespunten geleden.
In de thuiswedstrijd tegen JCV2 uit
Vught werd met 3-7 verloren. Jo Hand
graaf was met twee zeges de beste man
bij de thuisciub. Jan Suiskens kon
slechts eenmaal zegevieren.
Nikon 2 won in een iiitwedstrijd met 82 van JCV 6. AIleen Gerard Sleegers
moest eenmaal de tegenstander de
hand schudden. Ook het dubbelspel
was voor JCV 6. 1-let derde team moest
aantreden tegen medekoploper Never
Despair 2 in Den Bosch. Met een 6-4
overwinning keerde men naar huis,
voorwaar een geweldige prestatie.
Frits Bergman had met drie overwin
ningen een groot aandeel in de zege
Cor van Empel won tweemaal.
Ook het dubbeispel was voor Nikon.
Door deze zege is Nikon 3 alleen aan de
leiding gekomen in 2e kiasse C. Nikon 4
blijft zegevieren. Ditmaal moesten de
Treffers uit Hapert het ontgelden. Al
leen Hans Teunissen liet een steekje

vallen. Steehouwer en P. Grijseels be
haalden de voile winst. Einduitslag9-l.
Nikon 5 leed een 3-7 nederlaag tegen
het eerste team van de Meppers uit
Heeze. Alle Nikonspelers wisten één
partij in winst om te zetten.
In de uitwedstrijd tegen MTTV wist het
zesde team het ongeslagen rekord in de
3e kiasse H. te handhaven. Freddy van
Bree en Harry van Gompel behaalden
de maximale winst. Wim van Gerven
moest éénmaal de eer aan de tegenstan
der laten. Einduitslag 1-9.
Nikon 7 behaalde in de moeilijke uit
wedstrijd tegen TTCV 6 een verdienste
lijke 6-4 overwinning. Nikon 8 leed
deze week zijn eerste nederiaag. Budilia
4 dat slechts met tweeman aantrad, was
duidelijk te sterk. Einduitslag 3-7.
Tegen het vijfde team van Budilia wist
Nikon 9 een verdienstelijke gelijkspel te
behalen. Henri van Gool speelde met 2
zeges het beste bij Nikon.
Nikon 10 kon het niet boiwerkentegen
Geidrop 6. Een toch wel grote 2-8
nederlaag was bet gevoig.
In de bekerkompetitie behaalde het
vierde team bestaande uit Freddy van
Bree en Peter Grijseels een 5-0 zege
tegen Zwaantjes 3 uit Schijndel. Dit
team gaat door naar de volgende ron
de.
Bij de junioren waren deze week tegen
vallende resultaten. Het eerste team
verloor met 2-8 van PSV/Catr. 1. Al
leen Eric Veenendaal wist de eer te
redden.
1-let pupillenteam leed een kleine neder
Iaag tegen PSV Catr. 4. Door twee
zeges van Marcel Galema en een zege
van Christian Staals en Eric Snelleman
kon de schade tot 4-6 beperkt blijven.
Het komende weekeinde is zonder
kompetitie-wedstrijden.

Buiten verwachting heeft Budi
ha een punt behaald in de uitwed
strijd tegen PSV/ Cathrien 2. Budi
ha heeft daardoor zo goed als ze—
ker zijn plaats in de cerste kiasse
behouden. Budilia keek snel tegen
een aehterstand van 2—0 aan,
maar wist zich toch veer naast de
Eindhovenaren te werken. PSV/
Cathrien 2 met Gerrit-Jan Vrie
link als de beste speler, kwam in
de slotfase met 5—3 voor te staan,
maar door winst van Harrie van
der Steen en Herman Doom werd
de stand weer rechtgetrokken. Dc
drie resterende punten waren het
gevoig van winst van Ad Schelle
kens en het dubbel.
De Kuub werd kampioen in de
derde klasse C door een verplette
rende overwinnirig (10—0) op Vice
Versa’64. Het team, bestaande uit
Harrie Coppens, Bas Koop en Jos
Coppens promoveert naar de
tweede kiasse. Er is bij de Kuub
van een opheving sprake, want het
derde team, geformeerd door Johan Boons, Hans Hendriks en Ton
Leuverman. greep de titel in de
vierde klasse. Het neemt de plaats
van het eerste team in de derde
kiasse over. Hogerop komen nu
ook Jan Bruinsma, Peter Pouhis
cen, Anton van Och en Gerjan van
Gosevoort, die in hun kiasse kam
pioen zijn geworden.
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Nikon 3 kampioen
Son kon geen enkele partij in
winst
omzetten. Voor de derde maal in
sue
cessie had Renata dit team de
voet
dwars gezet.
Het vierde team boekte een 8-2
zege
Bergeijk. Alleen Hans Teunissen op
ver
loor twee partijen.
Nikon 5 dat met invaller Fred van
Bree
aantrad leed een 4-6 nederlaag tegen
Alico 3. Aan de invaller heeft het
niet gelegen. Hjj won 3 partijen.beslist
Het zesde team won met 9-1
van de
Kuub uit Eindhoven.
Veldhoven 5 was geen tegenstnde
voor Nikon 8. Met eeii 10-0 nederla
ag
stuurden Brandsma,
Daal en Grij
seels dit team naar, huis.
Stiphout 6 was te sterk voor Nikon
9.
Alleen Wout de Wit hield met
twee
zeges enigszins stand. Uitslag 3-7.
Kadans 6 verloor thuis met 3-7
Nikon 10. Wim Hanjoel speelde van
zeer
goed. Hij won 3 partijen.
Het eerste team van de junioren
verloor
met 8-2 van Vice Versa ‘64. Eric
van
Veenendaal zorgde voor de twee winst
partijen.
In de bekerkompetitie speelden
de
teams van Nikon erg goed.
Net eerste team, bestaande uit J.
Suis
kéns en Jo Handgraaf wonnen met
5-0
van Red Star 2.
.

Het derde team van tafeltennisvereni
ging Nikon is dit weekeinde door twee
zeges kampioen geworden in de 2e
kiasse C. Hierdoor zal Nikon in de
tweede heift gaan uitkornen in de le
kiasse van de afdeling Brabant. Tegen
Renata 2 werd een 9-1 zege behaald.
Alleen ThLo Kole moest een partij af
staan.
De inhaalwedstrijd tegen Een en Twin
tig leverde een 8-2 zege op. Wederom
verloor Theo Kole éénmaal. Ook het
dubbeispel ging vcrloren.
Het eerste team hehaalde in de over
gangsklasse een 2-8 overwinning op
Odion. De nieuwe aanwinst Feike
Kraayenga won twee partijen. Ook Jo

2’
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Handgraaf won twee partijen. Jan
Suiskens was met drie zeges de sterkste
man. De komende week moet dit team
aantreden tegen medekoploper ICV 2.
Indien deze wedstrijd gewonnen wordt
zal ook voor dit team promotie een
feit
zijn.
Voor Nikon 2 zou bij winst tegen Rena
ta ook een kampioenschap zijn wegge
legd. Na een 2-0 voorsprong via Slee
gers en Smolders Iced Mart van
Son
een nederlaag. Ook het dubbeispel ging
verloren. Van toen af kon alleen Slee
gers er nog twee winstpartijen
aan
toevoegen. Henk Smolders die tot dan
toe nog geen enkele nederlaag had
geleden moest deze keer tweemaal de
eer ian de tegenstander laten. Mart van

ó
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Jan Suiskens klubkampioen bij Nikon
In het afgelopen weekeinde is Jan Suiskens
clubkampioen geworden bij tafeltennis.
vereniging Nikon. In de finale moest hij aantred
en Jurka de Wolf, die in zijn pouk
verrassend Jo Handgraaf had teruggewezen.
In de finale had Jurka echter weinig kans tegen
de goed spelende Jan Suiskens.
In de senioren B-klasse waren Ton Bo
gers, Jeroen Klomp en Martien v.d. Heyden de finalisten. De uiteindelijke win
naar werd Martien v.d. Heyden die in een
spannende finale Ton Bogers in drie ga
mes versloeg.

Het derde team verraste Jeep I
met maar liefst 5-0 te zegevieren.door
Dit
team bestond uit G. Sleegers en Mart
van Son.
I-let tweede team waarin Cor v.
Em
pci en Henk Smolders speelden won
nen met 4-1 van het sterke OTTC
3.
Peter Grijseels en Freddy van
Bree
hadden geen moeite met ICy 7. Uitslag
1-4.
Alleen het vijfde bekerteani verloor.
Jeroen Klomp en Martien van de
Heij
den mocsten bet met 2-3 ontgel
den
tegen PSV/Catr. 2.
Program ma
ICV 2 Nikon 1
Nikon 2 ICV 6
Nikon 3 Never Despair 2
Treffers 5 Nikon 4
Meppers Nikon 5
Nikon 6- MTTV
Nikon 7 TTCV
Budilia 4 Nikon 8
Budilia 5 Nikon 9
Geidrop 6 Nikon 10
-

-

-

-

In de rekreantenkjasse heren werd Henfly Kole winnaar. Hij had in H. v. Hooff
zijn grootste tegenstander. Ook was er dit
jaar een rekreatieklasse dames: Y. v.d.
Dungen werd in deze kiasse kampioen. E.
v. Gerven wist beslag te leggen op de
tweede plaats. Bij de junioren spelers
hadden we dit jaar vier kiassen. Alge
meen kampioen werd Eric van Veenen
daal. Aangezien hij duidelijk de sterkste
junior van dit moment kwam dit niet als
een verrassing. Hans de Kinderen bezette
een mooie tweede plaats.
Bij de aspiranten ging Harry de Weerd
met de eer strijken. Tweede in deze kiasse
werd Peter Kooyman.
Bij de aspiranten ging de strijd om de
twee eerste plaatsen tussen Marcel Galema en Erik Snelleman.
In een mooie wedstrijd trok Marcel Ga
lema uiteindelijk aan het langste eind.
Bij de pupillen waren geweldige wed
strijden te zien. In de spannendste wed
strijd van de dag wist Harold van Veen
endaal met miniem verschil te winnen
van Erik Toirkens. Hiermee was Harold
pupillenwinnaar 1978.
In de afgelopen week waren nog ver
schillende spelers aktief op toernooien.
Mart van Son en Gerard Sleegers speel
den op een toernooi georganiseerd door
‘TTV Bergeijk in de finale van de 2e/3e
kiasse. Mart werd uiteindelijk eerste en
Gerard tweede. Er werd een tweede prijs
behaald in bet verenigingsklassement.

-

-

-

-

-

2-12
1-12
1-12
2-12
2-12
27-11
1-12
29-li
2-12
1-12
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Nikon 1 kampioen
in de overgangsklasse
.

Het eerste team van T.T.V. Nikon is er
in het afgelopen weekeinde in
geslaagd bet kampioenschap te behalen in
de overgangsklasse. De mensen
uit Valkenswaard die aan moesten trede
n tegen I.C.V. in Vught hebben het
niet voor niets gekregen. Door verties
van Suiskens en Handgraaf keek
men at vrij snel tegen een 2-0 achterstan
d. Teike Kraayinga wist door een
winstpartij op Timmermans de achterstan
d nog wel te verkleinen, maar ook
het dubbeispel leverde verlies op voor Niko
n. Toen Jan Suiskens vervolgens
ook nog van Bert van Ham verloor zag
het er met een 4-1 achterstand toch
wet erg slecht uit voor Nikon.
In de zesde partij. die wel de mooiste
van de avond was. versloeg Kraayinga
met miniem verschil Wagemakers.
Toen vervolgens Jo Handgraaf van
Timmermans won. begon het er weer
wat rooskteuriger nit te zien. Kraayin
ga bracht in de achtste partij Nikon op
gelijke hoogte met I.C.V. Doordat Jan
Suiskens de volgende partij op zijn
naam bracht was het kampioenschap
reeds cen feit. De Iaatste partij die Jo
Handgraaf in winst omzette was enkel
voor de statistieken nog belangrijk. Tot
in de kleine uurtjcs werd het kampioen
schtip gevierd.

door dit resultaat op een mooie tweede
plaats in de kompetitie.
Nikon 7 speelde in een spannende wed
strijd met 5-5 gelijk tegen
6.
Henk Theunissen die geweldig op dreef
was won al zijn partijen.

fegen Budilia kon bet negende
team
geen vuist maken. v. Gool en de
Wit
wonnen ieder één partij. Uitslag
2-8.
Nikon JO deelde de punten met
Geldrop 6. Twee zeges van Hanjoe
l en
Leijten en één zege van Konings 7.orgden hiervoor
Bij de junioren verloor het eerste
team
met 10-0 van P.S.V. Cathrien.
De pupillen verging het uitstekend.
Door met 8-2 te winnen kon een kam
pi
oenschap in hun kiasse bereikt worden
.
Op 16 december zullen de jaarl
ijkse
klubkampioenschappen
gehouden
worden. Opgave kan geschieden in
de
Sporthal. Ook voor de rekreatiespelers
zal een speciale kiasse zijn. Nieuw
e
leden zijn nog steeds van harte welkor
n.

Het tweede team dat vorige week het
kampioenschap in de tweede klasse
verspeelde won met 7-3 van 1.C.V. 6.
Henk Smolders won drie partijen,
Mart van Son 2 en Gerard Slegers
moest met één zege genoegen nemen.
Bij Nikon 3. dat vorige week kampioen
werd in de 2e kiasse, was de motivatie
schijnbaar verdwenen. Aan Cor van
Empel die drie partijen in winst wist om
te zetten heeft het niet gelegen. Frits
Bergman en Theo Kole wisten geen
enkele partij te winnen. Uitslag 3-7.
Door een 7-3 overwinning op Treffers I
is ook het vierde team van Nikon kam
pioen geworden. Peter Grijseels en
invaller Martien v.d. Heijden wonnen
at hun partijen. Hans Theunissen kon
slechts éénmaal tot winst komen. Door
dit kampioenschap moet dit team in
een
beslissingswedstrijd
tegen
O.T.T.C. 2 promotie naar de tweede
kiasse zien te bewerkstelligen.
Voor Nikon 5 dat met 6-4 van de
Meppers uit Heeze verloor ziet het er
minder rooskleurig uit. Met een beetje
pech lijkt degradatie naar de 4e klasse
mogelij k.
Ilet zesde team won overtuigend met
10-0 van M.T.T.V. Dit team eindint
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Nikon 1 kampioen in de
overgangsklasse
Het eerste team van TTV Nikon is er in het algelopen
kampioenschap te behalen in de overgangsklasse. De menseweekeinde in geslaagd he
n uit

Valkenswaard die nan
moesten treden tegen JCV in Vught hebben het niet
voor niets gekregen.
Door verlies van Suuskens en Handgraaf
keek men a! vrij snel op tegen een 2-0
achterstand. Teike Kraayinga wist door
een winstpartij op Timmermans de ach
terstand nog wel te verkleinen, maar ook
het dubbeispel leverde verlies op your
Nikon. Toen Jan Suuskens vervolgens
ook nog van Bert van Ham verloor zag
het er met een 4-1 achterstand toch we!
erg slecht uit your Nikon. In de zesde
partij die wel de mooiste van de avond
was, versloeg Kraayinga met miniem ver
schil Wagemakers. Toen vervolgens Jo
Flandgraaf van Timmermans won, begon
het er weer wat rooskleuriger uit te zien.
Kraayinga bracht in de achtste partij Ni
kon op gelijke hoogte met JCV. Doordat
Jan Suuskens de volgende partij op zijn
naam bracht was het kampioenschap
reeds een feit.
De laatste partij die Jo Handgraaf in winst
omzette was enkel your de statistieken
nog belangrijk. Tot in de kleine uurtjes
werd het kampioenschap gevierd.
Het tweede team dat vorige week bet
kampioenschap in de tweede kiasse ver
speelde won met 7-3 van JCV 6. Henk

Smolders won drie partijen, Mart van Son
2 en Gerard Slegers moest met 1 zege
genoegen nemen.
Bij Nikon 3, dat vorige week kampioen
werd in de 2e kiasse, was de motivatie
schijnbaar verdwenen. Aan Cur van Em
pel die drie partijen in winst wist orn te
zetten heeft bet niet gelegen. Frits Bergmans en Theo Kok wisten geen enkele
partij te winnen, uitslag 3-7.
Door een7-3 overwinnin op Treffers 1 is
ook het vierde team van Nikon kampioen
geworden. Peter Grijseels en invaller
Martien van der Heijden wonnen al hun
partijen. Hans Theunissen kon slechts
eenmaal tot winst komen. Door dit kam
pioenschap moet dit team in een beslis
singswedstrijd tegen OTTC 2 promotie
naar de tweede zien te bewerkstelligen.
Voor Nikon 5 dat met 6-4 van de Meppers
uit Heeze verloor ziet het er mjnder
rooskleurig uit. Met een beetje pech lijkt
degradatie naar de 4e kiasse mogelijk.
Met zesde team won overtuigend met
10-0 van MTI’V. Dit team eindigd door
dit resultaat op een mooie tweede plaats
in de kompetitie.
Nikon 7 speelde in een spannende wed
strijd met 5-5 gelijk tegen TTCV 6. Henk
Teunissen die geweldig op dreef was won
al zijn partijen.
Tegen Budilias kon het negende team
r
geen vuist maken. V. Gool en de Wit won
ieder eén partij. Uitslag 2-8.
Nikon 10 deelde de punten met Geldr
6. Twee zeges va•n Hanjoel en I
één zege van Konings zorgden hierv
Bij de junioren het eerste team met 1
van PSV/Cathrien.
De pupillen verging het uitstekend.
met 8-2 te winnen kon een kam
schap in hun kiasse bereikt worth
Op 16 december zullen de ja
klubkampioenschappen gehoude
den. Opgave kan geschieden in
hal. Ookvoor de rekreatiespele

Grote zege Nikon 1 ? / /
tegen Oldra uit Arnhem

Suksesvolle week
voor TTV Nikon
—‘

Het eerste team heeft in de overgangs
kiasse voor de tweede maal in successie
een overwinning geboekt. Ditmaai moest
bet aantreden tegen het tweede team van
het Limburgse Kluis. Na een siechte start,
een achterstand van 2-0, werd de stand
via een overwinning van Jan Suiskens.
0 Hand
het dubbeispel en een zege van J
graaf 2-3. Via wederom een zege van Jan
Suiskens werd de stand 2-4 in het voor
deel van de gasten. Jurka Viek die nog
niet in vorm was, moest zijn tweed ver
liespartij incasseren. Door vervolgens
een zege van Suiskens en Handgraaf Wa
ren de punten voor Nikon. DatJurka ook
nog de laatste partij verloor deed niets
aan de vreugde af.
Nikon 2 was oppermachtig tegen Geidrop
1. Met 9-1 werden de gasten naar huis
gestuurd. Henk Smolders en Gerard
Sleegers wonnen al hun partijen. Mart
van Son moest eenmaal de eer aan de
tegenstander laten. Voor het derde team
stond een uitwedstrijd tegen Een en
Twintig uit Beek en Donk op het pro
gramma. In een sterk gespeelde wedstrijd
wist dit team de winst mee naar Valkens
waard te nemen. Cor van Empel was met
drie overwinningen de beste man. Frits
Bergman en Piet van Son wonnen ieder
tweemaal. Ook het dubbelspei was voor
Nikon. Einduitsiag 2-8.
Nikon 5 had het erg moeilijk tegen ATI’V
uit Hapert. Dank zij 3 overwinningen van
Jeroen Kiomp kon de voile winst mee
naar huis genomen worden. Martien van
de Heuden zegevierde tweemaal. Aubery
Hanconk speelde met één zege duidelijk
beneden zijn kunnen. Einduitsiag 4-6.
Het zevende team was één van de weini
ge teams deze week die met een neder
iaag genoegen moesten nemen. Met 3-7
werd van Meppers 3 uit Heeze verioren.
Henk Teunissen speelde met twee zege’s
het beste van de thuisciub.
Nikon 9 deelde de punten met Geldrop 4.
Wout de Wit en Henry van Gool wonnen
ieder tweemaal. Henry Daams zegevier
de éénmaai.
Bij de junioren startte het eerste team erg
zwak. Met maar iiefst 0-10 werd van bet
sterke JCV 2 verioren. Hopelijk kan dit
team zich van deze zware nederlaag her
stelien in de komende weken.

-

Voor de tweede maal in successie is Nikon I cr in geslaagd een overwinning
te boeken in de promotie-hoofdklasse. Ditmaal moest het team aantreden
tegen Oldra uit Arnhem. Alleen Jan Suiskens moest éénmaal de eer aan de
tegenstander laten. Ook het dubbeispel betekende verlies voor Nikon.
Feijke Kraaiinga eu Jo Handgraaf bleven ongeslagen. Uitslag 2-8.
Nikon 2 heeft het in de eerste kiasse
onverwacht lastig gekregen tegen Budi
ha I. Het was maar goed dat 1-lenk
Smolders in grote vorm verkeerde. Hij
won drie partijen. Yurka de Wolf won
tweemani. Met één zege bieef Frits
Bergman duidelijk beneden zijn kun
nen.
Het derde team van Nikon had geen
moeite met PSV/ Catr. 5. Mart van Son
en Gerard Slegers wonnen al hun par
tijen. Cor van Empei ieed éénmaal ver
lies. Ook het dubbelspel in verloren.
Uitslag 2-8.
Nikon 4 heeft nog duidelijk moeite met
aanpassing in de 2e klasse. Ditmaal
werd met 7-3 verioren van ex
eersteklasser Never Despair 2. Peter

Goede start TTV
Nikon

Tafeltennisvereniging Nikon is de 2e
kompetitie over het algemeen goed ge
start.
In de promotie hoofdklasse debuteerde
het eerste team met een 8-2 overwinning
op Benraad Hercules. Jan Siuiskens won
drie partijen. Jo Handgraaf en Feyke
Kraainga wonnen ieder tweemaal.
Ook Nikon 2 dat voor de eerste maal
moest aantreden in de le kiasse deed het
voortreffelijk. Met 8-2 moest PSV/Cath
rien bet onderspit delven. Henk Smolders
was niet te verslaan en won drie partijen.
Frits Bergman en Yurka de Wolf moesten
verder ieder eeñmaal de eer aan de tegen
stander laten.
Het derde team had het onverwacht
zwaar tegen Meppers 1 uit Heeze. Cor
van Empel was met twee zege’s de beste
Nikon speler. Mark van Son en Gerard
Sleegers konden slechts éénmaal tot een
zege komen.
Door winst in bet dubbelspel werd de
uitslag na een 5-3 achterstand toch nog

5-5.

Nikon 4 dat debuteerde in de tweede
kiasse verloor met 4-6 tegen OTT’C 2.
Alle spelers wonnen eenmaal. Over bet
vertoonde spel waren de spelers beslist
niet tevrederj. Wie weet lag het aan de
‘plankenkoorts’
Nikon 5 moest het opnemen tegen
Geenhoven 1. Wederom was er sprake
van een derbysfeer.
Het was voor Nikon maar goed dat Fred
dy van Bree zo goed op dreef was. Met
drie zege’s had hij een groot aandeei in de
7-3 zege. Ook Wim van Gerwen droeg
met 2 winstpartijen zijn steentje bij. Har
ry van Gompel viel met één zege een
beetje uit de toon.
Nikon 6 leed onnodig verlies tegen de
Meppers uit Heeze. Alleen Jeroen Kiomp
kwam een beetje uit de verf met twee
zege’s. Martien van de Heijden en Hans
Theunissen konden slechts éénmaal tot
winst komen. Uitsiag 4-6.
Nikon 8 heeft er in de uitwedstrijd tegen
Geenhoven 5 geen twijfei over laten be
staan wie de betere ploeg was.
Met een 10-0 overwinning keerde Nikon
naar huis.
Het tiende team behaalde een ver
dienstelijke 6-4 zege op Geidrop 4. Wout
de Wit die onverslaanbaar was deze
avond zorgde voor drie winstpunten.

Grijseeis speelde nog het beste en won
tWee partijen.
In de derde kiasse gaat bet het vijfde
team voor de wind. In de uitwedstrijd
tegen Treffers 2 uit 1-lapert werd een 2-8
zege behaaid. Wim van Gerven won
driemaai en was hierrnee de beste man.
Nikon 6 heeft zich goed hersteld van de
onverwachte nederlaag in de vorige
wedstrijd. In de uitwedstrijd tegen Bu
dilia 3 werd een 3-7 overwinning be
haald. Alle spelers boekten tweemaal
winst.
Het zevende team verloor in een span
nende wedstrijd met 4-6 tegen MTTV
1. Martien Konings was met 2 zeges de
beste man.
Nikon 8 had totaal geen moeite met
Treffers 5. Uitslag 10-0.
Het tiende team behaalde een 1-9 zege
op Stiphout 8.
Bij de junioren is in deze kompetitie
duidelijk sprake van ‘n hoger spelpeil in
de breedte. Door Nikon wordt met
vier
teams deelgenomen aan de kompetitie.
Bij de junioren moest het eerste team
aantreden tegen Geldrop I. Het werd
een 1-9 nederlaag. Alleen Eric van
Veenendaal kon voor een winstpartij
zorgen.
Nikon 2 behaalde een verdiende overwinning op Achilles 2. Frans de Kinde
ren was met 3 partijen, die hij in winst
wist om te zetten de beste Nikon-speler
Tegen Geenhoven 2 verloor bet derde
team met 6-4. Het was een spannende
strijd, waarin Peter Kooimans en Hen
ry van Weert ieder 2 zeges behaalden.
Kinawo 7 was kansloos tegen Nikon 4.
Het werd een 0-10 uitslag.

Programma senioren
3 februari Nikon l-Kluis I
4 februari Renata-Njkon 2
2 februari Nikon 3-Kinawo
29 Januarj Nikon 4-Alico 2
29 januari Nikon 5-Taveres 2
2 februari Nikon 6-Stiphout 3
2 februari Nikon 7-Stiphout 5
februari Bergeijk-Nikon 8
2 februari Nikon 9-TTCV 12
2 februari Nikon 10-Mepper 4

Junioren 3 februar
Nikon 1-Meppers I
BTTC I-Nikon 2
Renata 2-Nikon 3
Nikon 4-Veldhoven 6

Zwaar weekeinde voor Nikon
Dit weekeinde is voor de eerste teams van Nikon de week van de waarheid
geworden. Alle teams moesten tegen (mede)koPIOPerS.
Het eerste team moest thuis aantreden tegen Kiuis uit Limburg. Al snel
bleek dat het thuisspelende team het zeer zwaar zou krijgen. In een geweldig
gevecht, waarin bijna afle partijen in 3 games gespeeld moesten worden,
werd de partij bij een stand 2-6 afgebroken. Aangezien de partij al 3,5 uur
geduurd had was de tijd waarin de zaal gehuurd was voorbij en moest de
wedstrijd worden afgebroken.
Nikon 2 moest in de eerste kiasse aan
treden tegen Reriata uit Eindhoven. Dit
team uit Eindhoven blijkt steeds een
moeilijk te nemen tegenstander. Na een
4-2 achterstand wisten de Nikonspelers
toch nog een gelijkspel in de waht te
slepen. Frits Bergman had met twee
zeges hierin het grootste aandeel. Henk
Smolders en Yurka de Wolf konden
niet verder komen dan één winstpartij.
Het dubbeispel leverde een zege op
voor Nikon.
Het derde team moest thuis aantreden
tegen het gerenommeerde Kinawo ult
Eindhoven. Dit team stond nog onge
slagen aan de leiding. Onder aanvoe
ring van Cor van Empel, die deze
avond 3 partijen in winst wist om te
zetten, wisten Mart van Son met twee
zeges en Gerard Slegers met een winst
partij een 7-3 overwinning te behalen.
Het vierde team trok wederom, maar
flu met klein verschil, aan het kortste
eind. Tegen Alico 2 werd een 4-6 neder
Iaag geleden. Peter Grijseels was met
twee zeges de beste Nikonspeler.
r..f ‘,
Nikon 5 had in de derde kiasse geen
moeite met Taveres 2. Alle spelers
behaalden de maximale winst; uitslag

Eerste verlies Budilia
I

Uitstekend debuu
Renata bij JVC
TAFELT EN NIS
• EINDHOVEN
Renata maakte
een goed debuut in de eerste
se van de tafeltenisbond. Dekias
wedstrijd tegen JCV werd met ult
4—6
gewonnen. Minder succesvol
Budilia tegen Nikon 2, dat het was
ste verlies moest incasseren. eer
De overwinning van Renata was
op de eerste plaats te danken aan
de in blakende vorm verkerend ,
e
Huub van Hout die met geen van
zijn tegenstanders problemen had
hij zorgde voor drie punten. Chr ,
Vos bleef niet ver achter, en hoeis
de alleen Henk van de Wiel te felfi
citeren. Anders was het met Jan
Hendriks. De normaal constante
speler van Renata heeft de tra
fling wat verwaarloosd, wat ini
zijn spe te merken was. Vandaar
dat hij niet verder kwam dan èén
setwinst.
Budilia dat lange tijd gelijk wist
te blijven met Nikon 2, moest bij
4—4 toch capitu1eren voor het ster
ke Valkenswaardse team. Herman
Doom
was zijn tegenstanders
tweemaal te viug af en Harrie van
de Steen kon alleen tot winst ko
-

men tegen Frits Bergman.
laatste kon voor Nikon ook Deze
maar
eén punt scoren en moest de
hoo
g
ste eer overlaten aan Henk
Smol
ders in drie sets. De Wolf was
met
twee sets een goede tweede.
Ook na de tweede wedstrijd
is
Kadans nog zonder verlies. In
Bosch werd gelijk gespeeld Den
tege
Never Despair. Henk Daa n
mocht daarvoor na afloop welmen
de schouders genomen worden op
. Hij
won alles in het enkel en teve
ns
het dubbel samen met Lauren
van Lieshout, die in het enk t
slechts één punt wist te behalen el
.
be Meppers die in eigen huis fel
van leer trok tegen Kinawo, kwa
toch kracht te kort voor de einm
d
overwinning. Met 3—1 wis
Meppers voor te komen tegetn de
de
favoriet uit Eindhoven, die
toen
schijnbaar wakker geschud wer
want het liet geen steek meer d,
len en ging met de winst, val
3—7,
naar huis.
De punten van De Meppers we
r
den gescoord door Wim van Kui
en Peter van de Kruijs. Bij Kinjk
wo was Guus van Lieshout a
meest succesvol en liet drie pun het
noteren. Peter Mol en Gerrit ten
de Burght wonnen er twee vanvan
de
drie.

Nikon 9 dat zijn eerste wedstrijd speel
de haalde meteen met 8-2 uit tegen
TCCV 12.
Voor Nikon 10 stond een belangrijke
partij tegen Stiphout 6 op het program
ma. Invaller Wun Hanjoel voerde zijn
makkers naar een 8-2 zege.
Programma
Senioren:
10-2 Nikon 1-Blue Star 1
9-2 Nikon 2-JCV 3
10-2 TTCV 3-Nikon 3
5-2 Nikon 4-PSV/Catr. 4
6-2 Renata 3-Nikon 5
9-2 Nikon 6-MTTV 2
9-2 Geldrop 3-Nikon 7
5-2 Nikon 8-Veldhoven 5
10-2 Stiphout 7-Nikon 9
9-2 Nikon 10-Meppers 4

Junioren:

Nikon 1-Budilia 1
Geidrop 2-Nikon 2
Nikon 4-Geldrop 5

10-0.

Ook voor het zesde team begint er weer
lijn in de prestaties te komen. Tegen
Stiphout 3 werd een 9-1 zege behaald.
Martien v.d. Heijden en Jeroen Kiomp
wonnen al hun partijen.
Nikon 7 trok met 4-6 aan het kortste
eindtegenStiphoUtS. VooralHansvan
DaaI was met drie verliespartijen voiledig van slag.
Tegen Bergeijk 3 werd door het achtste
team een verdiende 8-2 zege behaald.
Ronald Grijseels was met drie zeges de
grote man.

Tegen Budilias kon het negende
i
geen vuist maken. V. Gool en de Witteam
won
ieder één partij. Uitslag 2-8.
Nikon 10 deelde de punten met Geldr
6. Twee zeges van Hanjoel en Le
één zege van Konings zorgden hierv
Bij de junioren het eerste team met I
van PSV/Cathrien.
De pupillen verging het uitstekend.
met 8-2 te winnen kon een kamr
schap in hun kiasse bereikt word
Op 16 december zullen de jaj
klubkampioenschappefl gehoud
den. Opgave kan geschieden in
hal. Ook voor de rekreatiespele
-

•

Nikon nieuws
Nikon wint met 6-4 van NMB/VDO

1

-e

h

Nikon is erin geslaagd de slechte resultaten van de Iaatste weken een halt toe te
roepen.
Tegen NMB/VDO 2 in Amstelveen werd een nipte zege behaald. Dat beide punten
naar Valkenswaard genomen worden was vooral te danken aan Jan Suiskens die mee
al zijn
partijen in winst wist om te zetten.
Het afgelopen weekeinde is erg succesvol verlopen voor Nikon. Het eerste
team
speelde verdienstelijk gelijk tegen koploper Kluis. Nikon 2 wist door
Jo Handgraaf en Feyke Kraaiinga voeg
zet, de tweede wedstrijd leverde een 3-7
een 7-3 zege op Renata zich uit de gevarenzône te bevrijden in de le kiasse.
den hier ieder een winstpartij aan toe.
nederlaag op ‘tegen ‘t Batje.
Ook het dubbeispel, dat van beslissende
Het tiende team won met 8-2 van ‘t Batje Nikon 3 kwam door een 8-2 zege op medekoploper Kinawo twee punten
betekenis was, leverde winst op voor Ni
4 uit Zijlaart. Wout de Wit bleef in deze voor in de 2e kiasse. In de 5e klasse werd Nikon 8 kampioen. Het eerste team
kon.
wedstrijd ongeslagen. Bij de junioren Wa van de junioren behaalde zijn eerste
overwinning.
Nikon 2 moest in

Nikon goed op dreef

Veghel aantreden tegen
TTCV 2. Dat bet voor hen niet gemakke
lijk zou worden was een bekend feit. He
laas kon men niet verder komen dan een
6-4 nederlaag.
Henk Smolders won twee partijen. Frits
Bergman en Jurha de Wolf konden
slechts éénmaal een partij in winst orn
zetten. Het derde team behaalde een
ruime 8-2 zege op de Kuub uit Eindho
yen. Alleen Mart van Son liet een steekje
vallen en verloor twee partijen. Gerard
Slegers en Cor van Empel bleven onge
slagen.
Nikon 4 dat nog steeds op de eerste
winstpunten wacht verloor met 7-3 in de
uitwedstrijd tegen JCV 4 uit Vught. Ge
rard Sleehouwer die twee maal won,
bracht het er nog het beste af.
Het vijfde team had geen moeite met de
Kuub 2 en behaalde een 8-2 zege. Freddy
van Bree bleef ongeslagen.
Nikon 6 won met dezelfde cijfers van Ka
dans. Het dubbelspel en een verliespartij
van Hans Teunissen zorgden voor de
twee tegenpunten. Martien van der Heyden en Jeroen Klomp wonnen al hun par
tijen.
Nikon 7 moest de afgelopen week twee
maal aantreden. Zowel tegen PSV/Cath
rien 7 als tegen de Meppers 3 werd een
nederlaag geleden.
Het achtste team won met maximale cij
fers van Bladel 3. Ook Nikon 9 had een
zware week. Werd de partij tegen At
taque 2, dankzij drie overwinningen van
Wim Hanjoel, nog in een 7-3 zege omge

Nikon welpen aktief
In bet kader van regionale wedstrijden
werd door twee teams deelgenomen aan
deze competitie. In de eerste wedstrijd
moesten Harold van Veenendaal en Eric
Toirkens aantreden tegen Kinawo 2. De
ze tegenstander was beslist te sterk. Uit
slag 0-5.
Tegen Stiphout 2 werd uit een heel ander
vaatje getapt. Door twee zeges van Eric
Toirkens en een zege van Jan Kanters en
door een winstpartij in bet dubbeispel
werd een 4-1 zege behaald. Bij de junio
ren leed bet tweede team een 9-1 neder
laag tegen TTCV 2. Hans de Kinderen
redde met één winstpartij de eer. Nikon 4
boekte een 10-0 zege op Een twintig 5.
Alle spelers bleven ongeslagen.
Programma
24-3 Kluis 1 Nikon 1
23-3 Nikon 2 Renata
19-3 Kinawo Nikon 3
24-3 Alico 2 Nikon 4
22-3 Taveres 2 Nikon 5
24-3 Stiphout 3 Nikon 6
24-3 Stiphout 5 Nikon 7
19-3 Nikon 8 Bergeijk 3
24-3 TI’CV 12 Nikon 9
24-3 Stiphout 6 Nikon 10
Junioren
Meppers 1 Nikon 1
Nikon 2 BTTC 2
Nikon 3 Renata 2
Veidhoven 6 Nikon 4
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ren de resultaten tegenvallend.
Het eerste team verloor me met 7-3 van
PSV/Cathrien 1. Alleen Eric van Veen
endaal zorgde voor de punten.
Nikon 2 verloor met maar liefst 9-1 van
Kinawo 3. Frans de Kinderen was de
enigste die tot winst kon komen.
Ook bet derde team leed verlies. Alleen
Harry de Weert en Peter Kooymans kon
tot winst komen, uitslag 3-7.
Deze week traden de welpen voor bet
eerst aan in de regionale competitie. Te
gen Geldrop 3 verloren Eric Poirkens en
Harold van Veenendaal met 2-3.
Ook bet team bestaande uit Jan Kanter
sen en Harold van Veenendaal kon net
niet tot winst komen tegen Budilia. Hier
wist Harold van Veenendaal al zijn par
tijen te winnen.

Ondanks het goede spel van Nikon I is
dit team er niet in geslaagd twee punten
mee te nemen uit Geleen. Aan Jo
Handgraaf heeft bet beslist niet gele
gen. Hij won al zijn partijen. Na een 0-3
voorsprong zag bet er aanvankelijk erg
hoopvol uit. Door verlies in het dubbel—
spel kreeg de overwinningsroes een
gevoelige knak. Jan Suiskens en Kraai
inga konden hierna niet meer tot winst
komen. Hierdoor blijft dit team twee
punten achter op Kluis.
Het tweede team dat vorige wedstrijd
een gevoelige nederlaag teed tegen Bu
dilia heeft zich uitstekend hersteld.
Tegen Renata uit Eindhoven werd re

vanche genomen voor bet gelijke spel in
de uitwedstrijd. De 7-3 zege was vooral
te danken aan bet grandioze spel van
Henk Smolders die drie overwinningen
boekte. Yurka de Wolf voegde hier
twee zeges aan toe. Door een overwin
fling in het dubbelspel en een zege van
invaller Cor van Empel werd boven
staande stand bereikt.
Nikon 3 heeft in de wedstrijd tegen
Kinawo duidelijk zijn kampioensaspi
raties getoond. Door een 8-2 zege werd
dit team op twee punten achterstand
gezet. Mart van Son en Cor van Empel
wonnen ieder driemaal. Een zege in het
dubbelspel en twee overwinningen van
Gerard Slegers maakte het feest corn
pleet.

Nikon 1 lijdt tweede nederlaag
nikon is er inde thuiswedstrijd niet in geslaagd de twee winstpunten tegen Blue
Star uit

erde team kon niet op tegen het
pelend Alico Met 8-2 werd deze
ijd verloren.
5 won met 9-I tegen Taveres 2.
Wim van Gerven liet een steekje

Venlo in eigen huis te houden. In een spannende strijd waarin Jan Suskens voor twee
punten zorgden was het vooral Jo Handgraaf die volledig van slag was. Hij kon geen amma
enkele partij in winst komen. Dat het dubbeispel winst voor Nikon was en dat Feijke Hue Star I-Nikon 1
raaiinga éénmaal tot winst kon komen, verhinderde niet dat Blue Stars met een 6-4 CV 3-Nikon 2
zege naar huis kon terugkeren.
‘likon 3-TTCV 3

Nikon 2 dat nog ongeslagen was heeft zijn
eerste verliespunten moeten incasseren
tegen bet duidelijk lager staande JCV 3.
Alle Nikon spelers konden maar éénmaal
tOt winst komen. Einduitslag 3-7.
Ook het derde team kreeg zijn eerste ne
derlaag te incasseren. Cor van Empel
bracht het er in de uitwedstrijd tegen
TrCV 3 nog het beste af met twee zeges.
Mark van Son kon geen enkele partij in
winst omzetten terwijl Gerard Slegers
met éên winstpartij genoegen moest ne
men, uitslag 7-3
Nikon 4 dat nog geen enkele partij in
winst wist om te zetten trok ook tegen
PSV/Cathrjen aan het kortste eind.
Peter Grijseels won twee partijen. Piet
van Son en Theo Kol moesten met één
zege genoegen nemen, uitslag 4-6.
Ook Nikon 5 leed een nederlaag en wel
met 7-3 tegen Renata 3. Fred van Brei en
een winstpartij in bet dubbelspel zorgden
voor de punten.
Het zesde team haalde funk uit tegen
MTT’V 2. Door alle partijen te winnen
werd een 10-0 zege behaald.
Nikon 7 had bet erg moeilijk in de uit
wedstrijd tegen Geldrop 3. Dat tenslotte
nog een 5-5 stand werd bereikt, was
hoofdzakelijk te danken aan de drie
winstpartijen van Henk Teunissen.
Nikon 8 had geen moeite met Veldhoven
5. De maximale 10-0 zege was voor Ni
kon.
Nikon 9 heeft een 1-9 nederlaag geleden
tegen Stiphout 7. Henri Daams redde
voor Nikon de eer.
Ook voor Nikon 10 werd het een zwarte
dag, met 4-6 werd verloren van Meppers

5. Wim Hanjoel speelde met twee zeges
nog het beste.
Bij de junioren verloor het eerste team
van Budilia 1 met 2-8 Eric van Veenendaal en Peter Lodewijks zorgden voor de
punten van de thuisciub.
Het tweede team had geen kans tegen
Geldrop 2. Ret kreeg een 10-0 nederlaag
te incasseren.
Nikon 4 blijft ongeslagen aan de leiding.
Dit team bestaande uit Eric Snelleman,
Christian Slaats en Marcel Galema, be
haalde een 9-1 zege op Geldrop 5.
Programrna:
17-2
NMB/VDO 2 Nikon 1
TFCV 2 Nikon 2
16-2
Nikon 3 De Kuub
17-2
JCV 4 Nikon 4
12-2
Nikon 5 De Kuub 2
18-2
Kadans 4 Nikon6
16-2
Nikon 7 PSV/Cathr. 7
16-2
Bladel 3 Nikon 8
17-2
Attaque 2 Nikon 9
a7-2
‘t Batje 4 Nikon 10
Junioren
17-2
PSV/Cath. Nikon 1
Nikon 2 Kinawo 3
Bladel 1 Nikon 3
Een en Tw. 5 Nikon 4
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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‘SV Cathr. 4-Nikon 4
ikon 5-Renata 3
vITTV 2-Nikon 6
ikon 7-Geldrop 3
leldhoven 5-Nikon 8
ikon 9-Stiphout 7
4eppers 4-Nikon 10
-en
ludilia I-Nikon I
likon 2-Geldrop 2
ieldrop 5-Nikon 4

Gunstig weekeinde voor Nikon”
In de afgelopen week hebben alle seniorenteams behalve het tweede een overwinfling
geboekt. De 6-4 nederlaag die Nikon 2 leed tegen Budilia kon wel eens grote gevolgen
hebben. Nikon 8 kwam door een overwinning op de Treffers 5 dicht bij een kampioen
schap.
Nikon 1 heeft er zaterdagmiddag geen
gras over laten groeien in de wedstrijd
tegen Oldra uit Arnhem. Via een 4-0
voorsprong werd uiteindelijk een 8-2 ze
ge behaald. Jan Suiskens bleef ongesla
gen, Jo Handgraaf en Teuke Kraayinga
kwamen ieder tweemaal tot winst. Aan
staande zaterdag zal de tegenstand in
Limburg tegen Kluis 1 beslist groter. Wil
men nog kans maken op promotie dan zal
daar met grote cijfers gewonnen moeten
worden. Nikon 2 heeft bet in de uitwed
strijd tegen Budilia lelijk laten zitten aan
gezien alle teams in deze kiasse wat pun
tenaantal betreft dicht bij elkaar staan
waren de punten erg belangrijk. Frits
Bergman was met twee zeges nog de
beste Nikon speler. Henk Smolders en
Yurka de Wolf bleven met één zege
duidelijk onder de maat.
Nikon 3 won met maximale cijfers van
PSV/Cathr. 5. Gerard Slegers, Mart van
Son en Cor van Empel bleven ongesla
gen.
Dit team zal in de volgende wedstrijd aan
moeten treden tegen medekoploper Ki
nawo. In deze uitwedstrijd zal minimaal
een punt behaald moeten worden.
Ret vijfde team heeft het niet lastig gehad
tegen Treffers 2.
Fred van Bree bleef ongeslagen. Wim van
Gerwen en Harry van Gompel wonnen
ieder tweemaal. Uitslag 8-2. Dit team
staat twee punten achterstand op Taveres
op de tweede plaats in de derde kiasse.
Het achtste team is door een 10-0 zege op
Treffers 5 nagenoeg zeker van een kam
pioenschap. De komende week zullen zij
gehuldigd worden in de wedstrijd tegen
Bergeijk 3.
Nikon 10 heeft geen moeite gehad met
Stiphout 10. Gerard Schoenmaker, Wout
de Wit en Wim Hanjoel zorgden voor een
10-0 zege.Het bekerteam bestaande uit
Cor van Empel en Henk Smolders is in de
2e kiasse doorgedrongen tot de halve fi
nale. Zij zullen hierin moeten aantreden
tegen Renata uit Eindhoven.
Bij de junioren is dit weekeinde met wis
selend resultaat gestreden.

Ret eerste team verloor met 2-8 tegen
Geidrop 1. Eric van Veenendaal en Peter
Lndewijks zorgden voor de punten. Het
tweede team speelde verdienstelijk gelijk
tegen Achilles 2. Frans de Kinderen had
met drie zeges een groot aandeel in dit
gelijke spel. Een overwinning in het dub
beispel en édn zege van Jos Bijnen zorg
den voor de andere punten. Het derde
team verloor met 6-4 in de plaatselijke
derby tegen Geenhoven 2. Harry de
Weert was met twee zeges de beste Nikon
speler.

enc1e weastriju riug CLS
dit. In de eerste partij verloor Henk d
Smolders met minimaal verschil van —
Kreté. Cor trok de zaak weer recht
door een gemakkelijke zege.
Ook het dubbelspel werd een winstpartij voor Nikon, vervolgens verloor
Henk Smolders toch wel onverwacht.
In een spannende wedstrijd kon Cor v.
Empel, die met 2 1-19 ten onderging in
de 5e set, Nikon niet aan het laatste
p untie helpen. Ondanks dit verlies toch
‘—-
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Nikon-pupillen ongeslagen kampioen

een knappe prestatie.

Dc junioren namen met 13 personen

deel aan het NKS-toernooi. Aihoewel

In het afgelopen weekeinde zijn de pupillen van TTV Nikon kampioen geworden in de
2e klasse G. Door een 10-0 zege op 21-5 was dit team niet meer te achterhalen.
Eric Snelieman, Christian Slaats en Marcel Galema kunnen volgend jaar waarschijnlijk
met sukses in de hoogste aspirantenklasse meedraaien. Alle spelers mochten zaterdag
middag van bestuurslid P. v. Veenendaal de bloemen in ontvangst nemen.
Het eerste team is er het afgelopen week
einde in geslaagd met een overwinning de
kompetitie af te sluiten. Jo Handgraaf en
Teyhe Kraayinga wisten tegen NMB/
VDO 2 uit Amstelveen ieder twee zeges
te behalen. Ook het dubbelspel was een
Nikon aangelegenheid. Invaller Henk
Smolders speelde erg sterk. Met een
beetje geluk had er beslist meer ingezeten
dan één winstpartij. Uitslag 6-4.
Nikon 2 is er niet in geslaagd van kop
loper 1TCV één punt in de wacht te sle
pen. Frits Bergman en Henk Smolders
wonnen ieder éénmaal. Invaller G. Slee
gers kon niet tot wiost komen. Door winst
in het dubbelspel werd de stand 3-7 be
reikt.
Het derde team had geen moeite met de
Kuub. Mart van Son en Cor van Empel
bleven ongeslagen. Gerard Sleegers
moest éénmaal de eer aan de
tegenstander laten. Uitslag 1-9.
Nikon 4 moest thuis aantreden tegen JCV
4. Nu degradatie een feit was voor dit
team, bleek bet zonder spanning tot goe
de prestaties in staat. Theo Kok speelde
een glansrol en won drie partijen. Invaller
Martien v.d. Heijden zette twee partijen
in winst om. Ook het dubbeispel was voor
Nikon. Peter Grijseels bleef zonder zege.
Uitslag 6-4.
Nikon 5 won met 2-8 in de uitwedstrijd
tegen Kuub 2 uit Eindhoven. Freddy van
Bree bleef ongeslagen.
Ret zesde team won met dezelfde cijfers
van Kadans 4. Jeroen Kl.omp en Martien
van der Heijden hadden met ieder drie
zeges een groot aandeel hierin.
Nikon 7 kon het in de uitwedstrijd tegen
PSV/Cathrin 7 niet verder brengen dan
een 2-8 nederlaag. Een zege van Henk
Teunissen en een overwinning in het
dubbeispel waren de enige ware feiten.
Nikon 8 dat reeds kampioen was in zijn
kiasse, toonde door een 10-0 zege op
Bladel 3 dat zij een waardig kampioen
zijn.
Het negende team kwam tegen Attaque 2
niet verder dan een gelijkspel.
Nikon 10 sloot de kompetitie tegen ‘t
Batje 4 met de maximale winst af.
Bij de junioren leek het er aanvankelijk
op dat Nikon 1 het PSV/Cathr. 1 erg
moeilijk zou maken. Na een 2-2 gelijke
stand liep PSV/Cathr. echter uit naar 3-7.
Eric van Veenendaal en Ad Schrijvers en

een zege in dubbelspel zorgen voor de
drie Nikon punten.
Ret tweede team Iced ceo 9-1 tegen Ki
nawo 3. Hans de Kinderen redde voor
Nikon de eer.
Ook Nikon 3 kon zijn partij tegen Bladel
1 niet in winst ornzetten. Alleen Harry de
Weert wist tweemaal een partij in wiost
om te zetten. Uitslag 2-8.

Jo Handgraaf regionaal
tafeltenniskampioen
Eerste teamspeler van tafeltennisvereni
ging Nikon is bet afgelopen weekeinde in
Budel in geslaagd regionaal tafeltennis
kampioen te worden. Hij heeft beslist niet
gemakkelijk gehad.
In de finale stond hij samen met Ton Wil
lems, Jan Suiskens en Scheepers uit
Mierlo. Door winst op Jan Suiskens, en
Scheepers moest uiteindelijk de beslis
sing vallen in de partij tegen Ton Willems,
aangezien ook Jan Suiskens slechts een
verliespartij had gehad. In een spannende
partij die in de 2e en 3e set met de tijd
regel werd verspeeld trok Jo tensiotte
aan het langste eind. In de B1-klasse werd

Jan Suiskens eerste en Jo Handgraaf
tweede. In bet dubbeispel in de hoogste
kiasse wist Jan Suiskens en Jo Handgraaf
een tweede plaats te bemachtigen. Jo de
finale verloren zij van de combinatie
Willems/v. Dommelen, In de D kiasse le
verde Gerard Sleegers een goede prestatie daar hij tot de finale wist door te drin
gen. Helaas leed hij verlies in de finale.
Desalniettemin een prachtige 2e plaats.
Ook in de B2 kiasse leverde hij een goedE
prestatie. Hier wist hij wederom eer
mooie tweede plaats in de wacht te sle
pen.

Jo Handgraaf regionaal
tafeltenniskampioefl
Eerste team speler Jo Handgraaf van tafeltennisverenigiflg Nikon is er het

afgelopen weekeinde in Budel in geslaagd regionaal tafeltenniskampioefl te
worden. Hij heeft het beslist niet gemakkelijk geha
d.
In de finale stond hij samen met Ton
WiHems. Jan Suiskens en Scheepers Uit
Mierlo. Door winst Op Jan Suiskens en
Scheepers moest uiteindelijk de beslis
sing ‘fallen in de partij tegen Ton Wil
lerns aangeiien ook Jan Suiskens
slcchts één verliespartij had gehad. In
een spannende partij die in de 2e en 3e
set met de tijdregel werd verspeeld trok
Jo tenslotte aan het langste eind.
In de DI-kiasse werd Jan Suiskens
cerste en Jo Handraaf tweede.
In het dubbeispel in de hoogste klasse

wist Jan Suiskens en Jo Handgraafeen
tweede plaats te bemachtigen.
in de finale verloren iij van de combinatie Willems v. Dommelen.
Ir de D-klasse leverde Gerard SIeegers
een goede prestatie daar hij tot de finale
wist door te dringcn. Helaas Iced hij
verlies in de finale. Desalniettemin een
prachtige 2e plaats.
Ook in de D2-klasse leverde hij een
goedc prestatie. Hier wist hij wederom
een mooic tweede plaats in de wacht te
slepen.

laleltennlsvereniging 1II4uII
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Gunstig weekeinde voor Nikon
geboekt. De 6-4 nederlaag die Nikon 2 leed tegen Budilia kon wel eens grote gevolgen
hebben. Nikon 8 kwam door een overwinning op de Treffers 5 dicht bij een kampioen
schap.
Het eerste team verloor met 2-8 tegen
Geldrop 1. Eric van Veenendaal en Peter
Lodewijks zorgden voor de punten. Het
tweede team speelde verdienstelijk gelijk
tegen Achilles 2. Frans de Kinderen had
met drie zeges een groot aandeel in dit
gelijke spel. Een overwinning in het dub
belspel en één zege van Jos Bijnen zorg
den voor de andere punten. Het derde
team verloor met 6-4 in de plaatselijke
derby tegen Geenhoven 2. Harry de
Weert was met twee zeges de beste Nikon
speler.

Nikon-pupillen ongeslagen kampioen

T.T.V. Nikon is er net nict in geslaagd
de finale van de Brabantse Bekercom
petitie tegen JCV ult Vught in winst om
te zetten.
Het team van Nikon bestond uit Henk
smolders en Cor van Empel.
‘\anvankelijk zag het er in deze span
ende wedstrijd nog erg rooskleurig
Jit. In de eerste partij verloor Henk
Smolders met minimaal verschil van
Kreté. Cor trok de zaak weer recht
door een gemakkelijke zege.
Ook bet dubbelspel werd een winstpar
tij voor Nikon, vervolgens verloor
Henk Smolders toch wel onverwacht.
In een spannende wedstrijd kon Corv.
Empel, die met 2 1-19 ten onderging in
de 5e set, Nikon niet aan het Iaatste
puntje helpen. Ondanks dit verlies toch
een knappe prestatie.
De junioren namen met 13 personen
deel aan het NKS-toernooi. Alhoewel

niemand de finale bereikte namen
schillende met succes deel. Eric
Veenendaal hehaalde één m
tweede plaats in de poule bij dej
rd.
Marcel Galerna werd door ongelu
verlies 2e in de poule voor aspirar

In het afgelopen weekeinde zijn de pupillen van TTV Nikon kampioen geworden in de
2e kiasse G. Door een 10-0 zege op 21-5 was dit team niet meer te achterhalen.
Eric Snelleman, Christian Slaats en Marcel Galerna kunnen volgend jaar waarschijnlijk
met sukses in de hoogste aspirantenklasse meedraaien. Alle spelers mochten zaterdag
middag van bestuurslid P. v. Veenendaal de bloemen in ontvangst nemen.
Het eerste team is er het afgelopen week
einde in geslaagd met een overwinning de
kompetitie af te sluiten. Jo Handgraaf en
Teyhe Kraayinga wisten tegen NMB/
VDO 2 uit Amstelveen ieder twee zeges
te behalen. Ook het dubbelspel was een
Nikon aangelegenheid. Invaller Henk
Smolders speelde erg sterk. Met een
beetje geluk had er beslist meer ingezeten
dan één winstpartij. Uitslag 6-4.
Nikon 2 is er niet in geslaagd van kop
loper TFCV een punt in de wacht te sle
pen. Frits Bergman en Henk Smolders
wonnen ieder éénmaal. Invaller G. Slee
gers kon niet tot winst komen. Door winst
in het dubbeispel werd de stand 3-7 be
reikt.
Het derde team had geen moeite met de
Kuub. Mart van Son en Cor van Empel
bleven ongeslagen. Gerard Sleegers
moest éénmaal de eer aan de
tegenstander laten. Uitslag 1-9.
Nikon 4 moest thuis aantreden tegen JCV
4. Nu degradatie een feit was voor dit
team, bleek het zonder spanning tot goe
de prestaties in staat. Theo Kok speelde
een glansrol en won drie partijen. Invaller
Martien v.d. Heijden zette twee partijen
in winst om. Ook bet dubbelspel was voor
Nikon. Peter Grijseels bleef zonder zege.
Uitslag 6-4.
Nikon 5 won met 2-8 in de uitwedstrijd
tegen Kuub 2 uit Eindhoven. Freddy van
Bree bleef ongeslagen.
Het zesde team won met dezelfde cijfers
van Kadans 4. Jeroen Kkmp en Martieji
van der Heijden hadden met ieder drie
zeges een groot aandeel hierin.
Nikon 7 kon het in de uitwedstrijd tegen
PSV/Cathrin 7 niet verder brengen dan
een 2-8 nederlaag. Een zege van Henk
Teunissen en een overwinning in het
dubbelspel waren de enige ware feiten.
Nikon 8 dat reeds kampioen was in zijn
klasse, toonde door een 10-0 zege op
Bladel 3 dat zij een waardig kampioen
zijn.
Het negende team kwam tegen Attaque 2
niet verder dan een gelijkspel.
Nikon 10 sloot de kompetitie tegen ‘t
Batje 4 met de maximale winst af.
Bij de junioren leek bet er aanvankelijk
op dat Nikon 1 het PSV/Cathr. 1 erg
moeilijk zou maken. Na een 2-2 gelijke
stand liep PSV/Cathr. echter uit naar 3-7.
Eric van Veenendaal en Ad Schrijvers en

C,

in Brabantse Bekercompetitie

In de afgelopen week hebben alle seniorenteams behaIe bet tweede een overwinning

Nikon 1 heeft er zaterdagmiddag geen
gras over laten groeien in de wedstrijd
tegen Oldra uit Arnhem. Via een 4-0
voorsprong werd uiteindelijk een 8-2 ze
ge behaald. Jan Suiskens bleef ongesla
gen, Jo Handgraaf en Teuke Kraayinga
kwamen ieder tweemaal tot winst. Aan
staande zaterdag zal de tegenstand in
Limburg tegen Kluis 1 beslist groter. Wil
men nog kans maken op promotie dan zal
daar met grote cijfers gewonnen moeten
worden. Nikon 2 heeft bet in de uitwed
strijd tegen Budilia lelijk laten zitten aan
gezien alle teams in deze Masse wat pun
tenaantal betreft dicht bij elkaar staan
waren de punten erg belangrijk. Frits
Bergman was met twee zeges flog de
beste Nikon speler. Henk Smolders en
Yurka de Wolf bleven met één zege
duidelijk onder de maat.
Nikon 3 won met maximale cijfers van
PSV/Cathr. 5. Gerard Slegers, Mart van
Son en Cot van Empel bleven ongesla
gen.
Dit team zal in de volgende wedstrijd aan
moeten treden tegen medekoploper Ki
nawo. In deze uitwedstrijd zal minimaal
een punt behaald moeten worden.
Het vijfde team heeft het niet lastig gehad
tegen Treffers 2.
Fred van Bree bleef ongeslagen. Wim van
Gerwen en Harry van Gompel wonnen
ieder tweemaal. Uitslag 8-2. Dit team
staat twee punten achterstand op Taveres
op de tweede plaats in de derde klasse.
Het achtste team is door een 10-0 zege op
Treffers 5 nagenoeg zeker van een kam
pioenschap. De komende week zullen zij
gehuldigd worden in de wedstrijd tegen
Bergeijk 3.
Nikon 10 heeft geen moeite gehad met
Stiphout 10. Gerard Schoenmaker, Wout
de Wit en Wim Hanjoel zorgden voor een
10-0 zege.Het bekerteam bestaande uit
Cor van Empel en Henk Smolders is in de
2e Masse doorgedrongen tot de halve fi
nale. Zij zullen hierin moeten aantreden
tegen Renata uit Eindhoven.
Bij de junioren is dit weekeinde met wis
selend resultaat gestreden.

.

een zege in dubbeispel zorgen voor de
drie Nikon punten.
Het tweede team leed een 9-1 tegen Ki
nawo 3. Hans de Kinderen redde voor
Nikon de eer.
Ook Nikon 3 kon zijn partij tegen Bladel
1 niet in winst onizetten. Alleen Harry de
Weert wist tweemaal een partij in wiost
om te zetten. Uitslag 2-8.

Jo Handgraaf regionaal
tafeltenniskampio en
Eerste teamspeler van tafeltennisvereni
ging Nikon is bet afgelopen weekeinde in
Budel in geslaagd regionaal tafeltennis
kanipioen te worden. Hij heeft beslist niet
gemakkelijk gehad.
In de finale stond hij samen met Ton Wil
lems, Jan Suiskens en Scheepers uit
Mierlo. Door winst op Jan Suiskens, en
Scheepers moest uiteindelijk de beslis
sing vallen in de partij tegen Ton Willems,
aangezien ook Jan Suiskens slechts een
verliespartij had gehad. In een spannende
partij die in de 2e en 3e set met de tijd
regel werd verspeeld trok Jo tenslotte
aan het Iangste eind. In de B 1-Masse werd

Jan Suiskens eerste en Jo Handgraaf
tweede. In het dubbeispel in de hoogst
kiasse wist Jan Suiskens en Jo E...
een tweede plaats te bemachtigen. In de
finale verloren zij van de combjnatie
Wiflems/v. Dommelen In de D kiasse le
verde Gerard Sleegers een goede prestatie daar hij tot de finale wist door te drin
gen. Helaas Iced hij verlies in de finale.
Desalniettemjn een prachtige 2e plaats.
Ook in de B2 klasse leverde hij een goeth
prestatie. Hier wist hij wederom eer
mooie tweede plaats in de wacht te sle
pen.

Jo Handgraaf regionaal
tafeltenniskampioen
Eerste team speler Jo Handgraaf van tafeltennisvereniging Nikon is er het
afgelopen weekeinde in Budel in geslaagd regionaal tafeltenniskampioen te
worden. Hij heeft bet beslist niet gemakkelijk gehad.
In de finale stond hij samen met Ton
Willerns, Jan Suiskens en Scheepers uit
Mierlo. Door winst Op Jan Suiskens en
Scheepers moest uiteindelijk de beslis
sing vallen in de partij tegen Ton Wil
lems aangezien ook Jan Suiskens
slechts één verliespartij had gehad. In
een spannende partij die in de 2
e en 3e
set met de tijdregel werd verspeeld trok
Jo tenslotte aan het Iangste eind.
In de DI-kiasse werd Jan Suiskens
eerste en Jo Handraaf tweede.
in het dubbeispel in de hoogste klasse

wist Jan Suiskens en Jo Handgraafeen ‘
tweede plaats te bcmachtigen.
In de finale verloren zij van de combinatie Willems v. Dommelen.
19 de D-klasse leverde Gerard Sleegers
een goede prestatie daar hij tot de finale
wist door te dringen. Helaas leed hij
verlies in de finale. Desalnjettemjn een
prachtige 2e plaats.
Ook in de D2-klasse leverde hij een 4iii’i’
goede prestatie. Hier wist hij wederom
een mooie tweede plaats in de wacht te
slepen.

Nikon 8 kampioen

——-----,

I

Nikon 8 is kampioen geworden in de
5e kiasse.
Het team, bestaande uit Ronald Grysee
ls, Henry van Gool en Jaap Brandsma
mochten
donderdag in de wedstrijd tegen Veldho
ven 5 de bloemen in ontvangst nemen
.
—

Het eerste team heeft de kompetitie met
een verliespartij tegen Blue Star uit Venlo
afgesloten. Jan Suiskens en Jo Handgraaf
konden ieder éénmaal tot winst komen.
Ook het dubbelspel was een Nikon-aan
gelegenheid. Einduitslag 7-3.
Nikon 3 heeft dit weekeinde zijn kam
pioenschap verspeeld. Het had voldoen
de aan een gelijkspel tegen TfCV 2 uit
Veghel. Alhoewel ook de uitwedstrijd
verloren was gegaan had men goede
hoop dat ditmaal éen pt4ntje in Valken
s
waard gehouden kon worden. In deze
matige wedstrijd kon Mart van Son en
Cor van Ernpel éénmaal tot winst komen.
Ook het dubbeispel werd door Nikon
gewonnen. Gerard Slegers kon geen
eenmaal tot winst komen. Uitslag 3-7.
Nikon 4 verloor met 6-4 van PSV/Cathr.
4. Alleen Sleehouwer kwam met
twee
zeges tot en redelijke prestatie.
Ook Nikoi 5 verloor door verlies tegen
Renata 3 z in kampioenskansen in de
3e

Scholieren tafeltennis
toernooi
Op zaterdag 5 mei a.s. organiseert
de
T.T.V. Nikon het jaarlijkse tafeltennis
toernooi voor scholieren van Valkens
waard e.o. in d sporthal Amundsen
straat. Aanvang 9 uur. 1-let inschrijfgeld
bedraagt 1,50. (In de sporthal te
vol
i4 doen).
Alleen diegenen, die geen kompetitie
spelen in N.T.T.B.- of T.L.E.-verband
l--’.
mogen aan dit evenement deelnemen.
Er wordt gespeeld in 4 categorien t.w.:
Welpen geb. na 1-7-’67
Pupillen geb. tussen 30-6-’65 en 1-7-’67
Aspiranten geb. tussen 30-6-’63 en
1-7-

—-.

kiasse. Wim van Gerwen en Fred
Bree wonnen ieder één partij. Door van
in het dubbeispel werd de stand winst
7-3 be
reikt.
Nikon 6 won met 8-2 van MTV
roen Kiomp en Marten v.d. Heyde 2. Je
n ble
yen ongeslagen.
Nikon 9 had geen kans tegen Stiphout
7.
Met maximale cijfers 0-10 ging de
wed
strijd verloren.
Na een tegenvallende prestatie
in de
wedstrijd tegen Stiphout heeft het tiende
team ook deze week niet kunnen
poneren tegen Meppers 4 uit Heeze. im
leen Wout de Wit en Wim Hanjoe Al
l kon
den éénmaal tot winst komen. Uitslag
2-8.
Bij de junioren verloor het eerste
met 1-9 tegen Budilia 7. Eric van team
Veen
endaal kon met éen zege de eer redden
.
Ook Nikon 2 kon niet tot winst komen
Met 2-8 werd de wedstrijd tegen Geidro .
p
2 verloren.
Door een zege op Geidrop 4 heeft
vierde team zijn kampioenskansen het
ver
groot. Alleen Eric Snelleman
verloor
éénmaal. Einduitslag 9-1.
Ook de welpen kwamen dit weeke
inde
uit.
Tegen Budilia werd in de eerste
wedstrijd
een 5-0 nederlaag geleden. Kinaw
o Ni
kon leverde een beter resultaat op.
Eric Toirkens won tweemaal. Jan
Kanters
kwam eenmaal tot winst. Hierdoor
werd
een 3-2 overwinning geboekt.
-

‘

Junioren geb. tussen 30-6-’61 en 1-7-’63
Men kan zich nog opgeven, vOór 16 april
a.s. bij W.E. Hanjoel, Feliciadal
13,
Dommelen.

.

—
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Nikon 1 incasseert
eerste verliespunt

Nikon 1 heeft dit weekeinde zijn eerste veriles
punt moeten incasseren tegen
Benraad Hercules. Doordat de tweede op
de
ranglijst ook verloor blijft
...Nikon, met vier punten voorsprong,
de ranglijst aanvoeren in de promotie
hoofdklasse. Nikon 3 heeft door een 7-3 zege
op De Meppers de eerste
,plaats in de 2e kiasse heroverd.
Nikon 1 heeft het in de uitwedstrijd
tegen Benraad Hercules onverwacht
moeilijk gekregen. Na een 9-1 zege in de
thuiswedstrijd ging men vol goede
moed van start. Maar al snel bleek dat
Hercules niet van plan was zich in eigen
pii.w huis naar de slachtb
1
ank te laten voeren.
Via een stand 2-2, waarbij het dubbel
‘ spel voor de nodige irritatie
zorgde
zowel bij scheidsrechter als bij het
publiek. Zowel het thuispubliek als de
gasten zorgden hierna voor een heksen
ketel. Thien van Vroenh oven hield zich
het beste staande in dit geweld en won
al zijn partijen. Paul Bakker moest
éénmaal de eer aan de tegenstander
laten. Jo Handgraaf, een beetje uit
vorm, kon niet tot winst komen. Eind
uitslag 5-5. Het tweede had geen nloeite
met TTCV/ Rath 3. Alle spelers bleven
ongeslagen. Nikon 3 haalde een knap
staaltje uit door De Meppers dat tot
dan toe de ranglijst aanvoerde een 7-3
nederlaag toe te brengen in eigen huis.

j

,,

Frits Bergman speelde weer ouderwets
en won al zijn partijen. Theo Kole en
Gerard Sleegers voegden hier ieder
twee partijen aan toe. Door deze zege
aat dit team aan de leiding in de 2e
asse. Het vierde team kon wederom
Ct tot winst komen tegen ATTV
uit
n. Met 7-3 werd de uitwedstrijd
oren. Nikon 5 kon thuis niet tot
t komen tegen Alico. Henk Bos
won twee partijen. v. Bree en van
en konden maar één partij in
mzetten. Uitslag 5-5. Het zesde
)n overtuigend met 9-1 van
lenk Sandkuyl en Oudhuyzen
geslagen. Met dezelfde cijfers
7 ten onder tegen Achilles
‘ast in’
Ispel werd de
‘‘

eer gered. Nikon 8 won met 7-3 van
MTTV 2. Hans de Kinderen en Peter
Lodewijks zorgden voor de punten. Bij
de junioren verloor Nikon 2 met 7-3
van Bladel 1. Ad Schrijvers leverde met
2 zeges de beste prestatie. Nikon 3
speelde met 5-5 geiijk tegen Bladel 5.
Gerard Damen won 2 partijen, Gerrit
Cleven, Marken Jonkers en het dubbel
spel leverden de andere 3 punten op.
Nikon 4 leed een grote 1-9 nederiaa
tegen Kinawo 7. Eric Toirkens zorgde
voor het enige punt.

Programma
I-li
3-li
3-1 1
3-11

Irene 3-Nikon 2
TTCV/R4-Njkon 3
Budilia 2-Nikon 4
Dc

Nikon goed van strI’ 19

Deze week is de landelijke competitie
van de N.T.T.B. weer van start
gegaan.
Hierin heeft T.T.V. Nikon uit
Valkenswaard voor dii seizoen grootse
plannen om hogerop te komen in de
landelijke competitie. Met de nieuwe
aanwinsten Thieu van Vroenhoven en
Paul Bakker zal getracht worden, om
in de eerste heift zeker de stap te
maken van de promotie hoofdklasse
naar
de hoofdklasse. Door het aantrekken
van deze topspelers heeft het bestuu
r
er voor gezorgd dat er gedurende dit
jaar in Valkenswaard van toptafelten
nis genoten kan worden.
A.s. zaterdag 22 september
eerste om 3 uur in de sporthal zal bet
aan de
Amundselaan zijn eerste thuiswedstrij
d
spelen. Zij moet het dan opnem
het eerste team van Benraad en tegen
Hercules.
De toegang tot de hal is
gratis.
in het afgelopen weekeinde
team voor een goede start zorgde dit
door
uitwedstrijd tegen Megacles uit in de
Weert
met een 8-2 zege naar huis
te
Thieu van Vroenhoven en Paul keren.
Bakker
verloren geen enkele partij.
Jo Hand
graaf moest tweemaal het
onderspit
dclv en.

Dat het bestuur niet alleen
aan
eerste team denkt blijkt uit de opzet het
van
de nieuwe training.
Niet alleen is Thieu van Vroenh
oven
het eerste team komen verster
maar hij zal ook zowel voor dejuni ken,
oren
als voor de senioren de training
gaan
Verzorgen.
Op maandagavond en woensdagavo
nd
zijn de selectietrainingen voor
respec
tievelijk senioren en junioren.
Op vrijdagavond van 20.00 tot
our kunnen recreatiespelers of 24.00
mers terecht. Zij zullen indien trim
zij
wensen, op kundige wijze worden dit
bege
leid.
Voor aankomende welpen aspiran
ten
en junioren is de zaterdagmidd
ag vrij.
Nieuwkomertjes zullen dan tussen
14.00
19.00 uur wegwijs gemaakt
worden in de tafeltennissport.
Nieuwe leden kunnen zich op de
betref
fende uren opgeven in de sporthal.
alleen maar een kijkje wil komen Wie
ne
men is ook van harte welkom.
Ook voor de afdeling Brabant
start
deze week de competitie.
Hierin zal door Nikon met negen
seni
oren en vier junioren teams deelge
no
men worden.
-

Het tweede seniorenteam is door de
komst van Ad van Herel danig ver
sterkt. Het team bestaande uit Henk
Smolders, Cor van Empel en Ad van
Herel moet in staat geacht worden dit
jaar door te dringen tot de iandelijke
competitie. Ook het derde team be
staande uit Theo Kole, G. Sleegers, F.
Bergman en M. v. Son moet trachten
uit de 2e kiasse te geraken.
Bij de junioren is sprake van een
jaar
van opbouw. Buiten bet aspirantente
am dat een gooi gaat doen na de lande
lijke competitie. zullen andere teams
nog ervaring op moeten doen in
de
competitie. Misschien zal de nieuwe
trainingsopzet al in de tweede heift zijn
vruchten gaan afwerpen.

Program ma:
22-9 3 uur:

Nikon l-Benraad Hercules I
21-9 20 uur:

Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon

2-TTCV R3
3-Meppers
4-ATTV
8-Attaque 3
9-Flash 4
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bleef
m boekte winst. Met
Ook het tweede tea
rien teruggewezen.
7-3 werd PSVlCath rijvers die ongesla
Hier was het Ad Sch
gen bleef.
vuist maken tegen
Nikon 3 kon geeli
kers kon de eer redFlash 2. Martien Jon

Nikon 1 erg sterk
Wederom heeft bet eerste team van Nikon mien
zien wat bet waard is. In de
eerste thuiswedstrijd tegen Benraad HeruIes
won het overtuigend met 9-I.
Hierdoor voert het de ranghjst ann in de
prom. hoofdklasse.
Na een goede start van Jo Handgraaftegen Pete
r Joels wisien Paul Bakkerl
Thieu van Vroonhoven met subliem spel een
3-0 voorsprong op Ic bouwen,
Na een een overwinning in bet dubbeispel hep
men vrij snel uit naar 9-0. in
de laatste partij moest Jo Handgraafzijn meer
dere nog erkennen in Stoffur
A

unstige week vöor Nikon

In het weekeinde is er door de bovenste teams
van Nikon bijzonder sterk gespeeld. H
eerste team dat de leiding heeft in de promotie
hoofdk
die beide tot winst kwamen voeren leiding in respec lasse was vrij. Nikon 2 en Nikon
tievelijk de eerste en tweede kIass
Nikon 5 wist koploper de Knub in de derde
Idasse
in eigen huis twee punten af
snoepen.
Met nog drie wedstrijden voor de boeg
Nikon 5 Vice Versa ‘64
staat Nikon 2 aan de leiding in de eerste
10-11
kiasse. Deze keer werd Irene 3 aan de
‘t Batje Nikon 6
zegekar gebonden. Ad van Herk won 3
9-11
partijen, Henk Smolders won twee maal.
Nikon
7 Alico 3
Winst in het dubbeispel en een zege van
10-11
Cor van Empel zorgden voor de 7-3 zege.
‘t Bate 2 Nikon 8
Indien de komende week tegen JCV in
9-11
Vught een puntje mee naar huis genomen
Nikon 9 Bergeijk 4
kan worden staat niets een kampioen
Junioren
schap meer in de weg.
10-11
Ook Nikon 3 heeft een kampioenschap in
MTI’V I Nikon 1
de tweede in eigen hand. Deze week
Nikon 2 PSV/Cathr. 4
werd T1CV/Rath 4 met 3-7 in eigen huis
Nikon 3 Flash 2
geklqpt. Then Kcile en Frits. Bergman
zette al hun partijen in winst om. Gerard
Sleegers kwam slechts eenmaal tot winst.
Nikon 5 heeft vriend en vijand verrast
door koploper de Kuub in eigen huis een
8-2 jasje te geven. Henk Bosvld gaf met
drie zeges de goede weg aan. Wim van
Gerven en Fred van Bree deden met ieder
twee zeges niet veel voor hen onder.
Het zesde team kwam niet verder dan 5-5
tegen TTCV/Rath 6. Ronald Grijseels en
Henk Sandkuyl zorgden ieder voor 2
punten, Martien Konings voegde hier nog
een punt aan toe.
Het zevende team dat met twee invallers
speelde leed een 8-2 nederlaag tegen Ta
veres. Het achtste team verloor met 9-1
tegen MYI’V.
Bij Nikon 9 PSV/Cathr. 14 redde G.
TAFELTENNIS
Eerde de eer. Uitslag 1-9.
Bij de junioren kon zowel Nikon 2 als
EINDHOVEN
Nikon 4 niet tot winst komen.
Het reserveNikon 2 verloor met 7-3 van plaatselijk team van PSV/Cathrien Is via een
9—1
over
wlnning op Roosendaal
concurrent Geenhoven. Ad Schrijvers le
verde met twee zeges nog de beste pres kampioen geworden In de eerste
tatie. Nikon 4 verloor met 10-0 van Veld kiasse. Budilla heeft ook winat
wet-en te halen In de uitwedstrijd
hoven 6.
tegen Irene 2.
Op de open Helmondse kampioenschap
Twee wedstrljden voor het einde
pen behaalde Eric van Veenendaal een
mooie eerste plaats in het dubbeispel. n van de competitie is het reservehet enkelspel bereikte hij de laatste vier. team van PSV/Cathrien al kam
Op3l oktober heeft TTV Nikon zijnjaar pioen geworden in de eerste
Iijkse ledenvergadering gehouden. Op kiasse. Zaterdag werd de nurnmer’
deze vergadering werd de volgende be twee duidelijk teruggewezen met
stuurswijziging doorgevoerd. Afgetreden de cijfers 9—i. Thuur van Gestel
P. v. Son, G. v. Buel, F. Slaats. Als nieuwe moest een set afstaan tegen Frits
leden gekozen G. Slegers, J. Handgraaf. Knobel. Hennie Boerenkamp en
Dit jaar werd de J. Kuitert-beker, die uit Rob Zwartjens bleven hun tegen
gereikt wordt aan een lid dat erg ver standers de baas. De Eind
dienstelijk voor de vereniging is geweest hovenaren promoveren door het
kampioenschap naar de promotie
in de periode, overhandigt aan J
0 Hand overgangsklasse en hebb
en dan
graaf. Jo van harte proficiat.
ook aansluiting met het eerste
Programma:
team.
10-11
Budilia heeft met 6—4 de ult
Nikon 1 JCV 2
wedstrijd tegen Irene 2 gewonnen
JCV 3 Nikon 2
en staat daarmee op een gedeelde
9-11
tweede plaats. De Budelse punten
Nikon 3 Renata 2
werden gescoord door: Harrie
Nikon 4 PSV/Cathr. 8
der Steen die ongeslagen bleefvan
en
drie sets won, Ad Schellekens won
twee sets en Herman Doom
scoorde eenmaal.
Renata heeft in de thuis
wedstrijd tegen TTCV sechts één
punt weten te behalen. chris Vos
•stond de tegenstanders geen set
wlnst toe, Huub van Hout kon
twee keer tot winst komen, maar
Albert Rooijmans zat duidelijk
met problemen. Hij kon geen par
tij op zijn naam brengen.
Kadans heeft tegen de Meppers
in eigen huis met 4—6 verloren. De
Bestenaren kwamen net lets to
kort om eon belangrijk punt
to
pakken.
Het damesteam van Bergeijk,
dat voor het eerst aan de competi
tie deelneemt, is ongeslagen kam
pioen geworden in de twee
de
Masse. De dames Hettie Winters,
Helma Daris en Carrol Peels
moveren naar de eerste Masse,pro
te
vens de hoogste Masse van af
deling Brabant.
-

-

-

-

-

-

-

-

• Speler-trainer Thieu van
Vroen.
Nikon 2 dat dit jaar in de le klasse
aantreedt deed het voortreffelijk tegen
ii.
TTCV/ Rath 3. Ad van Here) de nieuwe
aanwinst zet drie partijen in winst om.
Cor van Empel en Henk Smolders
hoefden slechts eenmaal de tegenstan
‘_. ders te felicitere.Eind
uitslag 8-2.
Nikon 3 leverde een matige prestatie
tegen de meppers.
i—’ In deze thuiswedstrijd werd slechts één
punt bemachtigd.
Aan Theo Kole heeft het beslist niet
gelegen. llij kwam tot drie oVerwinnin
gen. Gerard Slegers en Mart van Son
• bleven met ieder één zege beneden hun
kunnen. Vooral taktisch zullen deze
spelers toch uit een ander vaatje moeten tappen.
Het vierde team van Nikon voldeed
..!4 niet aan de verwac
htingen. In een slech
te wedstrijd werd met 3-7 van ATTV
verloren. Jeroen Kiomp, Wim van 6cryen en het dubbel leverde iedere één
op.
zege
Tegen Alico 3 zorgde Nikon 5 voor
klinkende overwinning Fred van Bree
en Piet van Son zorgde ieder voor
3
partijen. Debutant Henk Bosveld was
goed voor twee partijen.
‘1 Het zevend
e team wist niet tot wiast te
komen, tegen Achilles 2. Crooymans
met één zege de eer redden. Eind
uitslag 1—9.
Nikon 8 waarvan Peter Lodewijks
en
Hans de Kinderen voor het eerst in de
senioren kompetitie deelnemen deed
r’”het voortreffelijk. Zowel Peter
als Hans
zegevierden driemaal. F. v. Son die
-

‘.

voor het eerst aan de competitie dccl
neemt kon niet tot een zege komen.
UItslag Nikon 8- AHagne 3 7-3.
Het ñegende team dat bestaat uit debu
tanten verloor maar nipt van Flash 4.
6. v. Eerde A. Balmer en H. v.d. Boer
wisten allemaal één partij in Winstom
te zetten.
Programma:
29-9 JCV 2-Nikon I
28-9 Nikon 2- JCV 2
25-9 Renata 2- Nikon 3
29-9 PSV/Cah. 8 Nikon 4
28-9 Vice-Versa ‘64- Nikon 5
29-9 Nikon 6 ‘t Batje
29-9 Alkeo 5- Nikon 7
28-9 Nikon 8- t Batje 2
27-9 Bergeijk 4- Nikon 9
-

-

-

—

-

-

-

-

Nikon 1 haalt uit tegen JCV uit
Gunstige week Vu
ght
voor Nikni 49
iCy uit Vught is geen partij geweest voor Nikon 1. Met 10-0 werd
Blue Star nit Venlo.

dit team naar huis
gestuurd. Door deze zege kan Nikon 1 aanstaande zaterda
g kampioen worden tegen

In het weekeindeiSèt dodr debovenste teams van Nikon bijiondr sterk
gespeeld. Het eerste team dat de leiding heeft in de prornoti’hiiofdk)ass
was vrij Nikon 2 en Nikon 3 die beide tot winst kwamen gaan aan de leiding
in respectievelijk de eerste en tweede kiasse. Nikon 5 wist koploper Dc
Kuub in de derde kiasse in eigen huis iwee punten af te snoepen.
Met nog drie wedstrijdervoor de boeg
staat Nikon 2 aan de leiding in de eerste
kiasse. Deze keer werd Irene 3 aan de
zegekar gebonden. Ad van Herel won 3
partijen, Henk Smolders won twee
maal. Winst in het dubbeispel en een
zege van Cor van Empel zorgden voor
de 7-3 zege.
Indien de komende week tegen JCV in
Vught een puntje mee naar huis geno
men kan worden staat niets cen kam
pioenschap meer in de weg.
Ook Nikon 3 heeft een kampioenschap
in de tweede kiasse in eigen hand. Deze
week werd TTCV/ Rath 4 met 3-7 in
eigen huis geklopt. Theo Kok en Frits
Bergman zetten al hun partijen in winst

om Gerard Sleegers kwam slechts een
maal tot winst.
Nikon 5 heeft vriend en vijand verrast
door koploper De Kuuh in eigen huis
een 8-2 jasje te geven.
Henk Bosveld gaf met drie zeges de

goede weg aan. Wim van Gerven en
Fred van Bree deden met teder twec
zeges niet veel voor hen onder.
Dit jaar werd de J. Kuitert-beker, die
uitgereikt wordt aan een lid dit erg
verdienstelijk voor de vercniging is
geweest in die periode, overhandigt aan
Jo Handgraaf.
Programma:
Nikon I JCV 2
-

JCV 3

Nikon 2

-

Nikon 3 - Renata 2
Nikon 4 PSV Cath 8
Nikon 5 Vice Versa ‘64
‘t Batje Nikon 6
Nikon 7 - Alico 3
‘t Batje 2 - Nikon 8
Nikon 9 - Bergeijk 4
Junioren
MTTV I - Nikon I
-

-

-

Nikon 2

-

Nikon 3

-

PSVCath 4
Flash 2

I (_)— II
10—I I
9-Il
9-! 1
9-1 1
10-Il
9-1 I

Om 14.30 vangt de thuiswedstrijd aan.
Gezien een overwimling in de uitwed
strijd mag verwacht worden dat deze
wedstrijd niet a! te veel problemen zal
geven. Ook Nikon 2 heeft deze week een
goede stap in de richting van promotie
gezet. Door een 6-4 zege op JCV 3 is dit
team bovenaan de ranglijst gekomen in
de eerste klasse.
Dat Nikon 1 geen moeite zou hebben met
JCV 2 werd we! verwacht maar dat Jo
Handgraaf, Thieu van Vroenhoven en
Paul Bakker met maximale winst zouden
zegevieren had niemand verwacht. Pro
motie naar de Hoofdklasse ligt duidelijk
in hun bereik. Ook daarin hopen zij hoge
ogen te gooien. Nikon 2 won verdiend
tegen medekoploper JCV 3 met 7-3. Ad
van Herel won a! zijn partijen. Henk
Smolders wist twee partijen in winst om
te zetten. Corvan Empel wist geen enkele
partij irt winst om te zetten. Ook het der
de team maakt goede vorderingen op weg
naar het kampioenschap in de tweede
kiasse. Door ieder tweemaal te zegevie
ren en een overwinning in het dubbel

‘0-I
9-I
10-Il
to-Il

werd met 7-3 van Renata 2 gewonnen.
Nikon 4 won met 8-2 van PSV/Cath. 8,
Martien v.d. Heijden won al zijn partijen..
Jeroen Klomp en invaller Henk Sandkuyl
wonnen ieder tweemaal. Het vijfde team
leed met 4-6 verlies tegen Vice Versa ‘64.
Freddy van Bree was met twee zeges de
beste man.
Nikon 6 leverde een uitstekende prestatie
door koploper ‘t Batje twee punten af te
snoepen. Marcel Oudhuyzen en Henk
Sandkuyl hadden met twee zeges het
grootste aandeel in de zege. Het zevende
team zal een degradatie naar de vijfde
kiasse niet meer ontkomen.
Ook deze week werd verloren met 8-2
van ‘t Batje 2. Wout de Wit en Piet
Crooymans wonnen ieder dénmaal. In de
rekreatie kiasse verloor Nikon 9 met 3-7
van Bergeijk 4. Batimer kwam met twee
zeges tot de beste prestatie.
De junioreri hebben zich deze week
duchtig geweerd. Nikon 7 won met 8-2
van MTTV. Harry de Weert bleef onge
slagen. Eric Snelleman en Christian Staal
zorgden ieder voor twee punten.
Het tweede team won met 6-4 van PSV/
Cathr. 4. Ad Schrijvers bleef ongeslagen.
Nikon 3 verraste Flash door met 6-4 te
zegevieren. Geert Damen had met drie
zeges een grote aandeel in deze zege.
Programma
17-11
Nikon 1 Blue Star 1
-

16-11

10-! I

Nikon 2 - Renata
Nikon 3 - Kadans
Nikon 4 Eenen Twintig
Nikon 5 PJS 2
17-11
Stiphout 6 Nikon 6
16-11
Nikon 7 - Geenhoven 3
Nikon 8 Renata 7
12-11
Flash 5 Nikon 9
Junioren 17-11
Smash 73 - Nikon 1
Nikon 3 Eenen Twintig 2
Nikon 4 - Eenen Twintig 4
-

-

-

Nikon kampioen in de promotie

hoofdklasse

-

-

Afgelopen zaterdag is het eerste team van Nikon erin geslaagd ongeslagen kampioen te
worden in de promotie-hoofdklasse. Door deze prestatie komt dit team in de tweede
helft uit in de hoof dklasse. Ook hierin zal gepoogd worden kampioen te worden zodat
de promotie-erekiasse binnen bereik komt.

-

I
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Tafeltennisvereniging die duidelijk aan
een opbouwperiode bezig is, hoopt ook
van onder af aan aanvulling te krijgen.
Het tweede team kan aanstaande vrijdag
kampioen worden. Ook bet derde team,
dat deze week een steekje liet liggen heeft
de kampioenskansen in eigen hand.
Door de goede prestatie zowel van
eerste, tweede, als derde team kon Nikon
op een hoger plan meedraaien. Ondanks
het feit dat het kampioenschap nagenoeg
een feit was heeft het Nikon 1 tegen Blue
Star niet aan ambitie ontbroken. Vooral
Jo Handgraaf die de laatste tijd een beetje
uit vorm leek speelde erg goed. Thieu van
Vroenhoven was de beste man bij Nikon
met drie zeges. Paul Bakker en Jo Hand
graaf lieten een steekje vallen tegen
Donjancourt. Uitslag 8-2.
Nikon 2 heeft er tegen Renata geen twil

Bergman al zijn partijen in winst kon om
zetten mocht niet baten. Door deze ne
derlaag moet dit team aanstaande
woensdag de wedstrijd tegen PSV/Cath
rien 4 met eén punt achterstand op dit
team starten. Winst in deze wedstrijd
betekent promotie naar de le kiasse.
Het vierde team is er niet in geslaagd één
punt te behalen tegen koplorier Een en

I
4
I

4
4

Na zege op Blue Star /51

Nikon weer
hoofdklasser
TAFELTENNIS
VALKENSWAARD
Na één
jaar In de promotle hootdklasse
gespeeld Ce hebben gaat Nikon het
hogerop zoeken. Het promoveert
naar de hoofdklasse doordat het
ongeslagen kampioen Is geworden.
Zaterdag werd de laatste horde
genomen door bet Venlose Blue
—

-,

I’

Star Ce verslaan.
Nikon Valkenswaard heeft het
karwel goed afgerond. Voor zover
er van tegenstarid gesproken kan
worden, heeft Nikon laten zien dat
het opperniachtig was in deze
kiasse. Dat moest Blue Star er
varen. De Venlonaren hadden
weinig in te brengen; dat bleek al
gáuw töen Nikon een voorsprong
nam en deze iiltbreidde tot 6—0.
Toen pas moest Nikon het eerste
tegenpunt
incasseren,
maar
vreemd genoeg was het Paul Bak
ker die van Donjacour verloor. Jo
Handgraaf moest even later Don
jacour ook feliciteren, maar meer
punten stond Nikon niet toe. Thieu
van Vroenhoven kon met het feest
in het vooruitzicht geen fout
maken. Tegen hem kwamen alle
tegenstanders tekort. Na deze 8—2
overwinning kon Nikon zich tot
kampioen wtroepen en het zal ook
In januari als de volgende corn
petitie begint, hoge ogen gooien in
de hoofdklasse.
PSV/Cathrien
heeft
te
leurgesteld in de uitwedstrijd
tegen het Venraaijse Red Stars. De
Eindhovenaren moesten een 9—1
nederlaag incasseren. Red Stars,
dat vorige week koploper Never
Despair al op de knieèn dwong,
was bijzonder gesterkt door dat
resultaat en dat moest PSV/Cath
rien ervaren. Pas in de laatste
partij icon mvaller Rob Zwartjens
de eer redden ten koste van Gies
sen. Gerrit Jan Vrielink en Sjef
Orbons hadden het bijzonder
moeilijk en kwamen niet tot een
overwinning.

Het damestearn van ‘fl’V De
Meppers is gedegradeerd ult de
overgangsklasse. De dames Cham
bon, Van Kuljk en Scheepens
waren met opgewassen tegen het
kampioensteam van Red Star uit
Goirle dat maar liefst met 10—0 de
zege mee naar huls narn.

Ook Nikon 2 kampioen
Nadat eerst het eerste team kampioen was geworden in de promotie
hoofdklasse is ook het tweede team van tafeltennisverenigiflg Nikon
kampioen geworden. Door de kampioenschap is promotie naar de landelij
ke promotie-overgangsklasse een feit.
Het laatste obstakel dat genomen
moest worden was de wedstrijd tegen
DESO uit Roosendaal. Aangezien
Nikon 2 de uitwedstrijd met 7-3 had
verloren werd toch met de nodige spanfling tegen dit duel aangekeken. Deze
vrees bleek ongegrond. Alleen Cor van
Empel moest éénmaal de eer aan de
tegenstander laten. Flenk Smolders en
Ad van Herd bleven ongeslagen.
Nikon I moest ha het behalen het
kampioenschap nog aantreden tegen
IRENE uit Tilburg. Dat Nikon de
enige is die aanspraak kan maken op de
titel bewezen zij door met 8-2 te i.ege
vieren. Thieu van Vroenhoven en Paul
Bakker bleven zonder verlies. Jo Hand-

graaf kon slechts ëén partij in winst
omzetten.
Ook voor Nikon 3 aren er nog kampi
oenskansen aIhoeeI gehandicapt door
niet meespelen van Mark van Son en
Gerard Sleegers leek een overwinfling
op koploper PSV Catr 4 niet tot de
onmogelijkheden te behoren.
Dc edstrijd begon erg hoopvol. Bij de
stand 2-4 in het voordeel van Nikon
leek deze hoop niet ongegrond. Toen
stokte echter de machine. En met een
nederlaag van 6-4 moest de eer aan de
worden.
tegenstander
gelaten
PSV Catrien mocht de bloemen in
ontvangst nemen.
Nikon 4 bebaalde een verdienstelijke 73 zege op Meppers 2.
Djt team dat vooral in het begin enkele
steken liet vallen herstelde zich op bet
einde van de kompetitie uitstekend.
Martien v.d. Heijden bleef in deze
wedstrijd ongeslagen.
Nikon 5 heeft door een 3-7 zege op
OTTC 3 zijn plaats in de derde klasse
hehouden. Tijdens de laatste edstrij
den varen er buitende titclhouder en
degradant nog vier teams over, die
alien nog konden degraderen. Zover
heeft Nikon 5 bet niet laten komen.
Henk Bosveld bleef met drie zeges on
geslagen.
Ret zesde team won met 8-2 van Ka
dans 3. Martien Konings was met drie
zeges de beste man. Henk Sandkuijl en

Ronald Grijseels wonnen ieder twee

maa 1.
Nikon 7 verloor met 3-7 van Geldrop 2.
Wout de Wit hracht het er met 2 over
winningen nog bet beste af. Aan Hans
der Kinderen die drie partijen in winst
wist om te zetten was de nederlaag
beslist niet te v ijten.
Op I december warden door T.T.V.
Nikon de jaarlijkse clubkampioen
schappen gehouden voor seniorefl.
waaronder ook recreanten. Dc wed
strijden vangen om 14.00 uur aan. Zij
die zich nag w illen opge en kunnen dit
doen in de sporthal of hij W. v. Gerven
(13960).
‘s Avonds om 20.00 our zal de traditi
onele feestavond gehouden warden.
Alle leden zijn bierop an harte wel
kom van af 20.00 war in zaal ..Du
Commerce”.
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Nikon houdt
open dag
Tafeltennisvereniging Nikon uit Valkenswaard houdt op zaterdag 12
januari open dag. Op deze dag kan iedereen vrijblijvend binnen wandelen in
de Sporthal aan de Amundsestraat om kennis te maken met de tafeltennis
sport. Na een succesvolle start in het seizoen hebben leden van de tafelten
nisciub gemeend ook lets te moeten doen voor degenen die de tafeltennis
sport een warm hart toedragen, en die graag eens nader willen kennismaken
met die sport.
Voor a! deze mensen is dit een gelegen
heid bij uitstek. Het programma biedt
voor hen mogelijkheden te over. Om
14.00 uur wordt gestart en om half drie
zal trainer Thieu van Vroenhoven een
korte toelichting geven over speiregels,
techniek en vele andere dingeri die bij de
tafeltennissport te pas komen. Aan hem
kan hierover dan vragen stellen over deze
materie. Om 14.45 zal de trainer de
wekwijze van een tafeltennisrobot laten
zien. Er zijn ook mogelijkheden voor
ieder om een bal verzonden door zo’n
robot te retourneren. Tevens zal de trai
ningswijze met zo’n robot gedemon
streerd worden. Om 15.30 uur zal een
demonstratiepartij t zien zijn tussen de
Nikonleden. Jo Handgraaf en Ad van
Here!. Om 16.00 uur kunnenalleliefheb
bers onder deskundige leiding een trai
ning mee maken. Men hoeft zeif enkel
zorg te dragen voorgymschoenen. Tafel
tennisballetjes zijn aanwezig. Na deze
sportieve training kan ieder bij de aanwe
zige bestuursleden vragen stellen over de
vereniging, de nederlandse tafeltennis

bond en al wat met de tafeltennissport te
maken heeft. Voor ieder is een informa
tiefolder aanwezig. Graag nodigt Nikon
alle inwoners van Valkenswaard uit een
kijkje te komen nemen. Maar ook zij die
niet in Valkenswaard wonen zijn van
harte welkom. Dit is de eerste keer dat in
tafeltennisrobot
een
Valkenswaard
gedemonstreerd wordt. Maak gebruik
van deze unieke gelegenheid.
,

—

Programma
Vrouwentrefcentrum
Op dinsdagmorgen l5januari is er in bet
trefcentrum een thema-ochtend: “Is huis
houdelijk werk werk?” Het centrum is
open vanaf 9.30 uur
Op donderdagavond 17 januari is er een
“Franse avond”. Aihoewel niet iedereen
de Franse taal spreekt is Frankrijk toch
een van onze favoriete vakantielanden.
Donderdag haalt het Vrouwentrefcen
trurn Frankrijk in huis met franse mu
ziek, een glaasje franse wijn en een hapje
kaas. Vanaf 20.00 uur is de deur open.
Alle activiteiten van het vrouwentrefcen
trum vinden p!aats: Eindhovenseweg
139, Valkenswaard.

.

.s de open dag
.con-trainer Thieu van v’roenhoven die zaterdag
ort.
tale/tennis-sp
over
de
eren
inform
wit
zal
weten,
iedereen, die wat
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Van Vroenhoven
wint titelstrijd
TAFELTENNIS
Thieu van
ROOSENDAAL
Vroenhoven van Nikon Valkens
waard een Marianne Wagemakers
van Vice Versa ‘51 uit Oudenbosch
hebben dit weekeinde beslag ge
legd op de Brabantse tafeltennisti
tels die in de Roosendaalse sport
centrum Leys Dream op het spel
stonden.
Vooral Van Vroenhoven, speler
van het eerste team van Nikon!
Valkenswaard, dat zaterdag aan
staande start met de tweede helft
van de competitie, zorgde met zijn
overwinning voor een regelrechte
sensatie.
Ongenoegen omtrent de omstan
digheden waaronder de Brabantse
merendeels
kampioenschappen
worden gespeeld, waren er ook dit
keer weer de oorzaak van dat de
echte regionale toppers (Van der
Zee en Van Gasteren (JCV) en
Bakker (Nikon) verstek lieten
gaan, maar Wim van de Sande,
ook lid van het Vughtse JCV, en
uitkomend in de promotie-ere
kiasse, was wel present.
De overwinning van Van Vroen
hoven was daarom een grote ver
rasing omdat Van de Sande mo
menteel in de competitie blijk
geeft van een steeds maar stijgend
spelpeil, maar in de finale van de
A-klasse moest de jeugdige Vugh
tenaar toch duidelijk buigen voor
de Nikon-oefenmeester: 21—9, 21—
18.
In de S—i kiasse was Van de
Sande wel de meerdere van Van
Vroenhoven (21—8, 21—15), maar de
titel stond in de A-klasse op het
-
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THIEU VAN VROENHOVEN
...verrassing..
spel. Marianne Wagemakers was
zoals verwacht veel te sterk voor
de concurrentie en sleepte een on
bedreigde titel in de wacht.

OTTC

-

successen

Succesvolste vereniging tij dens
de regionale titelstrijd was het Os
se OTTC, dat ruim de helft van de
Brabantse jeugdtitels mee naar
huis nam.

Open dag ,,Nikon” succes

Thieu van Vroei
Brabants kampi
Het afgelopen weekend mag zeer succesvol voor TTV Nikon genoernd
worden. Het weekend stond in het teken van twee grote evenementen; de
brabantse kampioenschappen tafeltennissen en de open dag op zaterdag.
Wat de opendag betreft was niets aan het
toeval overgelaten. Tevoren was aan dit
festijn bekendheid gegeven via krant en
radio en met een geluidswagen werd de
Valkenswaardsc bevolking op de hoogte
gebracht van de aktiviteiten. Het was dan
ook niet verwonderlijk dat velen zich
naar de sporthal begaven om eens van
dichtbj kennis te maken met de tafelten
nissport.
Uit het grote aantal bezoekers en het
grote enthousiasme waarmee aan de
activiteiten werd deelgenomen bleek dui
delijk dat TY’ Nikon met deze open dag
in de roos geschoten had. Aangezien
TTV Nikon nog steeds nieuwe leden kan
gebruiken hieronder enige adressen vaar
men zich kan opgeven: E. Staals, Paulus
dal 19, Dommelen; P. v. Veenendaal,
Kard. de Jongstraat 21, Valkenswaard.

Brabantse
kamploen schappen
Het tweede grote eve,lement waren Ge
Brabantse kampioenschappen tafelten
His. Nog nimmer is de historie van tafel
tennisvereniging, heeft Nikon zo duide
lijk zijn stempel gedrukt op deze
kampioenschappen. Algemeen Bra
bantskampioen werd fhieu van Vroen

hoven. In de A kiasse versloeg hij W. v.d.
Sande van tafeltennisvereniging I.C.V.
Bij bet dubbeispel werd Thieu van
Vroenhoven samen met Cor van Empel
Brabants kampioen. Ad van Herel en Jo
Handgraaf wisten in deze kiasse op de 3e
plaats beslag te leggen.
In de open kiasse legde Thieu van Vroen
hoven beslag op de 2e plaats. Hier moest
hij juist zijn meerdere erkennen in W.
v.d. Sande. In de C-klasse dubbel wisten
Frits Bergman en Mart van Son bet tot
een verdienstelijke tweede plaats te bren
gen.
Kampioen in de D-klasse werd Henk
Smolders. Kiermee prolongeerde hij zijn
titel van vorig jaar. Door deze zege ligt
een C-licentie vast en zeker op hem te
wachten. In de D-klasse dubbel werd
Henk Smolders samen met Theo Kok
brabants kampjoen. In de F-klasse be
haalde [heo Kok het Brabants kam
pioenschap. En ook voor hem zal een
hogere licentie niet lang op zich laten
wachten.
Bij de junioren verloor Eric van Veenen
daal maar net in de halve finale. Gerard
Damen liet bij de aspiranten zien dat zijn
spel zienderogen vooruit gaat. De juni
oren speelden, alhoewel zij niet’

-
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Thieu van Vroenhoven
Brabants kampioen
Open dag groot succes voor ‘Nikon’
Het afgelopen weekend mag als zeer succesvol voor TTV Nikon vernoemd worden.
Dit weekeinde stond in liet teken van twee grote evenementen n.l. de Brabantse
kampioenschappen tafeltennissen en de open dag gehouden op zaterdag 12 januari.
Wat de opendag betreft was niets aan het toeval overgelaten. Van te voren was aan dit
festijn bekendheid gegeven via krant en radio en met een geluidswagen werd de
Valkenswaardse bevolking op de hoogte gebracht van de activiteiten.
Het was dan ook niet verwonderlijk dat
velen de stoute schoenen aantrokken, en
zich naar de sporthal begaven om eens
van dichtbij kennis te maken met de ta
feltennissport. De sponsors van TFV Ni
kon, respektievelijk en door Effef Pro
motions had er voor elke jeugdige en
thousiast een shirtje in petto.
Ook kon iedere jeugdspeler het opnemen
tegen de tafeltennisrobot. Voor hen die in
twee minuten tijd de meeste ballen op de
juiste wijze wisten te retourneren waren
enkele leuke prijsjes weggelegd.
Tot slot werd er nog een klein toernooi
gehouden voor de liefhebbers. Zo ,kon
ieder eens zijn krachten meten met een
ander.
Voor informatie was er een stencil waar
op de trainingstijden en de organisatie bij
T1\ -Nikon, was vermeTd. Ook waren in
schrijfformulieren te verkrijgen. Al metal
bleek wel uit het grote aantal bezoekers
en het grote enthousiasme waarmee aan
de activiteiten werd deelgenomen, dat
TT’V Nikon met deze open dag in de roos
geschoten had.
Aangezien 1TV Nikon nog steeds nieuwe
leden kan gebruiken hieronder enige
adressen waar men zich kan opgeven als
lid.
E. Staals, Paulusdal 19, Dommelen
P. v.d. Veenendaal, Kard. de Jongstraat
21, Valkenswaarcl.
Het tweede grote evenement waren de
Brabantse kampioenschappen tafel
tennis. Nog nimmer heeft de historie van
tafeltennisvereniging Nikon, zo duidelijk
zijn stempel gedrukt als op deze kam
pioenschappen....,
Algemeen Brabants kampioen werd
Thieu van Vroenhoven. In de A klasse
versloeg hij W. van de Sande van tafel
tennisvereniging JCV.
Bij het dubbeispel werd Thieu / van
Vroenhoven samen met Cor van Empel
Brabants kampioen. Ad van Here! en Jo
Handgraaf wisten in deze kiasse op de ae
plaats beslag te leggen.
In de open klasse legde Thieu van
Vroenhoven beslag op de 2e plaats. Hier
moest hij juist zijn meerdere erkennen in
W. van de Sande.
In de C-klasse dubbel wisten Frits Berg
man en Mart van Son het tot een ver
dienstelijke tweede plaats te brengen.
Kampioen in de D-klasse werd He’
Smolders. Hiermee prolongeerde hij
titel van vorig jaar. Door deze zege

een C-licentie vast en zeker op hem te
wachten.
In de D-klasse dttbbel werd Henk Smol
ders samen met Theo Kok Brabants kam
pioen.
In de F-klasse behaalde Theo Kok het
Brabants kampioenschap. En ook voor
hem zal een hogere licentie niet lang op
zich laten wachten.
Bij de junioren verloor Eric van Veenen
daal maar net in de halve finale. Gerard
Damen liet bij de aspiranten zien dat zijn
spel zienderogen vooruitgaat.
Dejunioren speelden aihoewel zij niet tot
de ereplaatsen doordrongen een stuk
sterker dan voorgaande. Waarschijnlijk
zal de opgaande lijn in volgende jaren bet
verwachte succes gaan afwerpen.

S

In de afgelopen week speelden twee
teams tegen de ex-promotie ereklasser en
een overgangsklasse team van het Am
sterdamse tafeltennishuis.
Vooral het eerste team van Nikon be
staande uit Thieu van Vroenhoven, Paul
Bakker en Jo Handgraaf deden het bij
zonder goed. Allen kwamen zij tot twee
zege’s. Vooral voor Jo Handgraaf bete
kende dit een bevestiging van de opgaan
de lijn in zijn spel. De uiteindelijke stand
was 4-6, in het voordeel van Nikon.
Het tweede team bracht bet er iets minder
goed vanaf. Henk Smolders won twee
partijen en Frits Bergman bracht het tot
een zege. Ondanks goed spel kon invaller
Mart van Son niet tot winst komen.
Einduitslag 7-3.
De komende week op zaterdag 19 januari
om 15.00 uur wordt weer gestart met de
landelijke kompetitie. De eerste wed
strijd van bet le team in de Hoofdklasse
wordt meteen een topper tegen Phoenix
dat kampioenkandidaat is. Bij deze wed
strijd kon Nikon laten zien wat het als
debutant in deze klasse, waard is.

Nikon in
DeIft tegen
Phoenix
TAFELTENNIS
EINDIJOVEN
Be koploper in
de hoofdklasse, Nikon Valkens
waard, gaat op bezoek in Delft bij
Phoenl*, dat een goede reputatie
genlet. Een voor Nikon zeer be
langrijke wedstrijd. PSV/Cathrien
dat tot nu toe slechts een punt
verzameld heeft, moet in de ko
mende thuiswedstrijd het team
van Gispen onder zich weten te
houden.
Het is voor Nikon Valkenswaard
van groot belang om over het di
rect onder hen staande Phoenix de
baas te blijven, dat zou de grond
slag voor het kampioenschap bete
kenen. Bij de Deiftenaren staan
wel enkele gerenommeerde spelers
opgesteld, zoals Van Zuylen en
Van Bemmelen, waar het Val
kenswaardse trio, Paul Bakker, Jo
Handgraaf en Thieu van Vorenho
yen terdege rekening mee moet
houden.
Voor PSV/Cathrien gaat het er
na een egatief resultaat in de ko
mende thuiswwedstrijd tegen Gis
pen uit Culemborg triest uitzien.
Er is de Eindhovenaren dus alles
aan gelegen zich voor de voile
honderd procent in te zetten ten
einde een gunstiger positie te ver
overen. Zaterdag om 15.00 uur
speelt PSV/Cathrien de belangrij
ke ontmoeting in het souterrain
Vestdijk 40.
De topper in de regio vindt zon
dag plaats om 11.00 uur in het
clubhuis van Renata. Dit krijgt
Budilia op bezoek, wat voor Rena
ta een zware kluif kan zijn. De
Budelriaren hebben nog geen ver
liespunt, en daarom.ook de beste
kansen een positief resultaat te
behalen. Er is echter èén belang
rijk punt: Renata kan thuis rare
sprongen maken.
—

Dames
De Meppers spelen zaterdag
weer thuis, tegeristander is het al
om bekende Sempre Avanti uit
Voerendaal. Als de Heezer dames
willeri hebben zij winst in eigen
hand.

—

Knappe zege van Nikon op Scylla
Paul Bakker in grote vorm
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Nikon heeft het in de uitwedstrijd tegen
het Leidense Scylla beslist niet makkelijk
gehad. Door drie zeges van Paul Bakker
kon Nikon met een 6-4 zege naar huis
terugkeren.
Nikon 2 verloor met 6-4 in de uitwed
strijd tegen Luto 2. Met gemengde ge
voelens werd de wedstrijd Scylla 3 Ni
kon 1 in Amsterdam. Vooral Jo Hand
graaf wist dat hij bet tegen deze vereni
ging die befaamde verdedigers als oud
international Bakker onder zijn leden
kent, zeer zwaar te verduren zou krijgen.
De eerste wedstrijden verliepen erg suc
cesvol en alleen Jo Handgraaf moest zijn
eerste partij afslaan zodat na het dubbel
spel een 1-3 stand op het bord prijkte in
het voordeel van Nikon. Hierna moest
ook Thieu van Vroenhoven capituleren,
maar de geweldig op dreef zijnde Paul
Bakker bracht de stand op 2-4. Vervol
gens verloor Jo Handgraaf van Hans de
Roode zodat bij de stand 3-4 nog alles
mogelijk was.
In de achtste partij moest Bakker aantre
den tegen de tot dan toe ongeslagen de
Zeeuw. In een opwindende partij, waarin
de rustige Paul Bakker zich niet van de
wijs liet brengen door het irritante gedrag
van zijn tegenstander, trok Paul tenslotte
aan bet langste eind.
Een zege van Thieu van Vroenhoven in
de volgende partij zorgde voor de voile
winst voor Nikon.
Nikon 2 heeft in de uitwedstrijd net geen
punt weten te behalen tegen Luto 2. Ad
van Herel speelde met twee zeges het
beste. Henk Smolders en Frits Bergman
kwamen ieder éénmaal tot winst. Uitslag
6-4.
Tegen de Kuub uit Eindhoven heeft Ni
kon 3 onnodig een punt laten liggen. Theo
Kole met drie zeges en Mart van Son met
twee overwinningen zorgden voor dit
punt. Cor van Empel die een off-day had
wist geen enkele partij in winst om te
zetten.
Nikon 4 behaalde een grote 9-1 zege te
gen Alico 3. Het was echter wel een ge
flatteerde zege want maar liefst 6 partijen
werden pas in de derde set beslist. Mar
tien v.d. Heyden en Piet van Son bleven
ongeslagen. Peter Grijseels moest één
maal de eer aan de tegenstander laten.
-
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Jo Handgraaf in gesprek met speler/
coach Theo van Vrnenhoven.

gen Flash 2 ongeslagen. Wout de Wit en
Peter Lodewijks zorgden dat de stand 3-7
werd. Nikon 8 won met dezelfde cijfers
van Geenhoven 8. Paul Konings en Hans
de Kinderen bieven ongeslagen. Het
eerste recreatieteam behaalde een 10-0
zege op Flash 2. De junioren zorgden de
ze week voor een paar aangename ver
rassingen. Nikon 1 behaalde in een span
nende wedstrijd een 6-4 zege op Budilia
4. Vooral Harry de Weert had hierin een
groot aandeel met 3 zeges. Marcel Galema boekte tweemaal winst. Christian
Staals kon slechts eenmaai tot winst ko
men.
Tegen Achilles 1 kon Nikon 2 niet tot
winst komen. Aan Ad Schrijvers die tot
drie zeges kwam heeft het beslist niet ge
legen. Uitslag 7-3.
Nikon 3 behaalde een verdienstelijk ge
lijk spel tegen Stiphout 2. Geert Damen
had met 3 winstpartijen een groot aan
deel in de zege.
Nikon 4 behaalde tegen Meppers 4 uit
Heeze zijn eerste zege in de competitie.
Eric Toerkens won driemaal, Jan Kanters
en Harold van Veenendaal ieder twee
maal. Uitslag 3-7.
Programma:
2-2
Phoenix 1 Nikon 1
Nikon 2 Swift
Jeep Nikon 3
1-2
Nikon 4 ‘t Batje
Nikon 5 PSV/Cathr. 7
2-2
MYFV Nikon 6
1-2
Nikon 8 Treffers 5
Nikon 1 Bergeijk 1 (R)
Junioren
2-2
Nikon 1 Bladel 2
Geldrop 2 Nikon 2
Geldrop 5 Nikon 3
Nikon 4 Veldhoven 8
-

-

-

-

-

Het vijfde team had geen moeite met Re
nata 3 uit Eindhoven. Met een overwin
ning in het dubbelspel redde Renata de
eer. Fred v. Bree, Henk Smolders en de
steeds beter spelende Ton Bogers bleven
ongeslagen.
In de derby tegen Geenhoven 3 bleef Ni
kon 6 goed overeind met een 10-0 ne
derlaag kon dit team huiswaarts keren.
Ook Nikon 7 behaalde zijn tweede zege.
Piet Crooymans bleef in de wedstrijd te

-

-

-

-

-

-

-

Paul Bakker in grote vorm

%.

Knappe zege van
Nikon op Scylla
Nikon heeft het in de uitwedstrijd tegen
het leidse Scylla 3 beslist niet makkelijk
gehad. Door drie zeges van Paul Bakker
kon Nikon met een 6-4 zege naar huis
terugkeren.
Nikon 2 verloor met 6-4 in de uitwed
strijd tegen Luto 2. Met gemengde gevoe
lens werd begonnen aan de wedstrijd
Scylla 3 Nikon 1 in Amsterdam. Vooral
Jo Handgraaf wist dat hij het tegen deze
vereniging die befaamde verdedigers als
oud-international Bakker onder zijn le
den kent zeer zwaar te verduren zou
krijgen. De eerste wedstrijden verliepe,n
erg succesvol en alleen Jo -Handgraaf
moest zijn eerste partij afstaan zodat na
het dubbeispel een 1-3 stand op het bord
prijkte in het voordeel van Nikon. Hier
na moest ook Thieu van Vroenhoven
capituleren, maar de geweldige op dreef
zijn de Paul Bakker bracht de stand op 24 vervolgens verloor Jo Handgraaf van
Hans de Roode zodat bij de stand 3-4
nog alles mogelijk was.
In de achtste partij moest Bakker aantre
den tegen de tot dan toe ongeslagen De
Zeeuw. In een opwindende partij. waarin
de rustige Paul Bakker zich niet van de
wijs liet brengen doorhet irritante gedrag
van zijn tegenstander, trok Paul tenslotte
aan het langste eind.
-

1

Een zege van Thieu van Vroenhoven in
de volgende partij zorgde voor de voile
winst voor Nikon.
Nikon 2 heeft in de uitwedstrijd net geen
punt weten te behalen tegen Luto 2. Ad
van Herel speelde met twee zeges het
beste. Henk Smolders en Frits Bergman
kwamen ieder éénmaal tot winst. Uitslag
6-4.
Tegen De Kuub uit Eindhoven heeft
Nikon 3 onnodig een punt laten liggen.
Theo Kole, met drie zeges en Mart van
Son met twee overwinningen zorgden
voor dit punt. or van EI ieen qff
day had wist gn
winst.
om te zetten.
.
Nikon 4 behaalde een grote 9-1 zege
tegen Alico 3. Het was echter wel een
geflatteerde zege want maar liefst 6 par
tijen werden pas in de derde set beslist.
Marken v.d. Heijden en Piet van Son
bleven ongeslagen Peter Grijseels moest
éénmaal de eer aan de tegenstander laten.
Het vijfde team had geen moeite met
Renata 3 uit Eindhoven met een over
winning in bet dubbeispel redde Renata,
de eer Fred v. Bree. Henk Smolders en de
steeds beter spelende Ton Bogers bleven
ongeslagen.
In de derby tegen Geenhoven 3 bleel
Nikon 6 goed overeind met een 10-0
nederlaag kon dit team huiswaarts keren.
Ook Nikon 7 behaalde zijn tweede zege.
Piet Crooymans bleef in de wedstrijd
tegen Flash 2 ongeslagen. Want de Wit
en Peter Lodewijks zorgden dat de stand
3-7 werd Nikon 8 won met dezelfde
cijfers van Geenhoven 8. Paul Konings
en Hans de Kinderen bleven ongeslagen.
Het eerste recreatieteam behaalde 10-0

Nikon 4 behaalden tegen Meppers 4
Heeze zijn eerste zege in de competi
Eric Toirkens won driemaal, Jan K
ters en Harald van Veenendaal ie
tweemaal. Uitslag 3-7.
Programma
Phoenix I Nikon I
Nikon 2 Swift
Jeep Nikon 3
Nikon 4 ‘t Batje
Nikon 5 PSV/Cath 7
MTTV Nikon 6
-

-

-

-

-

-

Nikort F &rgeijk’I(RI
Junioren
Nikon I Bladel 2
Geldrop 2 Nikon 2
Geldrop 5 Nikon 3
Nikon 4 Veldhoven 8
-

-

-

-

Irritant Scylla met 6—4 versiagen

Nikon houdi het
hoofd koel
(Door Hans Wagenaars)

LEIDEN
Joop van den Borg, Ruud Platenburg
en Leon van Zuylen lijken voorlopig voor de nieu
we tafeltennis-hoofdklasser Nikon! Valkenswaard
het eerste echte obstakel te gaan vormen. Het
Leidse Scylla 3 was zaterdag ook al niet bij machte
om de debutant naar een nederlaag te spelen. Het
slaafse fanatisme ten spijt. Handgraaf, Thieu van
Vroenhoven maar vooral Paul Bakker lieten zich
niet tot emotionele uitspattingen verlij den. Nikon
hield het hoofd koel en won met 6—4 bij Scylla,
waar een aan hysterie grenzend fantisme steiregel
is.
—

TAFELTENNIS
Blauw, rood en groen. Niet de
kleuren van paprika’s, maar de
kleuren van de diverse rubbers
die tafeltennissers tegenwoor
dig op hun batje plakken.
Het gebruik van deze ver
scheidenheid aan rubbers en
het wapen daartegen is in ons
land al lang bekend. ,,Ik ben
blij dat het erop sit”, zei Van
Vroenhoven spontaan na af
loop. Niet dat Mj niet graag
speelt, maar tegen Scylla valt
er maar weinig spelvreugde te
ontdekken. Oorzaak daarvan is
he haast hysterische fanatisme
van de Leidse spelers, grootge
bracht door o.a. de gebroeders
Gerard en Theo Bakker.
Een in het oog springend
voorbeeld van dat idiote fana
tisme wordt geleverd door Fred
van der Zeeuw, eens deel uit
makend van het Nederlandse
jeugdteam. ,,Daar ben ik toen
uitgezet, maar niet vanwege
mijn mentaliteit”, verontschul
digt de bedrijvige Leidenaar
zich. ,,Dat is een verschil van
mentaliteit. Bij jullie in het zui
den ste je dit gewoon met. 1k
train zeven keer in de week en
dan wil ik daar zaterdags jets
van terugzien”.
Nadat het Valkenswaardse
trio door overwinningen van
Bakker (2X), Van Vroenhoven
(1X) en de winst in het dubbel
spel op een 4—3 voorsprong is
gekomen, omdat Van Vroenho

yen en Jo Handgraaf al haddén
moeten capituleren voor de
briesende Van der Zeeuw, en
omdat Handgraaf bovendien
van Hans de Roode verloor, was
de partij taissen Van der Zeeuw
en Bakker de laatste strohalm
waaraan het Leidse trio zich
kori vastklampen.

Anti-polen
Bakker en Van der Zeeuw.
Twee anti-polen. De Nikon-spe
ler het emotieloze wonder van
zelfvertrouwen en onverschil
ligheid. Zijn gezicht blijft roer
loos.
Van der Zeeuw heeft opnieuw
een sterk staaltje van zelfop
pepping verzorgd. Na iedere
fout of iedere magistrale af
maakbal van Paul Bakker gaat
Van der Zeeuw als een sissende
slang tekeer. De scheidsrechter
moot hem tot tweemaal toe tot
de orde roepen. Hij veront
schuldigt zich, maar wordt op
meuw opgezweept, door zichzelf
en door zijn teamgenoot De
Roode.
Nadat Bakker met een ver
bluffend good getimede topspin
een einde heeft gemaakt aan de
eerste game (22—20) is Van der
Zeeuw gelijk eon Moslim. Met
het hoofd tegen de muur doet
Mj boete. In de tweede game is
Bakker te passief en krijgt Van
der Zeeuw hem op de knieen (21
—14). Bakker blijft er koud on
der, ogenschijnlijk, want Van
Vroenhoven kent zijn pupil:

0

PAUL BAKKER

...stoicijns...
,,Hij is intens gespannen”.
De derde en beslissende game
gaat aanvankelijk gelijk op.
Bakker past eenmaal een tern
po-versnelling toe, waar een
netbal het resultaat van is.
Woedend smijt Van der Zeeuw
zijn bat over de tafel. Opmeuw
wordt Mj door de arbiter tot
rust gemaand, maar wacht tot
een woord van excuus van
Bakker eer hij het spel hervat.
Bakker doet het, ongeInteres
seerd. Het helpt Van der Zeeuw
niet. Bakker rondt het karwei
bekwaam af (21—16) en brengt
Nikon op een 5—3 voorsprong.
Met de partij van Van Vroen
hoven tegen De Roode voor de
boeg, kan de wedstrijd voor bet
Valkenswaardse trio niet meer
verloren gaan. Van Vroenhoven
weet hoe hij tegen ,,rotzooi”
moot spelen en geeft de overge
concentreerde Leidenaar geen
kans: 21—14 en 21—17.
Do stand is 6—3. De partij van
Jo Handgraaf is met meer dan
een formaliteit. Nikon blijft on
geslagen. De partij zaterdag te
gen bet Delftse Phoenix zal in
belangrijke mate bepalen of
Valkenswaard en Brabant een
nieuwe promotie-erekiasseteam
rijker wordt.

4
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9-1 Overwinning op Quick ‘32

Nikon

I

start

uitstekend

Nikon 1 heeft uitstekend geaenuteerd in de Hoofdklasse. Tegen het uit de tegen Bergeijk
2. Eric Toirken 7orgde
Prom-Erekiasse gedegradeerde Quick ‘32 werd met liefst 9-1 gewonnen. voor de punten.
Ook Nikon 2 dat pas gepromoveerd is naar de promotie-overgangsklasse Eric van Veenendaal die in het landelijk
speelde erg sterk. in de uitwedstrijd tegen Stiphout moest ut team bet met team van de Meppers speelt, had een
groot aandeel in de 7-3 zege van dit team
3-7 ontgelden.
tegen AS1ERIX. Flij won driemaal.

In de wedstrijd tegen Quick ‘32 heeft
Nikon 1 er niet lang twijfel over laten
bestaan wie de sterkste was. Totde stand
5-0 bleven alle spelers ongeslagen. In de
zesde partij verloor Jo Handgraaf de
enige partij van de wedstrijd. Thieu van
Vroenhoven, de kersverse Brabantse
kampioen en Paul Bakker bleven onge
slagen.

zege hierin betekende ee 4-6 zege voor
Nikon.
In de uitwedstrijd tegen Bladel I heeft
Nikon 2 bet niet verder kunnen brengen
dan een 7-3 nederlaag. Ad Schrijvers was
met twee zeges de beste Nikon-speler.
Ook Nikon 3 heeft een 7-3 nederlaag
geleden tegen Flash 2. Aan Gerard Da
men die tot drie overwinningen kwam
In de promotie-overgangskiasse moest heeft het beslist niet gelegen.
Nikon 2 aantreden tegen het beslist niet 1-let vierde team leed een 2-8 nederlaag
zwakke Stiphout. Ad van Herel bleef in
deie partij ongeslagen. Henk Smolders
wist twee partijen in winst om te zetten.
Frits Bergman kon slechts éénmaal tot
winst komen.
Ook het derde team dat vorig jaar de
promotie naar de eerste klasse net miste,
zorgde voor een grote overwinning. Theo
Kole, Cor van Empel en Mart van Son
bleven ongeslagen. Met een 10-0 neder
laag werd Luto 3 naar huis gestuurd.
Nikon 4 heeft de uitwedstrijd tegen Mep
pers 2 maar nipt gewonnen. Peter Grij
seels en Martien van der Heijden kwa
men ieder tot twee zeges. Jeroen Klomp
kon maar éénmaal tot winst komen. Een
zege in bet dubbelspel zorgde ervoor dat
Nikon beide punten mee naar huis kon
nemen.
Het vijfde team moest aantreden tegen
Geldrop I dat ex-ereklasser Harry Vaes
sen weer in de gelederen had. Fred van
Bree en Henk Bosveld zorgden voor
ieder twee winstpartijen. Ton Bogers
won een partij wat een stand 5-5 als
resultaat had.
Ook Nikon 6 deelde de punten met
ATTV uit Asten. Vooral Henk Sandkuyl
die tot 3 zeges kwam gaf de goede rich
ting aan. Ronald Grijseels en Marcel
Oudhuyse zorgden voor de andere punn
ten.
Nikon 7 dat vorig jaar uit de vierde kiasse
degradeerde lijkt plannen te hebben bet
verloren terrein terug te winnen. Piet
Croovmans, en Wout de Wit wonnen al
hun partijen. Paul Konings voegde twee
zeges erbij, zodat Geenhoven 5 met een 9b I nederlaag huiswaarts kon keren.
I-let achtste team boekte een 8-2 zege
tegen Veldhoven 6. Hans de Kinderen en
Peter Lodewijks bleven ongeslagen.
Frans van Son speelde erg goed en won
twee partijen.
Ook de junioren speelden deze week hun
eerste wedstrijd. Evenals het tweede team
van de senioren moest bet eerste team
van de junioren aantreden tegen Nikon I.
Ook nu ging de zege naar Valkenswaard.
Door twee winstpartijen van Harry de
Weert en Marcel Galema en éénmaal
van Eric Snelleman, moest bet
dubbelspel de beslissing brengen. Een
winst
...“

-)

F

Programma
26-1
26l
26-1
25-I
25-I
25-I
26-I
25-I
24-1

Scylla 3-Nikon 1
Nikon 2-Luto 2
De Kuub-Nikon 3
Nikon 4-Alico 3
Nikon 5-Renata 4
Nikon 6-Geenhoven 3
Flash 2-Nikon 7
Geenhoven 7-Nikon 8
Flash 2-Nikon I (rekreanten)

Nikon bekerkamp.ioen van Brabant
Ook Nikon 3 kampioen
Noch nimmer in de historie van Nikon zal het bestuur zo vol vreugd
e terugzien op een
voorbij seizoen. Wat een seizoen van opbouw had moeten worden, blijkt
in de tweede
heift van de competitie reeds de nodige resultaten te hebben afgeworpen.
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Eind vorige seizoen besloot het bestuur
dhr. Thieu van Vroenhoven aan te trekken als trainer speler. Hij kreeg de op
dracht om vooral de jeugd en de jongere
senioren tot grotere hoogte te brengen,
opdat de leemte tussen het eerste team en
de rest spoedig opgevuld zou kunnen
worden. Ter versterking van het eerste
team werd Paul Bakker aangetrokken.
Dat het aantrekken van deze twee mensen een dergelijke positieve uitwerking
op de vereniging zou hebben had
niemand voor mogelijk gehouden. Ook
de bezielende macht van de manager
voor het landelijke team Frits Bergman
zal wel niet vreemd zijn aan dit succes.
Wat waren de belangrijkste resultaten die
seizoen? In de afgelopen week werd
Thieu van Vroenhoven en Paul Bakker in
de wedstrijd Nikon Irene door een 4-1
zege bekerkampioen van Brabant. Zij
mogen hierdoor Brabant vertegenwoor
digen bij de landelijke bekerfinales.
In de kompetitie behaalde Nikon 1 twee
maal een kampioenschap. In de eerste
-

heift werd het kampioenschap in de pro
motie hoofdklasse behaald. Daarna zorg
de dit team bestaande uit Jo Handgraaf,
Thieu van Vroenhoven en Paul Bakker
voor een grote verrassing door een kam
pioenschap in de hoofdklasse zodat pro
motie naar de promotie Erekiasse een feit
geworden is. Hiermee behoort dit team
tot de beste 10 teams van Nederland.
Nikon 2 behaalde in de eerste heift van de
kompetitie het kampioenschap in de le
kiasse. In de tweede helft werd een plaats
in de landelijke overgangsklasse gecon
solideerd. Nikon 3 behaalde de afgelopen
week door een misstap van Luto 2 het
kampioenschap in de 2e klasse. Hierdoor
promoveert dit team bestaande uit Theo
Kok, Gerard Slegers en Mart van Sort
naar de I.e kiasse. Het is vooral een grote
prestatie omdat dit team door blessures
en andere oorzaken vaak met de reserves
aan de start moest verschijnen.
Ook Nikon 4 behaalde een kampioen
schap in de derde kiasse, zodat door pro
motie naar de 2e kiasse de aansluiting
behouden bleef.
Het vijfde en zesde team behaalde een
tweede plaats in respectievelijk de derde
en vierde klasse.
Nikon 7 revancheerde zich voor de de
gradatie in de le helft, door promotie
naar de vierde Masse in de 2e heift.
Bij de junioren zag men een duidelijke
vooruitgang.
Eric van Veenendaal was de beste man bij
het landelijk team van Meppers, waaraan
hij uitgeleend was. Hij zal in het komende
seizoen de gelederen van de senioren
komen versterken.
Het aspiranten team werd kampioen in de
le Masse van Brabant. Ook andere teams
behaalden in de tweede helft duideijk
betere prestaties dan in de le heift. Bij
toernooien was Nikon een vereniging die
in heel Brabant de toon aangaf. Dit blijkt
wel uit feit dat Nikon drie Brabantse
kampioenen in zijn gelederen heeft nI.
Thieu van Vroenhoven, Henk Smolders
en Theo Kok. Voor het komende seizoen
blijkt dat sommige spelers gemerkt heb
ben dat het goed toeven is bij Nikon. Het
inpassen van nieuwe aanwinsten zonder
eigen spelers te passeren zou wel eens een
groot probleem kunnen worden. Maar als
het belang van de vereniging boven per
soonlijke belangen wordt gesteld moet
ook dit opgelost kunnen worden.

Nikon 4 kampioen
.

Na het kampioenschap van Nikon 1 en 7
is flu ook Nikon 4 kamploen
geworden in zijn kiasse. Dit betekent promotie
naar de 2e kiasse voor
de pupillen van trainer Thieu van
Vroenhoven. Dit jonge team
bestaande uit Martien v.d. Heyden, Jeroen
Kiomp en Peter Grijseels
kregen deze competitie maar één nederlaag
te incasseren. Met ruime
voorsprong op de Meppers uit Heeze wisten
zij het kampioenschap
te behalen in de derde kiasse.
Nikon I dat reeds 2 weken geIederi’
kampioen was in de promotie
hoofdklasse had totaal geen moeite met I’
Middelburg-Zuid. Jo Handgraaf, Paul
Bakker en Thieu van Vroenhoven zetten
alle partijen in winst om. Alleen bet
dubbelspel ging verloren: uitslag 1-9.
Ook Nikon 2 wist zijn laatste wedstrijd te
winnen. Op ATC werd een 9-1 zege
geboekt. Ad van Herel en Henk Smol
ders bleven ongeslagen. Invaller Theo
Kole wist twee partijen in winst om te
zetten. Hierdoor is dit team op de vierde
plaats geeindigd hetgeen behoud in de
promotie-overgangsklasse betekent.
Ook Nikon 3 behaalde een 9-1 zege en
wel tegen PSV-Catrien 6. M. van Son
en Theo Kole bleven ongeslagen. Gerard
Sleegers moest eenmaal de eer aan de
tegenstander laten.
Nikon 4 wist door een 8-2 zege opTTCV
5 het kampioenschap in de 3e kiasse te
behalen. Alleen P. Grijseels moest twee
maal de tegenstander de hand schudden.
Nikon 5 behaalde ondanks een 10-0 zege
op de Treffers net geen kampioenschap.
Nikon 7 speelde met 5-5 gelijk tegen
Achilles 7 uit Geidrop. Wout de Wit bleef
ongeslagen.
A.s. vrijdag zal dit team voor promotie
naar de 4e klasse een promotiewedstrijd
spelen tegen Geenhoven 4.
Voor Nikon 8 was weinig eer te behalen
tegen Bergeyk 2. Hans de Kinderen kon
de eer redden. Uitslag 1-9.

q
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Eindelijk overwinning PSV/Kathrien

Eenvoudige zege
Nikon

De score verliep ulterst grillig.
Na een 1-0 achterstand nam PSV/
Cathrien een 1-3 voorsprong. Deze
werd door Kiuis weer omgezet in
een 4-3 achterstand, maar de
Eindhovenaren gaven zich nog
met gewonnen en wonnen de laat
ste 3 sets wat hen een 4-6 zege op
leverde. Zij hebben d

TAFELTENNIS

-l

-

I’

EINDHOVEN
Gemakkelijker
dan verwacht, heeft Nikon/Val
kenswaard weer een forinidabele
overwinning weten te behalen in
de ultwedstrijd tegen Quick ‘32 in
Hilversum. PSV/Cathrien ver
richtte een zeer goede prestatie
door In Geleen met 6-4 van Kiuls 2
te winnen.
De verwachtingen van Nikon/
Valkenswaard waren voor aan
yang van de wedstrijd tegen
Quick ‘32 heel wat gematigder,
dan de bereikte 1-9 einduitslag die
met veel inspanning bereikt werd,
doet vermoeden. De Hilversum
mers waren thuis nog ongeslagen
en daarom had Nikon de overwin—
ning niet zo fors voorgesteld. Ui
terst geconcentreerd begonnen de
spelers daarom aan de strijd wat
al meteen zijn vruchten afwierp.
Blijkbaar zonder moeite liep Ni
kon uit naar een 0-7 voorsprong.
Hierbij werd maar één wedstrijd
op het nippertje beslist namelijk
die tussen Brakkée en Thieu van
Vroonhoven. De eerste game ging
naar Brakkêe, de tweede werd met
veel moeite met 22-24 door Van
Vroenhoven gewonnen en de derde
game was ruim in het voordeel
van de Nikon-speler. Tegen die
zelfde Brakkéè moest Paul Bakker
het eerste en enige tegenpunt in-.
—

JO IIANDGRAAF
...OokBraklcée...
casseren. Van Vroenhoven en
Handgraaf maakten in hun laatste
partij geen fout, waardoor Nikon
de (uiterlijk) eenvoudige 1-9 overwinning bereikte.
Het is voor de spelers van Nikon
langzamerhand een onderlinge
machtsstrijd geworden om de bes
te persoonlijke prestaties, want
duidelijk wordt dat als er ‘n ster
kere speler wordt aangetrokken,
de minst sterke het eerste team
moet verlaten. Thieu van Vroen
hoven heeft tot nog toe de meeste
partijen gewonnen met een kleine
voorsprong op Bakker en Hand
graaf.
Niemand had gedacht dat PSV/
Cathrien deze competitie nog suc
ces zou oogsten, maar het Eindho
vense team heeft het toch gepres
teerd om in Ge1een, weliswaar met
de grootste moeite, Kluis 2 te over
winnen.

Nikon nog vaster
aan kop hoofdklasse
Ook deze week heeft Nikon een geduchte tegenstandér van zich
afgeschud. Middelburg Zuid dat mettwee punten achterstand aan de
wedstrijd begon, werd op vier punten gezet. Door verlies van
Quick’32 staat Nikon nu Iler aan de leiding met drie punten voor
sprong op Phoenix.
Het is in de wedstrijd tegen Middelburg verliespartij van dit seizoen incasseren.
Zuid alles behalve makkelijk gegaan. Al Ook Nikon 7 gaat aan de leiding in de Se
snel werd Nikon op een 1-2 achterstand klasse met 7-3 werd mede titel kandidaat
gezet door verlies van Paul Bakker en Jo Achilles 5 teruggewezen. Piet Crooy
Handgraaf in de eerste partij. Een nipte mans bleef ongeslagen.
overwinning, 22-20 in de derde set, in het Het achtste team leed een zware neder
dubbelspel trok de stand gelijk. Vervol laag tegen Bergeijk 2
gens bracht Thieu v. Vroonhoven Nikon
weer aan de leiding. Nog gaf Middel
burg zich niet gewonnen en door een zege
van de Vries op Handgraafwerd de stand
3-3.
P. Bakker bracht de stand op 43. De
partij tussen van Vroenhoven en de Vries
werd een sleutelpartij die werkelijk van
grote klasse was. Onder aanmoediging
van het talrijk publiek wist Thieu van
Vroenhoven via de standen 2 1-23, 21-18,
2 1-16 de partij naar zich toe te trekken.
De beslissende slag was gestreden. Paul
Bakker en Jo Handgraaf zorgden door
winst voor de nog relatief groot uitgeval
len 7-3 zege.

Programma
Quick’32 1 Nikon 1
Nikon 2 Stiphout 1
Luto 3 Nikon 3
Nikon 4 Meppers 2
Nikon 5 Geldrop
Nikon 6- ATTV
Geenhoven 5 Nikon 7
Veldhoven 6 Nikon 8
Junioren
Nikon I Stiphout 1
Nikon 2 Bladel I
Nikon 3 Veldhoven 5
Bergeijk 3 Nikon 4
-

-

-

-

-

-

-

-

1-3
1-3
29-2
29-2
29-2
1-3
29-2
25-2
1-3

-

-

-

1-9 Zege van Nikon tegen Quick ‘32

Nikon 2 heeft in de promotie
overgangsklasse met 7-3 gewonnen van
A.T.C. 1. Hierdoor heeft het zijn behoud
in deze klasse in eigen hand gehouden.
D komende wedstrijd tegen Stiphout I
zal beslissend zijn. Bij winst mag Nikon 2
zich veilig wanen.
In de wedstrijd tegen PSV/Cath. 7 heeft
Nikon 3 weinig tegenstand ontmoet
Theo Kole en Mart van Son bleven
ongeslagen. Cor van Empel kon slechts
ot een zege komen Uitslag 8-2. Ook voor
dit team staat komende week een belang
rijke wedstrijd tegen Luto 3 op het spe
Nikon 3 voert met één punt voorspron
op dit team de ranglijst in de 2e klass
aan.

Nikon 1 heeft onverwacht hard uitge
haald in de uitwedstrijd tegen Quick ‘32,
dat thuis nog ongeslagen was. Hierdoor
heeft het weer een tegenstander van zich
afgeschud. Nikon 2 zegevierden in de
Nikon 4 won gemakkelijk met 8-2 va promotie-overgangsklasse met 6-4 over
TTCV 5. Martien van der Heijden ble Stiphout, hetgeen betekent dat zij nu met
ongeslagen. Jeroen Kiomp en Peter Gri 4 punten voorsprong op dit team
zich
seels wonnen ieder twee partijen.
veilig mogen wanen voor degradatie. Ni
Tegen de Treffers uit Hapert won Niko kon 3 verloor met 6-4 van medekoploper
5 met dezelfde cijfers. Wim v. Gerven e Luto, hetgeen betekent dat dit
team een
Henk Bosveld bleven ongeslagen. lo kampioenschap in de 2e klsse niet
meer
Bogers kon slechts eenmaal tot wins in eigen hand heeft. De
uitwedstrijd in
komen. In de 4e klasse is Nikon 6 duidc Hilversum is voor de
Valkenswaardse
Iijk titel kandidaat tegen Geldrop 2 wer vereniging gemakkelijker
verlopen dan
ecu 9-I zege behaald. Marcel Oudhuyzc verwacht mocht worden.
Alhoewel Ni
en Martien Konings bleven ongeslagei kon thuis met
9-1 van dit team gewonnen
Henks Sandkuyl mqest zijn eerst
had was men door bet felt dat Quick ‘32
thuis nog ongeslagen was toch wel wat
bevreesd voor de afloop.
Het viel echter mee en pas bij de stand 0-7
liet Paul Bakker een steekje vallen tegen
Brakhéé. Jo Handgraaf en Thieu van
Vroenhoven bleven ongeslagen.
Voor Nikon 2 was dit weekeinde zeer
belangrijk voor behoud in de promotie
overgangsklasse. De situatie tot voor de
ze wedstrijd was, onderaan .ATC met 0
punten, vervolgens Stiphout met 2 pun
ten, vervolgens Nikon 2 met 4 punten.
Een zege was dus hard nodig.
Na een 4-1 stand leek voor Nikon 2 alles
goed te verlopen maar Stiphout gaf zich
nog niet gewonnen. Via een zege van van
Dommelen op Henk Smolders, en van
v.d. Velden op Bergman, kwamen zij te
rug tot 4-3. De partij tussen Ad van Herel
en van Dommelen beide nog ongeslagen
werd de sleutelpartij. Met de standen 18-

21,21-19,21-18 trok van Herel uiteinde
lijk aan het langste eind. Verlies van
Bergman en winst van Henk Smolders
zorgden voor 2 punten voor de thuisclub.
Nikon 3 stond voor de uitwedstrijd tegen
Luto 3 een punt voor op dit team. Door
6-4 verlies zijn promotiekansen voor Ni
kon 3 behoorlijk geslonken. Mart van Son
bracht bet er met 2 zeges nog het beste af.
Theo Kok en Cor van Empel kwamen niet
verder dan een zege.
Ret vierde team heeft erg sterk gespeeld
tegen mede-titelkandidaat Meppers 2.
Door de 6-4 zege staat dit team nu aan de
kop in de derde klasse D met 4 punten
voorsprong op Meppers 2. Peter Grijseels
en Martien v.d. Heyden wonnen ieder
twee maal. Een zege van Jeroen Klomp
en winst in het dubbelspel zorgden voor
de rest.
Nikon 5 heeft maar één punt kunnen be
halen tegen Geldrop dat oud-erekiasser
Harry Vaessen in zijn gelederen heeft.
Fred van Bree en Henk Bosveld wonnen
ieder tweemaal. W. v. Gerven boekte
éénmaal winst.
Ret is het zesde team niet gelukt ATfV
dat medekoploper was in de vierde kiasse
van zich af te schudden.
Door twee zeges van Henk Sandkuyl en
een zege van Konings en Oudhuyze
kwamen zij niet verder dan een 4-6 ne
derlaag.
Nikon 7 heeft geen moeite gehad met
Geenhoven 5. Piet Crooymans bleef on
geslagen. Wout de Wit en Paul Konings
wonnen ieder tweemaal. Uitslag 2-8.
Voor het achtste team was ook een grote
overwinning weggelegd. Door 3 maal

winst van Konings en Lodewijks en 2
overwinningen van Frans van Son werd
de stand 1-9 bereikt tegen Veldhoven 6.
Bij de junioren gaat bet eerste team nog
fier aan de leiding. Ditmaal werd Stiphout
aan de zegekar gebonden. Harry de
Weert won driemaal, Eric Snelleman W
hoefde slechts een keer de eer aan de
tegenstander te laten. Winst in het dubbel
zorgden voor de 6-4 zege.
Nikon 2 verloor met 7-3 van Bladel 1. Ad
Schrijvers zorgden voor de punten. Ni
kon 3 leed een 4-6 nederlaag tegen Veld
hoven 5. Aan Geert Damen die driemaal
%.
tot winst kwam heeft bet beslist niet gele
gen.,
Nikon 4 leed een onverdiende 6-4 ne
derlaag tegen Bergeijk 3. Met een beetje
geluk had er beslist meer ingezeten. Eric 4”
Toirkens won tweemaal. Winst van Ha
rold van Veenendaal en wingt in het dub
belspel zorgden voor de uitslag. Jan
Kanters verloor tweemaal net.
In het komende weekeinde zijn de Ne- “
derlandse kampioenschappen. Hiervoor
zijn Ad van Herel, Henk Smolders, Jo
Handgraaf, Paul Bakker en Thieu van
Vroenhoven voor uitgenodigd. Dit is de
eerste maal dat door zoveel Nikon spelers I
hier aan deelgenomen wordt.
Programma
7-3 Nikon 3 Jeep
8-3 ‘t Batje Nikon 4
6-3 PSV/Cathr. 7 Nikon 5
8-3 Nikon 6 M’TTV 2
5-3 Treffers 5 Nikon 8
7-3 Bergeijk 2 Nikon 1 (R)
Junioren:
8-3 Bladel 2 Nikon 1
8-3 Nikon 2 Geldrop 2
8-3 Stiphout 2 Nikon 3
8-3 Nikon 4 Meppers 4
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

______

Junioren Nikon
bijna kampioen

Door het 5-5 gelijke spel tegen BIadel 2 zijn de junioren van
Nikon
bijna kampioen. Het eerste team bestaande uit Harry de
Weert,
Marcel Galema, Christian Staals en Eric Snelleman, kan het
komen
de weekeinde bij winst op Budilia 4 kampioen worden.
Als gevoig van de organisatie van de Nederlandse kampio
enschap
pen tafeltennissen waren er deze week geen Iandelijke kompe
titie
wedstrijden. Bij deze kampioenschappen speelde Thieu
van Vroen
hoven verrassend sterk. Hij versloeg de nationale speler
Van Spanje
en verloor maar nipt van René Heinen.

-i

I1

-i
-
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Nikon 3 heeft zich goed hersteld van het
debacle van vorige week. Deze week
werd met 7-3 gewonnen van Jeep. Theo
Kole won 3 partijen, Mart van Son 2 en
Gerard Sleegers, die pas sinds kort weer
in training is, één partij. Het vierde team
dat fi&r aan de leiding gaat in de derde
kiasse heeft het onverwacht zwaar gekre
gen tegen ‘t Batje. Werd de thuiswed
strijd met 10-0 gewonnen, ditmaal kon
maar met 6-4 gezegevierd worden. Peter
Grijseels en Jeroen Kiomp wonnen ieder
tweemaal, Martien v.d. Heijden leverde
met én zege tech wel een teleurstellende
prestatie.
Nikon 5 won met 9-1 van PSVJ Cathr. 7.
Freddy van Bree en Henk Bosveld bleven
ongeslagen.
Nikon 6 won gemakkelijk met 9-1 van
MTTV 2. Henk Sandkuijl en Paul Ko
nings namen ieder 3 partijen voor hun
rekening. Ronald Grijseels moest één
maal de eer aan de tegenstander laten.
Het achtste team leed een onverwachte
nederlaag tegen Treffers 5. Peter Lode
wijks en Paul Konings kwamen ieder tot
twee zeges. Frans van Son kon niet tot
winst komen. Uitslag 6-4.
Het recreatieteam won met grote over
macht 10-0 van Bergeijk 2.
Programma
15-3 Nikon 1-Scylla 3
15-3 Lute 2-Nikon 2
14-3 Nikon 3-Dc Kuub
15-3 Alico 3-Nikon 4
11-3 Renata 4-Nikon 5
15-3 Geenhoven 3-Nikon 6
14-3 Nikon 7-Flash 5
14-3 Nikon 8-Geenhoven 7
14-3 Nikon 1 (12) -Rash 2
Junioren
15-3 Budilia 4-Nikon 1
15-3 Achilles 1-Nikon 2
15-3 Stiphout 2-Nikon 3
15-3 Nikon 4-Meppers 4

Nikon heeft ci te
pellen met Scylla
TAFELT ENNIS
VALKENSWAARD
Zaterdag
speelt Nikon Valkenswaard een
interessante wedstrijd met als te
genstander Scylla uit Leiden.
PSV/Cathrien krijgt bezoek van
Red Stars, wat zonder meer de
ontknoping van de competitie zal
worden.
De spelers van Scylla krijgen
zonder meer een ,,warme” ont
vangst, als zij op bezoek komen bij
Nikon Valkenswaard. De uitwed
strijd tussen beide teams verliep
wat stroef en Nikon had toen al
een waarschuwende vinger opge
stoken. Nikon won de uitwedstrijd
toch met 4—6, rnaar de spelers heb
ben daar nog een nasmaak van
overgehouden. Paul Bakker, Thieu
van Vroenhoven en Jo Handgraaf
zullen er zaterdag om 14.45 fana
tiek tegenaan gaan in de sporthal
aan de Amundsenstraat in Val
kenswaard.
Voor PSV/Cathrien staat er za
terdag in de thuiswedstriid tegen
het Venrayse Red Stars veel op
het speL De thuisciub is er alles
aan gelegen de winst binnen te
-

halen, maar daar staat tegenover
dat zij nog nooit van het Venrayse
team gewonnen hebben. Toch zal
verlies op dit moment fataal zijn
voor het behoud van de over
gangsklasse. Zaterdag om 15.00
uur speelt PSV/Cathrien op de
Vestdijk in Eindhoven.
Budilia gaat zondag op bezoek
bij Roosendaal, waar twee punten
op hen liggen te wachten. Renata
moet in de thuiswedstrijd tegen
JCV 4 punten kunnen pakken, an
ders wordt het voor hen ook touw
trekken om in de eerste klasse te
blijven.

Dames
De Meppers spelen zaterdag in
Swalmen de wedstrijd die uit zal
maken of zij het zijn die kampioen
worden of de plaatseliike club
Destatec.
Het is rnoeilijk te voor
spellen wie de hoogste ogen zal
gaan gooien, omdat met zulke
wedstrijden de zenuwen vaak een
te grote rol spelen. De eerste ont
rnoeting in Heeze eindigde in 5—5.

—
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Na 9-1 overwinning op Scylla

Nikon .1 bijna kampioen
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Erekiasse. V.l.n.r. Jo Handgraaf trainer spe/er Thieu van Vroenhoven en Paul Bakker.

Aspiranten kampioen
Bij de jeugd heeft het aspiranter
team dat uit komt in de le kiasse bet
kampioenschap behaald. Harry de
Weert, Eric Snelleman, Marcel
Galema en Christian Staals waren
de spelers die hiervoor zorgden.
Door dit kampioenschap blijktdat
Nikon ook wat betreft de jeugd op
het goede spoor zit. Dc trainingsar
beid van trainer van Vroenhoven is
niet vreemd aan dit resultaat.

Door de 9-1 zege op Scylla lijkt Nikon het kampioenschap in de
hoofdklasse bijna niet meer te kunnen ontgaan. A.s. zaterdag om
14.00 begint de wedstrijd tegen Phoenix uit Deift. Dit team staat 3
punten achter Nikon. Mocht deze wedstrijd in een gelijkspel of zege
omgezet worden dan is promotie naar de Promotie-erekiasse een feit
Nikon zal dan behoren tot de tien beste teams van Nederland.
Hiermee is een doorbraak gekomen voor de Valkenswaardse Vereni
ging die in enkele jaren tijd van een kleine vereniging gegroeid is tot
de meest toonaangevende tafeltennisvereniging in Brabant.
‘t Goede contakt tussen sponsor Nikon,
F.F. Promotions en ‘t bestuur en de
geweldige energie die de coach F. Berg
man van de landelijke spelende teams in
de vereniging heeft gestopt zijn hier be
slist niet vreemd aan. Het enige vat de
vereniging nog mist is een eigen home.
Reeds jaren lang wordt door het bestuur
naar een eigen onderkomen uitgekenen,
zodat die tot een tafeltenniscentrum kan
worden uitgebouwd. Misschien dat de
huidige successen de oplossing van dit
probleem wat dichter bij kunnen bren
gen.
Mocht Nikon I a.s. zaterdag kampioen
worden dan zal dit kampioenschap ‘s a
vonds zeker gevierd worden.

erdere uitslagen
Nikon 2 Luto 2
Nikon 3 Dc Kuub
Nikon 4 Alico 3
Nikon 5 Renata 4
Nikon 6 Geenhoven 3
Nikon 7 Flash 2
Nikon 8 Geenhoven 7
Recreatieteam Flash 2
-

-

-

-

-

-

-

-

4-6
7-3
3-7
8-2
7-3
10-0
7-3
10-0

Programma
Nikon 1 Phoenix 1
Swift I Nikon 2
-

-

22-3
22-3

4

Nu naar promotie-erekiasse

Tweede titel Nikon
TAFELTENNIS
(Door Hans Wagenaars)
Nikon?
VALKENSWAARD
Valkenswaard beeft het huza
renstukje dan tech volbracht.
Door In ecu goed bezette Val
kenswaardse sporthal met 6—4
van de directe concurrent Phoc
nix ult Deift te winnen. steeg
het trio Van Vroenhoven, Bak
ker en Handgraaf opnleuw ecu
trede op de tafeltennisladder.
Bet kamploenschaP betekende
de tweede titel In één seizoen.
—

De ,,gouden” bats van Thieu
van Vroenhoven, Paul Bakker
en Jo Handgraaf, beplakt met
noppen,
lange
anti-topspin,
speedy spin en noem maar OP
wat voor alternatieve rubber
soorten, hebben oprueuw pro
motie tot gevolg gehad. Deze
keer dus eens niet een promotie
in de lagere klassen, maar in de
hoofdklasse, slechts twee ver
diepingen van de nationale top
verwijderd.
Dc tendens die zich ook in het
waihalla van de NTTB laat gel
den, heeft er in de persoon van
Nikon dus een trendvolger bij.
Ook het Delftse Phoenix, tot
voor kort toch nog een toe
komstbelofte, kon niet verhin
deren dat Nikon volgend seizon
in de semi-top van Nederland
gaat spelen.

Verbazing
Eigenhijk verraste de Val
kenswaardse ploeg daarmee
vriend en vijand. Het moest ze
ker tot de mogelijkheden van
het drietal Van Vroenhoven,
Bakker en Handgraaf gerekend
worden, maar de manier waar
.ophet kampioesChaP. wercl be
haàld is meer &n vêrbazing
wekkend. Slechts êén partij, die
tegen het Leidse Scylla, leek
problemen te gaan opleveren,
maar voor de rest was er geen
enkel team dat ook maar voor
enge opschudding kon zorgen.

Niet het uit de promotie-ere
kiasse gedegradeerde Quick ‘32
uit Hilversum en ook het Deift
se Phoenix niet. En dat biedt

voor de Valkenswaardse spelers
duidelijke perspectieven.
De animator van het Val

kenswaarse trio is ongetwlifeld
Thieu van Vroenhoven, die bin
nen de Valkenswaarse club ook
de trainingen verzorgt. Ook te
gen de Delftse equipe, bij welke
Joop van den Berg ongeslagen
bleef, zorgde de routinier voor
bloedstollend werk. Hoofdzake
lijk heeft hij dat te danken aan
zijn bedrevenheld in het spelen
met alternatief rubber, maar
ook zijn inzicht en routine dra
gen daar een behoorlijke steen
toe bij.
Bij de Deiftenaren riep dat
gegoochel echter nogal wat on
genoegen op. Leon van Zuylen
verwoordde dat nog het sterkst
,,Ik word hier zo moe van, he”,
maar Van Vroenhoven had tij
dens de pauze zijn weerwoord:
,,Op dit niveau moet je gewoon
weten wat het effect is van der
gelijk rubber”. En dat is juist.
Thieu van Vroenhovefl won
tweemaal. Paul Bakker, door
dienstaffaires duidelijk van
slag. boekte desondanks ook
twee overwinningen en Jo
Handgraaf bleef op êén zege
staan. Het dubbeispel bleef ock
in Valkenswaard.

Stipancic
Voor het komend seizoen,
wanneer Frits Bergman, de
manager van Nikon, zijn prog
nose (Nederlands kamploen in
‘81) gestand moet doen, is Nikon
in onderhandeling me1 e Tsje-.,
chische ,,grootmeester” Stipan
dc cxl doen ook gerqcthten d.
ronde dat Han GOdtze’n, mo
menteel speler van Tempo
Team de Valkenswaardse gele
deren wil komen versterken.
Handgraaf zal volgend jaar ze
kr niet meer in het vaandel
team uitkomen.

zr

S
• Blijdschap na afloop van de spannende wedstr/d waarin Nikon her kampioenschap en dus
promotie binnen haalde. Op defotofeliciteren de spelers elkaar vermoeid maar gelukkig na
weer een seizoen hard en succes vol werken.

Valkenswaardse vereniging opnieuw kampioen

Nikon volgend seizoen
in promotie-erekiasse
Door de 6-4 zege op concurrent Phoenix is het Nikon gelukt door te
dringen tot de promotie-erekiasse. Onder de ogen van het talrijk
publiek, waaronder zich ook Wethouder Geldens beyond, heeft het
eerste team voor een geweldige happening gezorgd. Onder de
bezielende aanvoering van Thieu van Vroenhoven, die met zijn spel
het pubLiek menigmaal in extase bracht, is het de valkenswaardse
vereniging gelukt tot tweemaal toe kampioen té worden. We moeten
ver in de geschiedenis teruggaan, om een team uit de regio Eindhoven
te vinden dat op dergelijk niveau heeft gespeeld.
Toch was de strijd moeilijker dan ver
wacht. Tot de vijfde partij verliep alles
naar wens. Alleen Paul Bakker had zijn
meerdere moeten erkennen in Joop van
den Berg. Het dubbeispel, waarin Paul
Bakker menigmaal totaal van slag was,
leverde een zwaar bevochten zege op. In
de zesde partij moest Jo Handgraaf ook
zijn meerdere erkennen in Van den Berg,
zodat de stand 4-2 werd. Paul Bakker
wist door winst op Platenberg de stand
op 5-2 te brengen. De partij tussen Van
de Berg en Van Vroenhoven was er een
van grote kiasse. Dat Thieu hier uiteinde
lijk aan het kortste eind trok, kwam door
de geweldige top-spin die Van den Berg,
deze dag in huis had. Hierdoor was de
stand op 5-3 gekomen. Nog steeds was
Nikon één punt van het kampioenschap

als Ha Gootzen, en Stipancie lijken uit
de lucht gegrepen.

Nikon 2
‘t Tweede team van Nikon verloor met

7-3 kansloos van Swift uit Roermond.
Alleen Henk Smolders zorgde voor een
aanvaardbare prestatie door 2 partijen in
winst om te zetten. Ad van Herel,
die op dit moment totaal uit vorm is, kon
slechts één partij winnen. invaller Mart
verwijderd. Tegen Leon van Zuijlen, die van Son, won geen enkele partij.
zich totaal verkeek op de service vol met
effect, zorgde Paul Bakker voor het
ontbrekende punt. Dat Jo Handgraaf de Overige teams
laatste partij nog verloor is alleen voor de De komende week is erg
belangrijk voor
Statistieken van belang.
de lagere teams van Nikon.
Tot in de stille uurtjes werd het kampi Nikon 3 wacht
op een kleine misstap van
oenschap gevierd.
Luto 2. Hierdoor zou een kampioen
schap in de tweede kiasse nog behaald
kunnen worden.
Versterkin g
Nikon 4 kan het kampioenschap behalen
Nikon naar versterking gezocht. Jo in de derde klasse
D.
Handgraaf zal zeker te licht vallen in de Nikon 5 staat een
wedstrijd te wachten
promotie-ereklasse. Mogen we de coach tegen mede koploper Kinawo.
van het landelijk team, Frits Bergman Nikon 7, dat deze week tevens een
jubi
geloven, dan kunnen op dit moment nog leum viert, de drie spelers worden deze
geen namen genoemd worden. ,, De kaar week samen 150 jaar, hopen de feest
ten liggen nog volledig open”, aldus vreugde te vergroten met ‘n kampioen
Bergman. Namen die genoemd zijn, zo schap in de 5e klasse. Hierdoor wordt
wel
duidelijk dat niet alleen bij de top maar
ook in de lagere regionen hard aan de
weg wordt getimmerd.
Programma
29, 3 Shot 2- Nikon 2
28i3 Nikon 2- Kerkrade 7
28/3 Irene 3-Nikon 3
28 3 Nikon 4-Budilia 3
28. 3 Nikon 5- Kinawo
29 3 Nikon 6- Meppers 3
25.3 Renata 7- Nikon 7
2Bdi1ia6-r
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EINDHOVENS DAGBLAI3

VALKENSwAARD
Een
groot deel van de toezeggin
gen die Nikon-manager Frits
—

Bergman een jaar geleden
deed zijn al uitgekomen.
Toen al kondigde de corpu
lente zakenman aan dat zijn
team zou doorstoten naar de
erekiasse tafeltennis en dat
het Nederlands kampioen
schap in 1981 behaald zou
worden.
En het lljkt erop dat zljn woor
den waarheld gaan warden. Vorig
seizoen stevende de Val.kens
waardse tafelterinisploeg in één
seizoen door van de promotle
hoofdldasse naar de hoofdkiasse
en vervolgens, in de tweede helft
van de competitie, naar de subtop,
de promotie-erekiasse met daarin
clubs die juist te llcht zljn voor de
top en juist te sterk voor hoofd
klassewerk.
In dat team stonden toen routi
tiler Thieu van Vroenhoven, gewe
zen Brabants kamploen, de stugge
vothouder en taale verdediger Jo
Handgraaf en de ogenschljnlljk
ongeemotloneerde Paul Bakker,
die vorig seizoen een goede plaats
blj Docos ult lelden verruilde voor
een ,,onzekere” toekomst In Val
kenswaard.

Bultenland
Met het grootste gemak bereikte
dit trio de promotle-erekiasse
monsterscores van 9—1 waren geen
ultzondering en het werd de hoog
ste tljd dat Nikon zljn bllkken
ging werpen op een nleuwe speler
die de plaats voor Jo Handgraaf
moest Innemen; niet dat Hand
graaf de minste was van de drie,
maar we! omdat de promotie-ere
klasse spelers met zIJn spelwijze
,,niet ziet staan”.

-

dinsdag 2 september 1980

-

Nu in promotie-ereklasse tafeltennis

Nikon lijkt
onstuitbaar
Gezocht werd dan ook naar le
mand die zljn sporen op dat ni
veau al lang had verdlend. De blik
bleef met alleen op ens eigen land
gericht, maar gingen ook tot over
de grens, tot In Groot-Brlttannlê,
waar de Britse nummer vier, Potton, met de nodige ongenoegens
leefde omdat hij gepasseerd was
voor het EK in Bern. Bljna was de
transfer met Nikon rend, en was
de zoveelste Brit In Nederland aan
de bak gekomen, teen de Engelse
bond Potton vrlj spel gal, nadat de
tileuwe Europees kamploen John
Hilton naar het bultenland was
vertrokken.

Van Gasteren
Die zaak ketste dus op het laat
ate nlppertje af en Nikon stond
veer de opdracht ult te zien naar
een nleuwe aanwlnst. Blj het
Vughtse JCV, al slnds jaren een
geducht clubje dat de erekiasse al
verseheldene malen binnen hand
berelk had, liep Thee van Gaste
ren rend, die het blj de Vughtse
club best naar zljn zin had, maar
noolt onder stoelen of banken stak
dat hlj de Vughtse club zou verla
ten Indlen een andere club (en met
name Nikon) hem een goed aanbod
zou doen.

I

• Blijkbaar deed Nikon die offerte
en Van Gasteren, Limburger van
geboorte en woonachtlg in Seve
nurn, verruiide het JCV-shlrt veer
bet geel-zwart van Nikon. En
daarmee kreeg de Valkenswaardse
club een speler die in het afgelo
pen seizoen goed was veer een ze
ventig procent score in de promo
tie-ereklasse. Gevoegd blj de rou
tine van Van Vroenhoven en de
capacitelen van 1aul Bakker meet
dat lelden tot een nleuwe promo
tie. Maar erg eenvoudlg zal dat
niet gaan, hoewel Frits Bergman
erover zegt: We hebben dan we!
geen topman aangetrokken, maar
toch geloven we er veer honderd
procent In. In de promotle-ere
klasse zijn verschillende clubs met
één of meer zwakke schakels. Wie
zal otis stoppen.”

Reserves
En daar waar het vaandelteam
misachien faalt, daar zal het reser
vetrlo met Jo Handgraaf, Ad van
Herel en Smulders wefficht wat
goedmaken. Veel zal daarbij af
hangen van de tralningen, vijf tot
zes per week, die Thieu van
Vroenhoven geeft.

Tafeltennis slaat aan

Twaalf teams meer
in afileling Brabant
EINDHOVEN
Tatelten
nis blijft een sport die in al
lerlet gelegenheden en op ye
le verschillende niveaus be
dreven kan worden, Dat
zoiets aanslaat blijkt in het
selzoen ‘80-’81 opnieuw. De
regio Eindhoven brengt dit
seizoen twaalf teams meer in
de competitie van de afdeling
Brabant dan vorig seizoen.
Afleen Renata ult Elndhoven
brengt in vergelij king met
het voorgaande seizoen éên
team minder in de competi
-

•

•
•

•

tie.
•

•

De regioclubs zien er veer dit
seizoen als volgt nit: Achilles:
brengt vijf teams in de competitle.
Het eerste team, uitkomend in de
derde kiasse bestaat nit J. AartS,
Verhappen en C. Staals.
Attaque: 00k Attaque nit St.
Oedenrode komt met vljf teams
nit. Het eerste team komt met R.
Middelkoop, T. van de Ven en R.
van de Hoef nit in de vierde klas
se.
Bergeyk: Bergeyk moest zijn
damesteam prijsgeven omdat Het
tie Winters en C. Peels stopten. H.
Daris komt dit jaar blj de heren
nit. Van de vier teams die Bergeyk
in de competitie brengt, komen er
drie nit in de derde klasse. Met
eerste team bestaat tilt G. van
Gee!, J. Smaling en L de Wit.
Bladel: brengt slechts één team
in de competitle dat In de vljfde
klasse speelt. Het (vlermans)team
bestaat ult R. Claassen, J. Adri
then, H. Timniermans en C. van
de Wiel.
Budilla: Naast één damesteam,
dat uitkomt in de derde klasse en
bestaat nit M. Cuunders, A. van de
Steen en L. Looyrnans, nemen er
ook zes herenteams aan de compe
title dee!. Het eerste team, dat tilt
komt in de eerste klasse, bestaat
tilt A. Scheflekens, H. Doom en H.
van de Steen.
Flash: Het Eindhovens Flash
heeft twee damesteams, waarvan

JAN SUISKENS

..Bij Kadans..

Geenboven: is een grote leve
rancler In de afdellngscompetitie.
Niet minder dan tien teams nemen
dee!. Met eerste herenteani komt
tilt In de derde klasse en bestaat
nit H. van Gompel, J. de Leyer en
A. Theodoridus. Het enige damesteam komt met E. Hendrlckx, M.
Hertogs, P. Maflen en C. Roots nit
In de derde kiasse.
Geidrop: dat vorig jaar bljna de
mist Inging door verkeerde keu
rlngsbewijzen, komt dit jaar met
vljf teams in actie. Het eerste

tarn iiIf1enmg,.,I
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riaar de tweede kiasse. In totaal
nemen elf teams deeL Het eerste
team bestaat nit J. Vaessen, Car
van Ernpel, L. van Lieshout en Jan
Suiskens, gewezen Brabants kam
pioen.
Kinawo: goolt acht teams In de
strijd. Het eerste team komt, na
vorig jaar gepromoveerd te zijn,
tilt in de tWeede kiasse enbestaat
nit J. Kuys,-J. Veldhuis en jeugd
speler J. van de Kant.
Dc Kuub probeert het dit sei
zoen met zes teams. Het eerste
team dat vorig jaar naar de twee
de kiasse promoveerde, bestaat nit
B. Koop, J. Coppens en Th.. Ba
kens.
Dc Meppers komt dit jaar ook
alleen maar tilt in de afdeling.
Oorzaak daarvan is dat het da
mesteam zich terugtrok nit de lan
delljke competitle, omdat Karin
chambon weer bij PSV/Cathrien
ging spelen. Met arsenaal bij de
heren bestaat tilt vier teams. Het
eerste team (tweede kiasse) be
staat nit J. Verholen, P. van der
Kruijs en P. van de Boogaart.
Renata moest vorig seizoen een
veer laten omdat het eerste team
naar de tweede klasse degradeer
de. Renata brengt In totaal zeven
herenteams in de competitle. Het
eerste bestaat nit H. van Hout, J.
Breeders en B. van de Heljden.
Ook twee damesteams gaan in de
slag. het eerste, uitkomend in de
tweede klasse bestaat nit T. Gie
len, A. Gljsbers en J. Teeuwen.
HEt tweede en derde herenteam
promoveerde naar de tweede kias
se.
Son en Breugel: zes herenteams
brengt Son en Breugel in. Het eer
ste team, dat a! twee keer op een
nj promoveerde komt dit jaar nit
in de derde kiasse en zal ook daar
hoge ogen goolen met Willie van
Vroenhoven, de broer van Nikon
speler Thleu, A.Moll en P. Tempe
laar. Son en breugel zet ook een
damesteam in dat bestaat tilt M.
van Bussel, M. Elshof, G. van de
Broek en P. van de Gaarden. Het
team komt tilt In de tweede kiasse.

‘I’

clubs die julst te llcht zijn voor de
top en juist te sterk voor hoofd
kiassewerk.
In dat team stonden toen routi
nier Thieu van Vroenhoven, gewe
zen Brabants kamploen, de stugge
voihouder en taaie verdediger Jo
Handgraaf en de ogenschijnhljk
ongeemotloneerde Paul Bakker,
die vorig seLzoen een goede plaats
bij Docos uit lelden verrufide voor
een ,,onzekere” toekomst in Val
kenswaard.

Bultenland
Met het grootste gemak berelkte
dit trio de promotle-erekiasse
monsterseores van 9—1 waren geen
uitzondering en het werd de hoog
ste tijd dat Nikon zijn bllkken
ging werpen op een nleuwe speler
die de plaats voor Jo Handgraaf
moest innemen; niet dat Hand
graaf de minste was van de drie,
maar wel omdat de promotle-ere
klasse spelers met zijn spelwijze
,,nlet ziet staan”.

ton, met de nodige ongenoegens
leefde omdat hlj gepasseerd was
voor het EK in Bern. Bijna was de
transfer met Nikon rond, en was
de zoveelste Brit In Nederland aan
de bak gekomen, toen de Engelse
bond Potton vrlj spel gal, nadat de
nleuwe Europees kamploen John
Hilton naar het bultenland was
vertrokken.

Van Gasteren
Die zaak ketste dus op het laat
ste nlppertje a! en Nikon stand
voor de opdracht ult te zien naar
een nleuwe aanwlnst. Blj het
Vughtse JCV, al slnds jaren een
geducht clubje dat de erekiasse al
verscheldene malen binnen hand
berelk had, liep Theo van Gaste
ren rond, die het blj de Vughtse
club best naar zijn zin had, maar
noolt onder stoelen of banken stak
dat hlj de Vughtse club zou verla
ten Indien een andere club (en met
name Nikon) hem een goed aanbod
zou doen.

pen seizoen goed was voor een ze
ventig procent score in de promo
tie-erekiasse. Gevoegd blj de rowtine van Van Vroenhoven en de
capacitelen van Paul Bakker moet
dat lelden tat een nieuwe promotie. Màar erg eenvoudig zal dat
nlet aan, hoewel Frits Bergman
erover zegt: We hebben dan wel
geen topman aangetrokken, maar
toch geloven we er voor honderd
procent in. In de promotle-ere
kiasse zijn verschlllende clubs met
één of meer zwakke schakels. Wie
zal ons stoppen.”

Reserves
En daar
het vaandelteam
missehien faalt, daar zal het reser
vetrlo met Jo Handgraaf, Ad van
Herel en Smulders welllcht wat
goedmaken. Veel zal daarbij af
hangen van de tralningen, vijf tot
zes per week, die Thieu van
Vroenhoven geeft.
waar

Tafeltennis slaat aan

Twaalf teams meer

inaf

Brabant

EINDHOVEN
Tatelten
nis blijft een sport die in al
lerlel gelegenheden en op ye
le verschillende niveaus be
dreven kan worden. Dat
zoiets aanslaat blljkt In het
seizoen ‘80-’81 opnleuw. De
regio Emdhoven brengt dit
seizoen twaalf teams meer in
de competitie van de afdellng
Brabant dan vorig seizoen.
Alleen Rnata uit Elndhoven
brengt in vergelljking met
het voorgaande seizoen éên
team minder in de competi
tie.

naar de tweede klasse. In totaal
nemen elf teams deeL Het eerste
bestaat uit J. Vaessen, Cor
van Ernpel, L. van Lieshout en Jan
Stilskens, gewezen Brabants kam
ploen.
Klnawo: gooit acht teams in de
strljd. Het eerste team komt, na
vorig jaar gepromoveerd te zijn,
ult in de tWeede kiasse en bestaat
tilt J. Kuys,J.Veldhuls en jeugd

-

•

•

team

speler J. van de Kant

De Kuub probeert het dit sd
zoen met zes teams. Het eerste
team dat vorig jaar naar de twee
de kiasse promoveerde, bestaat tilt
B. Koop, J. Coppens en Th.. Ba
kens.

De regioclubs zien er voor dit

•

•
V

V

V

serzoen als volgt tilt: Achilles:
brengt vijf teams In de competitie.
Het eerste team, uitkomend in de
derde klasse bestaat tilt J. Aarts,
Verhappen en C. Staals.
Attaque: Ook Attaque tilt St.Oedenrode komt met vljf teams
ult Het eerste team komt met R.
Middelkoop, T. van de Ven en R.
vandeHoefuitlndevierdekjas

vier

se.

Bergeyk: Bergeyk moest zljn
damesteam prijsgeven omdat Het
tie Winters en C. Peels stopten. K
Daris komt dlt jaar blj de heren
tilt Van de vier teams dIe Bergeyk
in de competitle brengt, komen er
drie tilt In de derde kiasse. Het
team bestaat tilt G. van
Geel, J. Smaling en L. de Wit.
Bladel: brengt slechts éèn team
in de competitle dat in de vljfde
kiasse speelt. Het (vlermans)team
bestaat tilt R. Claassen, J. Adri
chen, K Timmermans en C. van
de WIel.
Budlila: Naast één damesteam,
dat ultkomt in de derde kiasse en
bestaat tilt M. Cuunders, A. van de
Steen en L. Looymans, nemen er
oak zes herentearns aan de compe
title dccl. Het eerste team, dat tilt
komt in de eerste kiasse, bestaat
tilt A. Scheilekens, H. Doom en K
van de Steen.
Flash: Het Eindhovens Flash
heeft twee damesteams, waarvan
het eerste uitkomt in de derde
kiasse. Het team bestaat tilt J.
SmIt, S. Tegenbosch, J. de Wit en
J. Botos.
Dc zes herenteams komen alle
tilt in de vijfde klass. Het eerste
team bestaat tilt H. Theelen, A.
Steenbergen en K Beekmans.
eerste

j

Dc Meppers komt dlt jaar oak
afleen maar tilt in de aldeling.
Oorzaak daarvan Is dat het da
mesteam zich terugtrok tilt de Ian
delljke competitle, omdat Karin
chambon weer bij PSV/Cathrien
ging spelen. Het arsenaal bij de
heren bestaat tilt
teams. Het
eerste team (tweede kiasse) be
staat tilt J. Verholen, P. van der
Krtiljs en P. van de Boogaart.
Renata moest vorig seizoen een
veer laten omdat het eerste team
naar de tweede klasse degradeer
de. Renata brengt in totaal zeven
herenteams in de competitle. Het
eerste bestaat tilt H. van Hout, J.
Breeders en B. van de Heljden.
Ook twee damesteams gaan in de
slag. het eerste, ultkomend m de
tweede kiasse bestaat ult T. Gie
len, A. Gljsbers en J. Teeuwen.
NEt tweede en derde herenteam
promoveerde naar de tweede klas
se.
Son en Breugel: zes herenteams
brengt Son en Breugel in. Het eer
ste team, dat al twee keer op een
rh promoveerde komt dlt jaar ult
In de derde Idasse en zal oak daar
hoge ogen goolen met Willie van
Vraenhoven, de broer van Nikon
speler Thleu, A.Moll en P. Tempe
laar. Son en breugel zet oak een
damesteam in dat bestaat tilt M.
van Bussel, M. Elshof, G. van de
Broek en P. van de Gaarden. Het
team komt tilt in de tweede kiasse.
Taveres: de studentenveremging
van de TH Elndhoven verschljnt
met zeven herenteams. Het eerste
team komt tilt in de derde kiasse
en bestaat tilt J. Laurijsen, T. Ten
Dam en P. van de Gender. Het
eerste damesteam dat naar de eer
ste kiasse promoveerde bestaat
weer tilt N. Aerts, M. van Beck en
M. Wolfswljk
Tretfers: vljf teams brengt de
Treffers in de competltie. Het eer
ate team komt tilt in de derde
kiasse en bestaat tilt E. van de
Boog, H. Nap en S. Hendriks.
Veidhoven gaat de confrontatle
met zes herenteams aan. Het eer
ste team verschljnt In de vierde
klasse en bestaat tilt J. Ras, H. en
B. van de Broek en J. Harks.

JAN SUISKENS
..Bij Kadans..
Geenhoven: is een grote leve
rancier in de afdelingscompetitle.
Niet minder dan tlen teams
dccl. Het eerste herenteam komt
tilt in de derde kiasse en bestaat
tilt H. van Gompel, J. de Leyer en
A. Theodoridus. Het enige damesteam komt met E. Hendrlckx, M.
Hertogs, P. Mallen en C. Roots tilt
in de derde kiasse.
Geidrop: dat vorig jaar bljna de
mist inging door verkeerde lceu
rlngsbewijzen, komt dit jaar met
vljf teams in ache. Het eerste
team, uitkomend in de derde kias
se, zal daar wel snel ultkomen,
omdat het bestaat uit good old
Harrie Vaessen, Maarten Aarts en
Mark Dijstelbloem, een jeugdspe
icr met dispensatie.
Kadans: spant de kroon met het
aantal teams. Niet mlnder dan vijf
teams promoveerden vorig jaar
nemen

V
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Zaterdag start competitie
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Versterkt Nikon op weg
naar nieuwe successen?

Vol goede moed start Nikon deze week in depromotie-erekiasse. Na
de promotie naar deze kiasse is er heel wat gebeurd in de rustperiode.
Het eerste team werd versterkt met de Limburger. Theo van
Gasteren. Samen met trainerspeler Thieu van Vroenhoven en Paul
Bakker vormt hij het eerste team. De verwachtingen zijn hoogge
spannen. Ondanks de grote tegenstand moeten zij in de top van hun
kiasse kunnen meedraaien.
10

Door de komst van Theo van Gasteren is
Jo Randgraaf naar het 2e team verhuisd.
Ad van Herelen Henk Smolders comple
teren dit team dat uitkomt in de promo
tieovergangsklasse.
Het derde team heeft versterking gekre
gen van Chris Vos die weer naar zijn
oude nest is teruggekeerd. Sarnen met
Theo Kole en Mart van Son die vorig

f
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Nikon succesvol

Goirle

hi

Tafeltennisvereniging Nikon heeft het afgelopen weekend met veel succes deelgeno
men aan een tournooi in Goirle.
Zaterdag 6 september speelden dejeugd.
Alhoewel bijna alle spelers door de eerste
rondes kwamen, kon geen enkele speler
de halve finale bereiken. De meeste spe
lers zijn nog erg onervaren hetgeen
duidelijk te merken was. Bij de senioren
die zondag aan de start kwamen hebben
de Nikonspelers duidelijk hun stempel op
het tournooi gedrukt.
Jo Handgraaf bereikte in de A kiasse een
mooie tweede plaats. Hij moest in de fi
nale tegen Wegmans van Wilko bet on
derspit delven, maar voordien had hij
reeds de sterke spelers de Vries en Dumez
uitgeschakeld. In de Si kiasse behaalde
de nieuwe aanwinst van Nikon, Theo van
Gasteren de tweede plaats. Hij verloor in
de finale van Rademakers.
In de E-klasse mocht Theo Kole de ere
palm in ontvangst nemen. Piet v.d. Boog
aart van de Meppers was in de finale niet
tegen hem opgewassen. Martien van der
Heijden behaalde 2 eerste plaatsen. Zo
wel in de F-klasse als in de 53-kiasse was
hij iedereen te viug af.
Het dubbel spel in de E-F Masse was een

volledige Nikon aangelegenheid. Theo
Kole en Chris Vos wonnen in de finale
van hun clubgenoten Peter Grijseels en
Martien v.d. Heijden.
Henk Sandkuyl en Piet Crooymans kun
nell beiden op een succesvol tournooi te
rugzien. Beide behaalden net geen ere
plaats. Al met al een zeer succesvol
tournooi voor Nikon.

i
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jaar promotie naar de eerste kiasse
bewerkstelligde, moet de top in de eerste
klas bereikt kunnen worden.
Team vier dat in de tweede kiasse uit
komst bestaat Ujt Gerard Slegers, Marken van der Heijden en Peter Grijseels.
Verder neernt Nikon met nog 6 teams
deel aan de competitie in de lagere kiasse.
In de jeugd start Nikon met vijf teams.
Vooral van de pupillen enaspiranten
wordt veel verwacht.
Niet alleen wat de competitie betreft wil
Nikon hoge ogen gooien. Via een gericht
trainingsprogramma zal trainer Thieu
van Vroenhoven m.b.v. jeugdtrainer
trachten de jeugd snel op een hoger plan
te brengen zodat zij in de toekomst in
staat z’ullen zijn de oudere garde in de
hogere teams op te volgen.
Ook zal getracht worden de jeugd in
Valkenswaard in aanraking te brengen
met de tafeltennissport. Een begin hier
mee is al gemaakt niet bet houden van
een scholieren toernooi de afgelopen
week. Er waren 110 deelnemers aan dit
toernooi dat ieder jaar in populariteit
toeneemt.
Op zaterdag 13 september om 14.30
speelt Nikon 1 zijn eerste thuiswedstrijd.
[let bezoek dat in grot getale verwacht
wordt staat beslist een spannende wed
strijd te wachten.
Volgende week start de competitle voor
niet Iandelijke teams.

Nikon start kompetitie hoopvol
Scholierentournooi groot succes
Vol verwachting start Nikon deze week in de promotie-ereklasse. Na de promotie
naar deze Masse is er heel wat gebeurd in de rustperiode.
Het eerste team werd versterkt met de
Limburger Theo van Gasteren. Samen
met trainer-speler Thieu van Vroenhoven
en Paul Bakker vormt hij het eerste team.
De verwachting aangaande dit team zijn
hooggespannen. Ondanks de grote tegen
stand moeten zij in de top van bun Masse
Icunnen meedraaien. Door de komst van
Theo van Gasteren is Jo Handgraaf naar
het 2e team verhuisd. Ad van Herel en
1-lenk Smolders completeren dit team dat
uitkomt in de promotie-overgangsklasse.
1-let derde team heeft versterking gekre
gen van Chris Vos die weernaarzijn oude
nest is teruggekeerd. Samen met Theo
Kole en Mart van Son die vorig jaar pro
motie naar de eerste klasse bewerkstel
ligde, moet de top in de eerste klas bereikt
kunnen worden. Team vier dat in de
tweede kiasse uitkomt bestaat uit Gerard
Slegers, Martien van der Heijden en Peter
Grijseels. Verder neemt Nikon met nog 6
teams deel aan de kompetitie in de lagere
klasse. Wat betreft de jeugd start Nikon
met vijf teams aan de kompetitie. Vooral
va de pupillen en aspiranteri wordt veel
verwacht. Niec alleen wat de kompetitie
betreft wil Nikon hoge ogen gooien. Via
een gericht trainingsprogramma zal
trainer Thieu van Vroenhoven m.b.v. de
jeugdtrainer trachten de jeugd snel op een
hoger plan te brengen zodat ze in de toe
komst in staat zullen zijn de oudere garde
I

2 K. v. Vroenhoven
Jongens
1 P. Els
2 L. Cremer
Pupillen meisjes
1 Chr. de Lange
2 A. v. Rout
Jongens
1 J. Els
2 R. Westenbroek
Aspiranten meisj es
1 5. Schiphorst
2 M. Loos
Jongens
1 D. Swanenburg
2 R. Blokiand
Junioren meisjes
1 R. v.d. Berg
2 I. Geldens
Jongens
1 R. Jannes
2 T. Lintermans
Aanstaande zaterdag om 14.30 uurspeelt
Nikon 1 zijri eerste thuiswedstrijd. Het
bezoek dat wellicht in grote getale aan
wezig zal zijrl staat beslist een spannende
wedstrijd te wachten.
Volgende week start de competitie voor
niet landelijke teams.
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Nikon geeft zijn
visitekaartje af
zien gaan. Het Eindhovense trio
moest buigen voor het veel meer

rAFELTENNIs
Het
VALKENSWAARD
debuutoptreden van Nikon?
Valkenswaard in de promo
tie-erekiasse tafeltennis heeft
aan duidelijkheid mets te
wensen over gelaten. Tegen
stander Shot uit Wageningen,
dat nog op de nominatie staat
naar de erekiasse te worden
gezet, werd aan de Amund
senstraat met met minder
dan 10—0 gedegradeerd. PSV/
Cathrien moest buigen voor
het veel geroutineerder Red
Star ult Goirle (7—3).
—

I

Het Valkenswaardse trio Van

geroutineerde Red Star. Het ver
lies (3-7) dat PSV/Cathrien leed
was wel geflatteerd çmdat Sjef
Orbons zes match-points niet om
kon zetten in een overwiririlng.
Hierbij had tegenspeler Van
Lieshout niet over geluk te khageri.

Ook Ben Cornu[jt stond op wlnst
tegen Giessen, maar moest toch de
partij Inleveren. Gerrit Jan Vrie
link was de enige van PSV/Ca
thrien die voldeed. Met fantastisch
spel won hi van Nieuwenhuizen
en Giessen. De verwachtingen van
PSV/Cathrien zijn na deze wed
strijd heel wat gematigder.
Y
4

Het damesteaxn van PSV/Ca
thrien behaalde een verdienstelijk
gelijkspel tegen het Vughtse PJS.
Linda van Hout.acoorde 2purEn
voor PSWCathrieW4por. WiStop
Carin Briels en Car1 .Diepstren
wat verraasa d ‘was. ‘Karin dn
bon kwam tot hetzehfde resultaat
met zeges op Briels en Van de
Schoot. Zus Annemarie moest met
één zege genoegen nemen.

De reservetearns van Nikon en
PSV/Cathrien hebben geheel aan
de verwachtingen voldaan door
hun tegenstanders ruim te ver
slaan en zich daardoor te nestelen
aan de kop van de promotie over
gangsklasse.

çj)t3

Vroenhoven, Bakker en Van Gas

teren heeft op de eerste competi
tiedag verschrikkelijk huls gehou
den en het onder protest spelende
Shot de koude rilhingen bezorgd.
Nikon stond In eigen huis geen
wedstrijd at en won met de maxi
male 10—0 score. Nikon was zeUs
zo soeverein dat het slechts eén
game moest lnleveren.
De meuwe man van Nikon, de
van het Vughtse JCV gekomen
Theo van Gasteren, voelde zich al
direct goed thuis, draaide soepel
en liet, net als Thieu van Vroenho
yen en Paul Bakker drlemaal
winst noteren. Nikon gaf al met
een zljn visitekaartje at en staat
nu al op kop in de promotie-erekiasse, in welke afdeling de vier
overige clubs remise overeenkwa
men.

PSV/Cathrien
PSV/Cathrien heeft het roos
kleurige vooruitzicht in de mist op

THEO VAN GASTEREN

—

2ft
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10-0 Winst op Shot

Succesvol debuut
Nikon in
promotie-erekiasse
Dat het voor Nikon zo van een leien dakje zou gaan in de eerste
wedstrijd tegen Shot uit Wageningen (gedegradeerd uit erekiasse)
had niemand vdor mogelijk gehouden.
Het team van Nikon, bestaande ult Theo van Gasteren, Paul Bakker
en speler trainer Thieu van Vroenhoven, had lak aan de reputatie van
dit team, dat nog in conflict is met de bond over een opengevallen
plaats in de erekiasse.
Na een gemakkelijke 3-0 voorsprong
bleek al gauw dat Nikon niets te vrezen
had. Ook het dubbeispel was geen pro
bleem. Met een 10-0 nederlaag werd Shot
uiteindelijk naar huis gestuurd. Voor
Nikon 2 stond de wedstrijd tegen Otio uit
Breukelen op het programma.
Uitslag 7-3. In een zeskamp waarvoor de
36 beste spelers van Nederland wor
den uitgenodigd was ook het eerste team
van Nikon aanwezig. Paul Bakker en
Theo van Gasteren behaalden in hun
poule een tweede p1aats zodat zij in
Heerenveen aan mogen treden om de 6e
tot en met de twaalfde plaats. Aanstaan
de zaterdag speelt Nikon 1 een vriend

schappelijke wedstrijd tegen een team ult
Voorshoven dat de tweede plaats in
neemt op de belgische ranglijst.

Programma:
Nikon2 Gispen 2
Nikon3-JCV4
-

PSV’Cat 4- Nikon 4
Nikon 5 de Treffers
Nikon 6 Bergeijk 2
Nikon 7 Achille 3
Nikon 8 Ahagne 4
Geldrop 5 Nikon 9
Nikon 10 Attaque 2
-

-

-

-

-

-

Dames:
Nikon

-

Geenhoven

...sterk debuut...

L

25’3 T.......
•27,3 Budi

‘S.L3Berg

II

7- Nikon7’
6- Nik-”’, 8

Grote zege voor Nikon
Voor de derde maal in successie heeft
Nikon .1 voor een grote zege gezorgd.
Ditmaal moest Wilno 1 het ontgelden:
In de eerste partij zag het er niet naar uit
dat het voor Nikon zo gemakkelijk zou
gaan. Paul Bakker verloor in drie sets van
Wegman. Thieu van Vroenhoven trok de
stand snel recht. Door winst van Theo van
Gasteren en winst in het dubbeispel zag
het er met een 3-1 voorsprong goed uit
voor Nikon. Dat deze stand gerechtvaar
digd was bleek we! uit het feit dat Nikon
hierna geen enkele partij meer afstond.
Uitslag 9-1. Hierdoor gaat Nikon nog on
geslagen aan de leiding in de Promotie
Erekiasse. Nikon 2 moest in de promotie
overgangsklasse aantreden in de uitwed
strijd tegen het sterke Red Stars uit Ven
ray In de 4-6 zege die bevochten werd
had Ad Here! met 3 zeges een groot aan
deel. Jo Handgraaf moest door verlies te
gen Gressen eenmaa! de eer aan de tegen
stander laten.
In de eerste kiasse is het voor Nikon 3 een
spannende avond geweest in de wedstrijd
tegen Irene 2. Na een 1-4 achterstand wist
Nikon 3 toch nog een 6-4 zege te boeken.
Chris Vos had met 3 zeges een belangrijk
aandeel aan deze overwinning.
Mart van Son won twee partijen terwiji
Theo Kok met een zege genoegen moest
nemen.
Nikon 4 had in de tweede kiasse geen
moeite met Renata 3. Gerard Slegers en
Marlien v.d. Heijden bleven ongeslagen.
Jeroen Kiomp kwam tweemaal tot winst.

Uitslag 7-3. Tegen de Kuub 2 behaalde
Nikon 5 een 7-3 zege. Henk Bosveld en
Fred van Bree bleven ongeslagen. Met
dezelfde cijfers won Nikon 6 de uitwed
strijd tegen Kinawo 2. Piet Hink was de
enige speler die alle Nikon spelers een
partij afsnoepte.
Nikon 7 behaa!de een nipte overwinning
6-4, op Bergeijk. Paul Geldens had met
drie zeges het grootste aandee! in de
winst.
Kadans 7 verloor kansloos met 0-10 van
Nikon 8. Tegen het sterk BTTC had Ni
kon 9 geen kans. Ad Schrijvers redde met
twee zeges de eer, uitslag 2-8. Nikon 10
kon net geen punten beha!en tegen de
Kuub 6. Ook de dames die debuteren in
de competitie vielen te Iicht tegen OTF C
3 uit Oss.
Bij de junioren behaalde Nikon 2 een 7-3
zege op Flash 1. Harry de Weert was met
3 zeges de grote man. Nikon 4 leed een
smadelijke 10-0 nederlaag tegen Stiphout
4. Ook Nikon 5 kon geen winst boeken
tegen Ge!drop 7. Aile Nikonspelers wis
ten een partij in winst om te zetten.
Programma
4-10 Nikon 1 Docus 1
Idukan Nikon 2
Stiphout 2 Nikon 3
3-10
Nikon 4- TI’CV 3
29-9
Son/Bruegel Nikon 5
3-10
Nikon 6 Veidhoven 2
Stiphout 4 Nikon 7
4-10
Geenhoven 9 Nikon 8
3-10
Nikon 9 Taveres 6
Voor de derde maal in successie heeft Nikon 1 voor een grote zege
4-10
Kadans 6 Nikon 10
gezorgd. Ditmaal moest Wilno 1 bet ontgelden.
2-10
In
de eerste partij zag bet er niet naar uit dat bet voor Nikon zo
Flash Nikon d
gemakkelijk
zou gaan. Paul Bakker verloor in drie sets van Wegman.
Junioren
Thieu van Vroenhoven trok de stand snel Nikon 2 moest in de promotie
4-10
recht. Door winst van Theo van Gasteren overgangsk!asse aantreden in de
Stiphout 1 Nikon 1
wed
en winst in het dubbeispel zag het er met strijd tegen het sterke Red Stars uit Ven
Blade! 1 Nikon 2
een 3-1 voorsprong riant uit voor Nikon. ray.
Nikon 3 Geenhoven 2
Dat deze stand gerechtvaardigd was In de 4-6 zege die bevochten werd had Ad
Nikon 4 Bergeijk 3
b!eek wel uit het felt dat Nikon hierna van Here! met 3 zeges een groot aandeel.
Bergeijk 4 Nikon 5
geen enkele partij meer afstond. Uits!ag Jo Handgraaf moest door ver!ies tegen
9-i.
Giessen, éénmaal de eer aan de tegen
Hierdoo gaat Nikon nog ongeslagen stander !aten.
aan de leiding in de Promotie-Erek!asse. In de eerste klasse is het voor Nikon 3 een
spannende avond geweest in de wedstrijd
tegen Irene 2.
Na een 1-4 achterstand wist Nikon 3 toch
nog een 6-4 zege te boeken. CIfris Vos
had met 3 zeges een belangrijk aandeel
aan deze overwinning. Mart van Son
won twee partijen terwijl Theo Kok met
één zege genoegen nam.
Nikon 4 had in de tweede k!asse geen
moeitc met Renata 3. Gerard Slegers en
Martien v.d. Heijden bleven ongeslagen.
Jeroen Kiomp kwam tweemaa! tot winst.
Ui.tslag 7-3. Tegen De Kuub 2 behaalde
Nikon 5 een 7-3 zege.
-

-

-

-

Nog steeds aan kop

-

-

-

Grote Nikonzege

-

-

-

-

-

-

-

-

Programma
4-10 Nikon 1-Docis I
4-10 Idukan-Nikon 2
4-10 Stiphout 2-Nikon 3
3-9 Nikon 4-TTCV 3
29-9 Son Breugel-Nikon 5
3-10 Nikon 6-Veldhoven 2
3-10 StIphout 4-Nikon 7
4-10 Geenhoven 9-Nikon 8
3-10 Nikon 9-Taveres 6
4-to Kadans 6-Nikon 10
2-10 Flash-Nikon D
Junioren
4-10 Stiphout I-Nikon I
4-10 Blade! 1-Nikon 2
4-10 Nikon 3-Geenhoven 2
4-10 Nikon 4-Bergeijk 3
4-10 Bergeijk 4-Nikon 5
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Theo v. Gas teren nog steeds
ongeslagen

Nikon op weg naar Erekiasse

Door een 7-3 zege op het Leidse Doco
s Ieidt Nikon flu met 3 punten
voorsprong in de promotie erekiasse.
Hierdoor is een plaats in de
erekiasse in zicht gekomen. Het aantr
ekken van Theo van Gasteren
van JCV Iijkt een gouden greep gewee
st te zijn. Theo heeft nog geen
enkele partij verloren in deze competit
ie. En vooraisnog lijkt hem
niemand deze 100% score te kunn
en ontnemen. O.ok Nikon 2 gaat
aan de leiding in de promotie
overgangsklasse.
-

-

De wedstrijd van Nikon 1 tege
Docos
werd met de nodige zorgen tegemo
et
gezien. Doch reeds snel stond Nikon
op
de stand 4-0. Docos trachtte via 4-2
en de
stand 5-3 nag terug te komen.
Maar
verder dan drie winstpartijen konden
zij
niet komen.
Theo van Gasteren bleef ongesl
agen,
Paul Bakker kwam tweemaal tot winst,
terwiji Thieu van Vroenhoven met
een
zege genoegen moest nemen.

Nikon 2 won met 8-2 van Idukan
.
Handgraaf n Ad van Herel behaal Jo
de de
maximale winst.
Henk Smàlders moest
tweemaal de eer
aan de tegenstander iaten.
liet Nikon 3 een steekje Bij Stiphout 2
vallen.
Djt was vooral te wijten aan het
volledig
falen van Chris Vos die geen enkele
partij
in winst wist om te zetten. Mart
van Son
kwam met twee zeges tot de beste
presta
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c1eren: gouden greep

.

nst van Theo Kole en
beispei bracht de stand
6-4 winst op T.T.C.V. 3
e leiding genomen in de
lartien v.d. Heijden bieef
rard Slegers kwam tot
n medekoploper Son en
kon 5 een verdienstelijk
Lid. Djt was vooral te
nk Sandkuiji die deze
vorni verkeerde.
DIes 2
on 3
ers I

I
Nikon nog geen kampioen
Het eerste team van Nikon is er niet in
geslaagd dit weekeinde al het kampioen
schap in de promotie-erekiasse te beha
len. Hiervoor moesten er uit de twee
wedstrijden van zaterdag en zondag 4
punten behaald worden. Tegen bet Reid
se Docos werd slechts een gelijkspel be
haald, zodat het kampioenschap nog een
weèkje uitgesteld zal moeten worden. Als
Nikon uit de laatste twee wedstrij den één

punt haalt zal het kampioenschap een feit
zijn, nadat zaterdag met 8-2 gewonnen
was van ‘t Tafeltennishuis uit Amsterdam
werd de wedstrijd ‘an zondag tegen het
Heidse Docos met het nodige optimische
tegemoet gezien. Met een grote bus sup
porters werd zondagmiddag naar Heiden
vertrokken. In een gezellig maar toch wel
wat klein zaaltje zorgden Docos meteen
voor vuurwerk. Thieu van Vroenhoven
verloor zijn eerste partij. Paul Bakker
kon in de volgende partij de zaak nog wel
rechtrekken, maar op het verlies van de
tot dan toe ongeslagen Then van Gaste
ren tegen Ed van de Berg, daar had
niemand op gerekend.

Tot overmaat van ramp werd ook het
dubbeispel met 24-22 in de derde set
verloren. Door winst van Thieu van
Vroenhoven kwam de stand op 3-2. Door
manager Frits Bergman werd de zaak in
de rust goed doorgesproken. Hij zag nog
duidelijk winstkansen. Bij de stand 4-5
leek hij bet gelijk aan zijrl zijde te krijgen.
Maar ondanks de geweldige services
waarop, in de laatste partij, Paul Bakker,
Fallaux trakteerde, moest hij in hem toch
zijn meerdere erkennen. Het kam
pioenfeest waarop iedereengehoopt had,
moest worden uitgesteld, maar de drie
punten voorsprong bleven gehandhaafd.
Mocht deze week in de uitwedstrijd tegen
Wilno een punt gehaald worden dan kan
a.s. zaterdag de feestvreugde aanvangen.
Onk voor de meeste overige teams was
het een succesvol weekeinde.
Nikon 2 behaalde een 1-9 zege op Gis
pen. De komende wedstrijd tegen Red
Stars uit Goirle zal de beslissing in de
promotie-overgangsklasse betekenen.
Nikon 3 overklaste met 10-0 het Vughtse
Jcv.
De wedstrijd Nikon 4 PSV 4 werd een
8-2 zege.
Nikon 5 won met 8-2 van Hapert.
Oak Nikon 6 wist met 1-9 tegen Bergeijk
de punten in eigen hand te houden.
-

1,4

Bij de junioren behaalde bet eerste team
dankzij geweldig spel van Eric Snelleman
zijn eerste zege.
Nikon 2 gaat hier ongeslagen aan de iei
ding terwiji Nikon 4 onder aanvoering
van Marcel van Bree oak nog promo
tiekansen heeft.
Programma:
Wilno 1 Nikon 1
15-11
Nikon 2 Red Stars
15-11
Irene 2 Nikon 3
14-11
Nikon 4 Renata 3
14-11
De Kuub Nikon 5
13-11
Nikon 6 Kinawo 2
14-1.1
Bergeijk Nikon 7
14-11
Nikon 8 Kadans 7
14-11
BTTC 2 Nikon 9 14-11
Nikon 10 De Kuub 6
14-11
Ofl’C 3 Nikon (dames)
14-11
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Il-lu
li-b
10-10
10-10
9-10

Nikon op weg naar de erekiasse
Door een 7-3 zege op het Leidse Docos
Ieidt Nikon nu met 3 punten voorsprong
in de promotie erekiasse. Hierdoor is een
plaats in de erekiasse in zicht gekomen.
Het aantrekken van Theo van Gasteren
van JCV lijkt een gouden greep geweest
te zijn. Theo heeft nog geen enkele partij
verloren -in deze comptitie. En voorals
nog lijkt hem niemand die 100%score te
kunnen ontnemen. Ook Nikon 2 gaat aan
de leiding in de promotie-overgangsklas
Se.

Geidrop 1 Nikon 1
PSV 7 Nikon 3
Berg 4 Nikon 4
Nikon 5 Stiphout 7
-

-

-

-

Programma
11-10

JVS Nikon 1
Nikon 2 Megacles 2
10-10
Red Star 2 Nikon 3
Nikon 4 Meppers 1
-

-

-

-

9-10
PSV 7

Nikon 5
8-10
Treffers 2 Nikon 6
10-10
Geemhoven 2 Nikon 7
Nikon 8 Stiphout 5
Bergeijk 4 Nikon 9
Nikon 10 Stiphout 7
Nikon d OflC 2
-

-

-

-

-

-

-

Junioren
11-10

Van Vroenhoven wint
Open Helmoñdse
TAFEL1ENNIS
HELMOND
Het met 1135 In
chrIJvIngen één der grootste ta
feltennistoernoolen In Brabant, cit
Open HeImondse met de ¶‘TV
Stiphout ala organisator, heeft
overwlnningen opgeleverd voor
Thleu van Vroenhoven (Nikon) en
Gerda de Vocht-NIelen (Stiphout).
Van Vroerthoven pakte de titel
door in de finale van dit bij de se
nioren sterk bezette toernooi te
winnen van Ton van Doom
(T’rCV). Van Vroenhoven besUste
de eerste game snel In zijn voor
deel, maar de Veghelnaar kwam
In de tweede game erg sterk terug,
won deze ook, maar moest de be—
slissende derde game uiteindelijk
aan Van Vroenhoven laten.
In de Si-kiasse Van Vroertho
vens clubgenoot Handgraa! revan
the voor zijn vroegtijdige ellmina
tie in de A/B-klasse. Van Vroen
hoven moest zljn meerdere erken
nen in Handgraaf die vorig sei
zoen ook zijn teamgenoot was.
Bij de dames was Gerda de
Vocht-Nielen (Stiphout) superieur.
In de B-kiasse onttroonde ze de
nog jeugdige Karin Chambon
(PSV/Cathrien) en won in de Si
kiasse van haar zus Maria van de
Horst-Nielen (Helmond’57) in drie
games, waarmee beide dames be
wezen dat zij nog steeds, na al vele
jaren te hebben meegedraaid in de
Brabantse top, een stevig woordje
meespreken.
De verenigingsprljs bi] de senlo
ren ging naar- de organiserende
vereniging, omdat het één punt
voorbleef op Nikon. Ook bij de ju-’
nioren beerste de Stiphoutse tafel
tennisciub die kan terugzieri op
ten bijzonder geslaagd evenement.
Uitslagen Open Helmondse Kam
pioenschappen 1980: Senlorentoer
nool: Herenenkel AJB-kiasse: 1. M.
v. Vroerzhoven, Nikon, 2. A. v. Doom,
T1’CV/Rath. Herenenkel C-klasse: L
P. v. Glersbergen, iCy, 2. B. Thijs
sen, Red Stars. Herenenkel D-klasse:
1. T. Kole, NIkon, 2. W. Claus, Red
Stars. Herenenkel E-klasse: 1. J.
Verholen, De Meppers, 2. E. v. Staay,
TTCV/Rath. Herenenkel F-klasse: 1.
M. v.d. Eynde, Eenentwintig, 2. M.
Dljstelbloem, Geldrop. Herenenkel
G-klasse: 1. M. v. Hoof, Stiphout, 2.
H. Kuijpers, Stiphout. Herenenkel
H-klasse: 1. A. Schrijvers. Nikon, 2.
J. v. Melick, Stiphout. Herenenkel
Si-kiasse: 1. J. Handgraaf, Nikon, 2.
M. v. Vroenhoven, Nikon. Herenen
kel 52-Masse: 1. J. Verholen, De
Meppers, 2. M. v. Son, Nikon. Heren
enkel S3-klasse: 1. H. Bosveld, Ni
kon, 2. P. v.d. Bos, Geldrop.
Jongens: Enkel junioren A/B
klasse: 1. A. v.d. Giessen, Red Stars,
2. L. Houben, Blue Star. Enkel junio
ren C-klasse: 1. M. Kerstel, TrCV/
Rath, 2. R. v.d. Schoot, JEEP. Enkel
aspiranten A/B-klasse: 1. H.. Paetzel,
Irene, 2. H. Hunnekens, Seta. Enkel
aspiranten C-klasse: 1. R. Stukker,
Geidrop, 2. F. de Groot, Stiphout. En
kel pupillen A/B-klasse: 1. F. Boute,
—

-

Irene, 2. T. Boon, Irene. Enkel pupillen C-klasse:1. G. Slenders, Budilia,
2. P. Manders, Stiphout Enkel wel
penklasse: 1. F. v. Sprang, Irene, 2. E.
Schers, Koningslust. Enkel Ji-kiasse:
1. H. Hunnekens, Seta, 2. V. v. Kuyk,
Red Stars. Enkel J2-klasse: 1. F.
Boute, Irene, 2. M. v. Kuyk, Red
Stars. Enkel J3-klasse: 1. H. v.d.
Dries, Irene, 2. C. v. Beurden, Irene.
Dubbel juniorenklasse: 1. A. v.d.
GiessenlH. Hunnekens (Red Stars!
Seta), 2. H. Swinkels/M. Kerstel,
TTCV/Rath. Dubbel aspiranterikias
se: 1. T. Hoek/V. v. Kuyk, Red Stars,
2. H. Paetzel/C. v. Beurden, Irene.
Dubbel pupilen/welpenklasse: 1. F.
Boute/T. Boon, Irene, 2. M. v. Kuyk/
M. Achten, Red Stars.
Jeugdtoemnool:
Melsies: enkel junioren B/C-klas
Se: 1 J. v. Eekelen Never Despair, 2
M. Rheiter Topsin. Enkel aspiranten
A/B-Masse: 1 C. Boute Irene, 2 A
Verrneulen Meppers. Enkel aspiran
ten C-klasse: 1 D. Dielissen Budilia,
2 V. v. Sante Geldrop. Enkel pupillen
A-Masse: 1 C. Duyf Koningslust, 2 J.
Berkers Koningslust. Enkel pupillen
C-kiasse: 1 L. Wijnands Konlnglust,
2 J Theeuwen Koningslust. Enkel
welpen-klasse: 1 P. de Groot
Stiphout, 2 K Schuurman Irene. En
kel J-1 kiasse: 1 C. Boute Irene, 2 J.
v. Eekelen Never Despari. Enkel J-2
kiasse: 1 J. Segers Stlphout, 2 M. v. d.
Poel Stiphout. Enkel J-3 Masse: 1 P.
de Groot Stlphout, 2 D. v. Os,
Stiphout.
Dubbel juniorenlasplranten klas
se: 1 A. Vermneulen/C. Boute Mep
pers/ Irene, 2 J. v. EekelenlC. Barella
Never/Despair. Dubbel pupillen/
welpen Masse: 1 C. Duyf/J. Berkers
Koningslust, 2 P. de Groot/Ir. Ooms
Stiphout.
Dames dubbel B/C-klasse: 1 A.
Weyernians/C.
Diepstraten
(Red
Stars/PJS). 2 M. v. ci. Horst/G. de

0

Thieu van Vroenhoven In actle
tijdens de finale van het Open
Helmonds Kampioenschap.

44’

p.

-

Vocht, Helmond/Stiphout. Dames
dubbel D/h-klasse: 1 I. Blaaupot/K.
Clevers, Red Stars, 2 K. v. Sleeuwenl
M. Rijkers Stiphout. Mixed dubbel
B/C-Masse: 1 P. de Krijger/A. Wil
lems Red Star ‘58/Stlphout, 2 M. v. d.
Horst/A. v. Doom Hehnond ‘57/
‘r’rcV/Rath. Mixed dubbi D/H-klas
se: 1 K. Clevers/T. v. Vegchel Red
Stares, 2 K. Achten/J. Bouten Hegta.
Dames enkel B-Masse: 1 G. de
Vocht Stiphout, K. Chambon PSV/
Cathrien. Dames erikel C-Masse: 1 D.
v. ci. Heuvel Red Stars, 2 C. v. d. Pol
JCV. Dames enkel D-klasse: 1 K.
Achten Hegta, 2 G. v. Brakel Red
Stars. Dames enkel S-i Masse: ,1 G.
de Vocht Stiphout, 2 M. v.d. Horst
Helmond ‘57. Dames enkel S-2 kias

—,
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se: 1 K. Achten Hegta, 2 D. v.d. Heuvel Red Stars.
Heren dubbel A-B-Masse: 1 H.
Handgraf/A. v. Herel Nikon, 2 P.
Daas/A. v. Doom TTCV/Rath. He
ren dubbel C-D-Masse: 1 G. Slegers?
M. v.d. Heyde Nikon, 2 T. Kole/G.
Vos Nikon. Heren dubbel E-klasse:
P. v.d. Boogaart/W. v. Kuyk Mep
pers, 2 W. ThijssenlH. Achten Red
Stars. Heren dubbel F-Masse: 1 M.
Aarts/M. Dijstelbloem, Geldrop, 2 P.
Ely/J. Braeken Budulia.
Heren dubbel G-klasse: 1 E. Lei
dekkerf P. Philippo Achilles, 2 M. v.
IIoof/IL Kui3pers Stiphout. Heren
dubbel H. Klasse: 1 F. Verhees/H.
AheneStiphout, IL CooleniR. Cop—
pens Stiphout.

.
.
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Tafrltenrnsvererngrng Nikon
succesvol in de kompetitie
.

Op de heift van de kompetitie staat Nikon
er met vele teams erg rooskleurig voor.
De bezielende kracht van trainer/speler
Thieu van Vroenhoven blijkt na nog geen
jaar trainingsarbeid zijn vruchten reeds af
te werpen. Voor hem gaat het allemaal
wat te snel. Dat hoorde men hem deze
week op de training zeggen. De top van
iedereen moet niet op een wankele basis
berusten of op enkele uitschieters maar
op een voor ieuer gedegen spelsysteem.
Ook een goede cnentaliteit voert hij hoog
in zijn vaandeL. Als op deze weg wordt
door gegaan zullen ook teams als Tempoteam met b.v. Bert van de Helm het in de
komende kompetitie bij promotie naar de
Erekiassen een flinke kluif krijgen aan
Nikon. Op dit moment gaan 5 van de 10
seniorenteams aan de leiding van de
kompetitie.
Bij de junioren voert het 2e team de rang
lijst aan. Het vaandelteam van Nikon
leidt met 3 punten voorsprong op Leidse
Docos in de promotie-erekiasse. Vooral
het geweldige spel van de 19-jarige Theo
van Gasteren die nog geen enkele partij
verloor, deed een flinke duit in het zakje.
Nikon 2, bestaande uit Jo Handgraaf, Ad
v. Aerel en Henk Smolders gaan ongesla
gen aan de leiding in de promotieover
gangsklasse.
Nikon 3 staat als debutant op een mooie
3e plaats in de 4e kiasse.
Nikon 4 voert de ranglijst aai in de 2e
Masse. Vooral Martien v.d. Heijden zorgt
hier dat de balans tot nu toe altijd in het
voordeel van Nikon uitviel.
Nikon 5 leidt samen met Son en Breughel
in de derde klacse

.

Voor Nikon 6 lijkt een zege in de vierde
Masse niet ineer te kunnen ontgaan.
Bij de junioren is het Nikon 2 bestaande
uit Harry de Weert, William Maas en Ge
rard Damen die ongeslagen aan de leiding
gaan in de 2e Masse. Promotie naar de le
Masse lijkt voor hen weggelegd.
Al met al een reeks succesvolle teams.
Hopelijk kan dit succes in de tweede heift
worden voortgezet.

22 oW
Onder redactie van Gerard Jâ.nssen

OpeHelnwnds kampioenschaptafeltennis

Vie1 strijd tussen
regionale roothedei
maar ook sportief komen!.dè deel
nemers volledig aan hun trekken
omdat ze op
HELMOND
Tatelten nen rekenen. grote tegenstand kun
nisvereniging Stiphout kreeg
In het senioren-toernooi zal de
ruim elf honderd inschrijvin strijd zich hoofdzakelijk
afspelen
gen binnen voor de Open tussen de verenigingen Red Stars
Helmondse kampioenschap (Venray),
Nikon/Valkenswaard,
pen die zaterdag en zondag TTCV (Veghel) en de organiseren
in de micro-hal aan de Lo de vereniging Stiphout. Grote af
renzstraat en Franciscus wezige in het senioren-toernooi is
MAVO in Helmond worden het Vughtse JCV, dat in Henk van
Zee en Wim van der Sande
gehouden. In de diverse kias de
twee potent
sen ondanks afwezigheid van de titel heeft.iële kandidaten voor
enkele regionale grootheden,
Door hun afwezigheid zijn Thieu
toch een aantal zeer duidelij van Vroenhoven en zijn teamge
ke favorieten.
noten Jo Handgraal en Ad van
Herel de uitgesproken favorieten
Bet Open Helmonds kampioen-’ in de A/B-klasse. Peter Daas, Ton
schap, een van de grootste toer
van Doom, William Berends (allen
nooien in Brabant, is weer volledig TI’CV), Niels Albers (OTrC), Ton
volgeboekt. In totaal werden 1132
Wilems (Stiphout) en Arnold van
inschrijvingen genoteerd en moes
de Giessen (Red Stars) complete
ten tien vrenigingen teleurgesteld
ren de mu karishebbers.
worden.”Het ,,Stiphout-toernooi”
blijkt’à’àd”te slaan. Redenen zijn
er wéP1’bi te vinden, want ener TieI
zijds is het een gezellig toernooi
.De heren C-klasse is met 20 spe—
lers zeer sterk bezet. Van de vere
met een overdadig prijzenpakket,
rilgingen JCV, Red Stars, Nikon en
TTCV zijn grote vertegenwoordi
f,ingen. Stiphout zeif, van welke
club Albert Scheepers vorig jaar
de titel opeiste in deze kiasse,
komt uit met de spelers Daan van
Maare, Arie van Domrnelen, Ton
ny de Vocht, Albert Scheepers en
Henk van de Velden. Ook zij be
horen zonder sneer tot de kansheb
bers.,
Ook de dames-klassen zijn sterk
bezet. Karm Chambon van PSV/
Cathrien fleett haar handen vol
om haar titel te verdedigen. Grote
concurrenten voor haar zijn op de
eerste plaats P. de Krijger van
Red Star ‘58 ult Goirle en Carla
Diepstratn van PJS uit Vught.
Ook de plaatselijke favorieten, de
zusjes Maria v.d.. Horst-Nielen van
Helmond ‘57 en Gerda dçVocht
Nielen van
mee
naar de tit&
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van Vroenhoven blijkt na nog geeri
siningsarbeid zijn vruchten reeds af
pen. Voor hem gaat het allemaal
snel. Dat hoorde men hem deze
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Ret Open Helmonds kampioen
schap, een van de grootste toer
nooien in Brabant, is weer volledi
volgeboekt. In totaal werden 1132g
inschrijvingen genoteerd en moes
ten tienenigingen teleurgeste
worderi. Het ,$tiphout—toernoold
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er wel” te vinden, want ener-’
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maar ook sportief komeivdè deel- I
nemers volledig aan hun trekken
omdat ze op grote tegenstand kim
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In het senioren-toernooi zal de
strijd zich hoofdzakelijk afspelen
tussen de verenigingen Red Stars
(Venray),
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TLCV (Veghel) en de organiseren
de verenigmg Stiphout. Grote af
wezige in het senioren-toernooi is
het Vughtse iCy, dat in Henk van
de Zee en Wim van der Sande
twee potentiële kandidaten voor
de titel heeft.
Door hun afwezigheid zijn Thieu
van Vroenhoven en zijn teamge
noten Jo Handgraaf en Ad van
Herel de uitgesproken favorieten
in de A/B-klasse. Peter Daas, Ton
van Doom, William Berends (alien
‘Tl:’CV), Niels Albers (OTTC), Ton
Wilems (Stiphout) en Arnold van
de Giessen (Red Stars) complete
ren de nj kanshebbers.
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Voor de vele biijken van belangstelling
betoond na het piotseling overlijden van
mijn innig geiiefde vrouw Annie van
Heesch-Schenkejaars betuig ik mijn har
teiijke dank
W. J. M. van Heesch

Dankbeluiqing

Met deze overwinning heeft De Mus
schen de C. Wiliemse Memory Cup nu
definitief in ziin bezit gekregen.

missen kans kreeg. Engelen herstelde
zich echter keurig.
FC Fina drong steeds meer aan en ver
waarloosde de verdediging net jets te
veel. Daardoor was linksbuiten Brusse in
staat De Musschen na een scherpe voor
zet op 2-0 te brengen, wat tevens de
eindstand werd.

Spelrnoment uit de wedstnjd FC Fina—De Musschen.

de tweede heift heeft FC Fina met
ge dieptepassen geprobeerd het
eedtespel van De Musschen te afirelen. Dat had bijna succes toen keeper
ngelen een voorzet onvoldoende ver
Werkte en invaller Smits een bijna niet te

c!.

De senoren van FC Fina hebben er alles
aan gedaan om hun grate nederlaag van
-vorig jaar te doen vergeten. Hun strijdlust
bleek echter oak nu niet opgewassen te
gen de jeugdigheid van De Musschen.
Met een beetje geluk kwam De Mussc
hen aan de eerste treffer. Na een goed
genomen corner raakte een van de ver
dedigers van FC Fina de bal met het
Iioofd aan, waarna deze via de vuisten
van doelman Geldens in het doel beland

Vrijdagavond 2 september hebben de elf
tallen van de Financiele afdeling (FC Fl
na) en de Centrale Administratie (De
Musschen) op het sportcomplex De
Herdgang” hun Jaarlijkse voetbaiwed
strijd om de C. Willemse Memory Cup
gespeeld.

C. Willemse Memory Cup
definitief voor De Musschen
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Henk Slegers Geert Slegers en Jack Bek
kers hebben de 290 kilometer lange nt
van Geroistein naar Valkenswaard tot
een goed einde gebracht. Zondagmorgen
18 september vertrokken zij op de race
fiets uit Geroistein in Duitsiand om zes
uur waarna zij om 7.30 uur aan de Belgi
sche grens arriveerden.
Daarna volgden om 9.00 urn- Bavagne
Michel en om 10.00 urn- Luik, waar een
pauze van een half uur werd ingelast.
Om vier uur waren de dappere coureurs
aan de Nederlandse grens om vervolgens
luid toegejuicht, door vele belangsteilen
den om circa half vijf te arriveren bij café
Lugano, Leenderweg te Vaikenswaard.

—

V

21 september 1977

v.l.nr. Henk Slegers, Geert Slegers,
FrancineCers en Jack Bekkers.
—
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Zondag 18 september zullen Jack Bec
kers, Gerard Siegers en Henk Slegers
Valkens
proberen de nt .Geroistein
waard per fiets af te leggen. De coureurs
hebben een afstand van 300 kilometer
voor de boeg. De plaats Geroistein ligt in
bet Eiffelgebergte in West-Duitsiand. De
nit gaat dus door de Eiffel, en vervolgens
door de Ardennen, terwiji het iaatste ge
deelte viak is.
De route is als volgt: Geroistein, Stadt
kyil, Lostleimergraben, Malmedy, Eu-U
pen, Verviers, Luilc, Tongeren Hasselt,
Valkenswaard.
Voor deze tocht is de voile medewerking
verkregen van Jos en Francien Cuipers
van café-zaal Lugano, Leenderweg te
Valkenswaard. Op dit eindpunt hopen de
renners op zondag om ongeveer 17.00
uur te arriveren.

Zondag 18 september
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