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SEIZOEN 1969/1970 AFGESLOTEN •••••• 

=========================~======= 

De laatste "MlXEDli van dit seizo,m ligt voor U" 

Zoals afgesproken zal nr. 10 eind agustus verschijnen, vla~ voor de Algemene Jaarver
gadering va.n. onze afdeling, die in september wordt gehouden. 

In tegenstelling tot de meest e nummers van deze j aargang, is dit nqmrner zeer dun. Het 
is dUidelijky dat de meeste tafeltennisverenigingen reeds in deze maa,nden op vakantie
toeren draaien, zodat er ook weinig te schrijven valt. 

Op onze ,.oproep om iets over Uw na-seizoen...:akti'\ritei ten te vermelden ziJn geen reakt.ies 
binnengekomen. We weten zeker dat die op verschillende plaatsen wel gehouden zijn, maar 
de betreffende bestuurders zullen wel .l..è tafeltennismoe zijn geweest, om die ook nog op 
papier te zetten. We nemen het U niet kwal.ijk. U zult ons deze minder goed gevulde 11Mi
xed11 ook wel ni et kwali jk nemen~ omdat OOK wi j aan die, tafeltennismoeheid lijden. 

De beste remedi,e hiertegen is een goede vakantie en wij WENSEN U DIE ALLEN TOE, zodat 
U zich in augustus weer met volle overgave op Uw dagelijks werk èn Uw vrijetijdsbeste
ding "tafel t .ennis" 1c1mt werpen. 

Redaktie. 
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MO])Efilî JEUG])WERK in een SPORTVERENI GING •••••• 

Wanneer de sportorganisaties beweren, dat er zovee l jeugdigen lid zlJn van hun sport• 
ver eni ging , is dat -ook in vergelijking met ander e soortgelijke verenigingen of clubs
volkomen juist. Maar even waar i s , dat er nog zo ontzet tend veel jonge mensen buiten 

. de sport staan" 

Op de eers t e plaats degenen, di e zich om allerlei r edenen nooit bij een vereniging 
hebben aangemeld , hetzij om r eden van studi e, van "geen tijdn hebben, hetzij omdat 
ve l en "vrijn willen zijn, niet gebonden aan allerlei voorschriften en bepalingen, aan 
door ander en vastgestelde kompetitieprogTamma 1 s e.d •• 

Op de tweèdê plaats - en dat is nog veel pijnlijker- de vel e 14 tot 19 jarigen, die 
- eers t entoesiast lid - zich van hun sportver eni gi ng hebben afgewen@, omdat zij daa~ 
toch niet meenden te vinden wat zij nodig hebben. Een feit is, dat het aantal j eug
dige sportbeoefenaars tussen de 14 en 20 jaar niet bij alle takken van sport even 
sterk, tot ongeveer de helft, t erugl oopt . 

Een typisch, en ook onrustbarend verschijnsel, omdat de jeugd wanneer zij eenmaal 
de school verlaten heeft, voor de sportbeoefeni ng bi jna geheel op de vereni gingen 
is aangewezen. 

Er zijn vele redenen voor onze j ongeren om de sportverenigingen de rug t oe te keren• 
Bij de een is dat een t eleurstelling op een bepaal d gebi ed, bij dE) ander een komplex 
van ervaringen. Wij hebben ons de moeite een getr oost na te gaan, ·welke t el eurs t el- . 
lingen en ervaringen dit wel zijn. 

1. Er zijn een groot aantal jongeren, di e i n de sport de prestatie nastreven. Zij 
willen 7 tezamen met hun t eamgenotiSn door oefening en training tot de best mogelij
ke resultaten komen. Zij ergeren zich verschrikkelijk aan het onverplichtte en on• 
regelmatige deelnemen aan de trainingen. Zi j vóelen het als onvoldoende belang
stelling en begeleiding aan, wanneer onbetaalde l eiders wegens gebrek aan tijd de 
oefenuren niet vol doende hebben voorbereid of soms geheel vers t ek l aten gaan, 
Een wanneer het de vereniging dan nog cankeert aan de verantwoorde, voor training 
noodzakelijke accomodat~e , kappen zij ermee . In het gunsti gste geval proberen · 
zij het nog eens bij een andere vereniging, meestal zetten zij er voorgoed een 
punt achter. 

2. Andere, soms heel t a l entvolle , spel ers die innerlijk nog geen vaste lijn in hun 
l even hebben vastgesteld, hebben de ne i ging zich te onttrekken aan de druk di e 
door de ver eni gi ng en trainer op hen wordt uitgeoefend, de training met grote re
gelmaat en met volledi ge inzet t e volgen. Zi j voel en zeer weinig voor de ontzeg
gingen en de ontberingen die een konsekwente prestatie-traitjing hun oplegt. 

3. De j eugd van 14 tot 20 jaar probeer t graag zijn eigen krachten uit. In de mees te 
sportverenigirj:gen worden deze prestatie.metingen uitsluitend gehouden op het ge
bi ed van de zuivere sportprestati e . De jongen, di e op dit gebi ed telkens van zijp 
kameraden verliest, gaat zich een nul. een kruk voel en. 

Met he t gevol g , dat hij zich al spoedi g te l eurgestel d t erugtrekt, zonder da t ooit 
• zijrrwerkelijke tota l e-kunnen is ontdekt~ beproefd of bevorderd. 
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4, In e_Lke vereniging zijn veel jongere l eden bereid e-chte taken en we-rkeli jke ver 
antwoordelijkheid op zich te nemen. Er zijn echter heel weinig verenigi ngen, die 
hun hi ertoe in de ge l egenheid. s tellen 7 omdat deze vereni gingen geleid worden en be~ 
heerst door vol wassenen, die hun geen vera.ntwoordelij1<lïei d (durven} toevertrouwen 
en .. di e da.arom ook niet overdragen • 

. Vàn énige invloed~ op . het beleid i s i n zulke verenigingen voor gewone l eden prak~ 
tisch geen sprake . Meestal krijgen zij alieen op de ledenvergaderingen de [';e l egen
heid een woordje t e spreken. Maar op de l edenvergaderingen mogen alleen 18-jarigen 
en ouderen meepraten en meestemmen. 

5. Een gr oot gedeel te van deze jeugdige sportbeoefenaars heeft een hekel aan tradi
tionel e en verouderde bi ndingen, Zij wille~ bijeenkomsten met l eeftijdgenoten en 
wensE;)n deze bijeenkomsten een nieuwe vorm t e geven, .di e beantwoordt aan hun speciale 
behoeften" :Behoeften, die van aar d veranderen met de t ijdstrorriïngen. Zij ontl open 
daarom het soort ver gaderi..11gen en bi j eenkomsten, dié tradi tioneel tot he t vereni
gingsl even behoren en l even liever hun e i gen onafhankeli jke l even naar de wetten 
en i'ieal en ä.i e zij zich in het huidige t ijdsbestek zelf hebl)en opgelegd en gegeven. 

6. Vele j ongeren , en dat gel dt i n het bijzonder voor de vrouwelijke j eugd, zoeken 
in een ver e.ni ging meer sociale kontakten dan de zakelijke doe l stellingen va,n de 

. verenigingen ~ HeJ gebrek aan socià l e kcintakte:ri en aan gezelligheid t ijdens de trai
ningen en wedstrijden, zoàl "l dit bij vel e ver eni gingen he l aas nog een fe it is, heb
ben een zeer negat i eve u.itwerking op de belangstelling van de jEmgd. 
Vooral in de grote vereni gingen, waar de nadruk ster k ge l egd wordt op enkel e top
spelers, waar de zorg voor he t aant :izekken .van talentvolle taf el tenni ssers -soms zelfs 
uit andere ver eni gingen-, waar de pl aats op de r anglijst .. zoveel .znrg ope isen 9• bl ijft 
voor de gezelligheid en het begeleidende werk maar heel weini g ruimte over. · 
Het gevolg is een verontachtzaming van di e leden, welke niet tot die "toppers" 
behoren. 

In al deze gevallen .wordt de jeugd t el eurgesteld, in de verwachtingen, di e hij in 
zijn vereneging gesteld heeft. Hij h o'..' dt er mee op en wendt zi ch t ot andere vormen 
van a'.ktiviteit en gezelligheidy die hem aanlokkel~jker toeschijnen. Wanneer hij een 
aktieve 7 echte vrijetijdsbeff~eding vindt in een andere vereniging, ook al i s het 
geen sportvereniging 9 dan kunnen wij daar ge l ukkig mee zijn 7 maar meestal komt hij 
Jiet verder dan het gekar op brommers ,' het in beweging brengen van zo l awaai0rig 
mogelijke juke-boxen, de gok- automat en en de patates-friteskraam. 
Een vrij etijdsbesteding , die alleen daarom aantrekt , omdat deze geen eisen stel .t 
aan zijn vermeende vrijheid 9 geen konkret.e: ftktiviteiten vraagt en geen doelgericht-
he id nodig heeft. · · · ·· 
Alleen aanspreekt zijn gemakzucht, zijn ongeïnteresseerdhei d, zijn planloos en 
doelloos rondzwerven. En heel vaak komen deze j onger en tet wandaden en str aatschen
derije:r'l . Dan br and"Ç bij deze . jonger en het vuur uit van waardevolle en berei dwil
lige i rL11erlijke kracht en, di e t e l ang in de dorre toestand en berei dwilligheid heb
ben moeten wachten en wachten en nu een plotseling ontladen zoeken op een , zo op
vallende mogelijke wi j ze . 

Wat de j eugd van onze tijd nodi g heeft, deel de de Ha.'Tlburgse Proffessor . Helmut 
Thieliohe mede in de bondsvergadering op 17 juni 1962 te Bonn, toen hiJ indringend 
nogmaal s daarop wees, da t de j eugd steeds echte doele inden. en middelen nodig heeft, 
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wàaraan zij zich geheel kan wijden. 

Toen hij na dezé vergadering alle politici en pedagogen namens de jeugd toeriep: 
11Weet U geen i deaal waar wij ons achter kuilnen scharen en dat wij dienen kunnen ? 
Alles is aanwezig: toewijding, begeesteri :(jg en de wil te dienen. Al s wij maar wis
ten7 waaraan wij ons wijden kunnen, waarvoor wij ons kurmen begeesteren en wat wij 
kunnen di enen11 

0 
· · · 

De sportverenigingen hebben bij deze l eemte - en gezi en de haast bc:iangstigende toe
na~e van de vrije tijd- een nieuwe sociale verantwoordelijk.heid en tevens een buiten
gewone kans. 

f:le,g m_ag giQ.t,..:'11,2.G,E }.!.Of.k2_1Q.O.ê_ ,io~_zi,_eg !!_amle.2,r_e~-j~ug_dá,$_1,id~beiaE,ki §1_.P1~n_m2_ei 2:_e 

j,.e}$Q. j._n-"'d.§.. .ê_:PQ.r!_v§'. . .r~nigá:_ng ~'.2~~~~l'l_a~riir~k!s_e1_ij,k~_r_eg, :!2!-'~d~_rQ_ g_elegeI1!1~is'.J.. j;.o.i ~k.::. 

ii.§..VQ, 2PiPlo2i1ng i,-D_s,ieE_k~ ~a,ie~a§P ___ zLch. ir~cQ.t~n_:t~ ];i_i~di:.n.!... 

Daarvoor zal nodig zijn een herbezinning en herwaardering van de huidi ge vormen van 
jeugdaktiviteit in onze vereuiging. In veel sterkere mate moet de vorming van het 
karakter en de verantwoordeiijkheid, de kul hJ..rele en sociale waarden, het avontuur 
ende uitdaging in ons verenigingswerk opgenomen .werden . In de sprrt ligt een prach
tige en veel grotere taak t.a.v. vorming en begeleiding voorhanden dan in veel vereni
gingen voor mogelijk wordt gehouden en in talrijke verenigingen wordt benut. 

Door deze taken wordt geen geweld gedaan aan de zakelijke doelstelling van de vereni
ging, integendeel, op · zinvolle wijze wordt die vollediger en beter aáll de huidige 
tijd aangepast. 

-.-.-.-.-0-

okrivireiren 

uit de werkmap N.K.S . 
tafeltennis. 

VAN . DE VERENIGINGEN •.••• 
!Utllllli lHll HU.Hffnnuu11111 11üurnHIHll;UHIWU~itl'UIU~Ulllllfl•u• l1 ti'tuuumt11111üii11HlllUHlHU·lllm111uu11111u1111uuwu1~mHlllllll llllUIH llllUllfHfUl lllll l: llli11t lliJllJ l\ltl 

In ons voorwoord zeiden we, dat geen verenigingen i ets ingest1;1urd hebben oyer hun 
bezigheden na de kompetitie. We kunnen echter wel i et s vertell en over enkele evene
menten die de vereniging LUTO, waartoe 0ndergetekende ,behoort, heeft georganiseerd 
en waaruit andere verenigingen misschien ideeën voor de, toekomst ,kunnen halen. 

Allereerst speelden wij met zowel senioren heren, jongens 8n meisjes enkel e voet
balwedst~ijden. Vooral de meisjeswedstrijden wijn, dachten wij, w.~iek. De f elheid 
waarmede dit "zwakke" geslacht elkaar te li.jf ging, verbaasde iedere toeschouwer. 



.Verder begrijpen de j onge dames totaal niets van de spelregels. Een keeps t er b.v. 
stopte een bal om hem daarna aèhter i n het doel neer te lèggen en weg t e schoppen. 
Het i s bijzonder interessant zo'n wedstrijd ook eens t e or gániseren. 

- Een andere zondag zijn we met de hele ver eni ging met 2 bussen naar Den Haag geweest 
(naar een bevriende ver eniging SETT) . In de morgenuxen hebben we eerst een bezoek 
gebracht aan de dierentuin BLIJDORP in Rotterdam . 's-Middags speelden we voetbal, 
t af eltennis, knotstreTbal en kastie t egen SETT. Een bijzonder geslaagde ciag, waar
mee de band tussen de leden juist in een periode dat die veel minder wordt, nog eens 

• •. > 

extr a versterkt wordt. 

- Op een zaterdagavond hi el d-en we een dr oppi ng. 
OOK hier W8.ren Q.e l eden bijzvnder entoesi a3t over ( l!Re·d 'Star" houdt ook regelmatig 
een dropping) • 

Op een zondag in mei gingen we met een groep· t e· voet naar Den Bosch. Er was voor 
eeri "bezemwagen" gezor gd. · Alweer een l euke dag voor de (veelal) jeugdige deelne
]Jlers(sters). 

- Als slot van het seizoen hi elden we -een "LUTO-DAG11
, bestlaande uit een orientatierit 

per fiets, een broodjes-koffietafel (zelf bel egd) en een f eest(dans)ayond. Wederom 
een dag waar vele luto-leden nog dikwijls met plezier aan terug zullen denken. · 

Al deze aktiviteiten, uitgezonderd de busreis, kos t en in f ette weinig geld. Het is 
een kwestie van organiseren. Het kontakt tussen de l eden ondE?rling ·blijft bestaan, 
waardoor ook de kans op ledenverlies tijdens de seizoenwisseling veel geringer is. 

TOERNOOI' 

Il KWJ• .. 
--. - \. . . 

========= . 

R 0 0 S E N D A A 1 • 

Redakteux 
:RvD_. 
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Op donderdag 7 mei j.1. organiseerde de _ TTV "K.W.J." t e Roosendaal een C-toernooi 
ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de afdeling K. W. J. - Roosendaal. Dit 
toernooi werd op 20 t afels verspeeld in de bij uitstek geschikte sporthal "De Leede". 

De or gani satie en de sfeer war en prima , dit l aatste ondanks het warme zomerweer. 

H.E. l e klasse 

H.E. 2e klasse 

P.v. Hooydonk (TCS) wint van Th. Moerings (Victoria) met 15-21, 
21-8 en 21-13. 
G. Beurskens (St . Cathrien) wint van J. Fikkers (TCS) met 15-21, 
21-15 en 21-16. 
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· H. E. 3e kl àsse 

H. E. 4e klas se 

· Adspir. enkel 

H.E~ niet bonds l. 

F. Boschman (Mar kiozaat) wint van C. de Ron (Markiezaat) met 
21-14 en 21-16. 
F. v . Zundert (Deso) wi nt van G. Rens (Mar kfozaat ) met 21-14 en 
21-16. 
M. Verschuren (v . Versa '51) wint van H •. Verbraak ( Belcrum) me t 
21-ll, 12- 21 en 21-19. 
J. v . d . Ven (Deso) wint van P. v . d. Ho:t'.s t (TCS ) met 22-24 , 21-14 
en 21-17. 
J. Goossens (Oude~bosch) wint van R. Nagtzaam (Ossendrecht) met 
21-15 en 21-19. 

Jun. enkel n. bondsl. :R. Libeau (R0osendaal) wi nt van A. Lauwen (St. Willebrord) met 

Adspe enkel ni et 
bondsl. 

H.D. le klas se 

H . D ~ 2e klasse 

H •. D. 3e .klasse 

H. D. 4e klasse 

Junioren-dubbel 

Adsp.dubbel 

20-22, 21-19 en 21-8. 

J. v. Beor s wint van KJ. v . d. P( el met 26-24, 15- 21 en 21-16. 
J . Fikkers/P. v. Hooydonk (TCS) winnen van Th. Moering : ,·ict.) 
en c. W.:'..!llemse (Bel crum) met 21-17, 19-21 en 21-10. 
A. Wi nt ers en G. Beurskens (st . Cat hrien) winnen.van A. v. d. Ven 
en c. Ver bocht (Des o) met 21-14, 21-23 en 21-12. 
F . Boschman en ... P. Meesters (Markiezaat) winnen van D. Ku.ristt en 
R. de Bot (Markiezaat) met 21-16 en 21-16 • 

. c. Heeren en F. v. Zunder t (Deso) winnen van C. Raaymakers 
(Tanaka ) en C. de Groot (Markiezaat) met 22-2C en 21-13. 
J. Ver braak/ J.v.d. Ven (Des o wi nnen van H. Verschuren/ M. Verschuren 
(V.Versa'51 ) met 24-22 en 21-16. 
J.Vermeulen/R.Hedtors (Des o) winnen: van P.v.d.Horst/P.Kil (TCS) 
met 21- 18 , 18- 21 en 21-17. 

Jun.dubbel niet NTTB: R.Libeau/ P.v.Ginder en winnen van M. Boekema/R. Smi t s met 21-18 
en 21-19. 

Adsp.dubbel niet NTTB ~ J.v.Doorn/ J.v.d.Poel winnen van J.v. Dijke/F. Kil met 21- 11 en 
21-19. 

Pupillen Enkel niet NTTB: P. Kil wint van J.Rijnders met 21-12, 18-21 en 21-17 

Meisjes jun.Enkel :: A.den Braber (V.Ver sa '51 ) verliest van M. Welten (V.Versa '51) me t 
22-24 en 13-21. 

Meisjes enkel niet NTTB: L.v.Lammer en wint van E.v.Rijsber gen met 21-12 en 21-13 

Meisjes dubbel M. Wel ten/A. den Br aber (V. Versa'51 ) winnen van L.v.Lámmer en/ 
L.Leenaar t s (Markiezaat ) met 21-11 en 21-9. 

Na afloop werden de prijzen uitger ei kt ;door de. v:oorzitter van de jubiler ende ver
eniging. 

J.Goossens, B.G. 
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KAMPIOENSCHAPPEN VAllf BERGEN OP ZOOM. 
· ====================~=============== 

Op zondag 10 mei, werden in de zaal van TVV Het Markiezaat voor de vijfde maal in 
su..."k:sessie de kampioenschappen van Bergen ór;. ;zoom gehouden. Ile organisatie was - zo
als ook te verwachten was - weer perfect, 
Vanaf de eerste wedstrijd werd er fel gestreden en vele "getiptenn sneuvelden al 
vroegtijdig. 
Na veel spannende (èn inspan.nende) wedstrijden werd tenslotte F.Boschman kampioen 
van Bergen op Zoom. 
Hieronder volgen de uitslagen in de verschillende klassen~ 

Heren bondsleden 

Heren niet-bondsleden 

F.Boschman (Markiezaat) wint van Il.Kunstt (Mar kiezaat) 
met 23-25, 21-14 en 21-17 

0 P.de Bot wint van P.Franken met 20-22, 21-14 en 21-9 

Junioren bondsleden A.Fikkers (Markiezaat) wint van K.v.Wijk (Markiezaat) 
met 16-21, 21-19 en 21-18 

Junioren niet-bondsleden~ K.Wagtmans wint van J.v.Eggermond met 21-17 en 21-13 

Meisjes bondsleden - . 

Beren dubbel NTTB 

Heren dubbel niet NTTB 

R.Mahieu wint van E.Heltzel (beiden :Markiezaat) met 
19-21, 21-16 en 21-11 
F.Boschman/J,Kurstjens (Markiezaat) winnen van P.Meesters/ 
H.Clemept (Markiezaat) met 21-17, lËl-21 en 21-19 
winnaars L.Tuyten/J.v.Buyten 

Junioren dubbel NTTB A.Fikkers/K.v.Wijk (Markiezaat) winnen van J.v.Tiene".l/ 
A.Clement (Markiezaat) met 21-13 en 21-17 

Junioren dubbel niet-NTTfüJ.v.Eggermond/LeBot winnen. van B.v. lammeren/ J,Franken • 
met 21-19 en 21-10 

Meisjes dubbel R.Mahieu/E~Heltzel winnen van M.v. MLammeren/E.Verbart 
met 21-18, 21-17. 

Na een woord van dank voor de bijzondere organisatie reikte ondergetekende de prij-
· zen uit. 

J.Goossens, 13.G. 
----~--

1 NGEZONDt:_N STUK 

Het deed ons genoegen in het verslag te mogen lezen dat de finaledag van de 
achtkampen als geslaagd mocht worden gekwalificeerd. 

Ilat het tijdschema niet kon worden aangehouden lag aan de spelers zelf, Ilhr. 
Otterdijk is het zelfs opgevallen 1 blijkens zijn woorden bij de prijsuitreiking, 
dat er weinig bereidheid tot tellen gev<:mden werd~ En toch, op deze bereidheid, 
die iets vanzelfsprekend behoort te. zijri; }1eeft de wedstrijdleiding mogelijk t ,e
veel gerekend. I s dit echter geheel ten onrechte? Wijzelf menen van niet. Wij zijn 
daarom ook blij, dat dit niet berei d zijn om te tellen nu eens duidelijk is opge
vallen. Waarom moet er nu eigenlijk persé een stok achter de deur van~ "Jij MOET 
tellen?" Als alle deelnemers, aan welk evenement op tafeltennisgebied '"lok, er nu 
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eens van doordrongen waren dat het ten volle slagen van een evenement zeer sterk 
mede van de bereidheid tot tellen afhankelijk is, dan waren wij al een hee l eind 
in de goede richting. Dan behoeven er geen moeten en geen teller aanwijzen aan te 
pas te komen. Di t zou zeer prettig zijn, niet alleen voor de wedstrijdleiding 9 maar 
ook voor de deelnemers en het publiek. Kunnen wij de bereidheid om te tellen, zel fs 
ongevraagd maar omdát het nodig is, niet voor elkaar over hebben en opbrengen? 

·wij persoonlijk hehben dáar ni et de minste moeite mee en wij hebben al meermal en 
meegemaakt dat een wedstrijdleiding ons 1:wam bedanken voor onze medewerking aan een 
evenement voor wa t het tellen betreft . Het lijkt ons ock niet zó moeilijk als wij 
bedenken dat wij onze mede sportbeoefenaren en beoefenaressen én onze sport zel f 
er een grote dienst mee bewijzen. 

In het naschrift van de r edaktie G.B. mochten wij lezen dat het verspelen van 
de achtkampen te Etten-Leur in het oog van de redakteur nu niet bepaald een grandi
oos succes te noomen was, omdat de meeste deelnemers uit Oost-Brabant kwamen en 
moeilijk om 12 uur in Etten-Leur konden zijn om hun wedstri,iden te spelen. Heeft 
hij mogelijk bedoeld CIID met deze uitlating de West-Brabanders een pluim op de hoed 
te steken? Dank U wel dan, geachte r edakteur! Zo m0gen wij het toch opnemen, niet
waar? 

Het is me toch wel wat ook hoor. Di e West-Brabanders spelen het toch maar 
klaar om in januari, hartje winter dus, en dan niet om 12 uur, maar om 10 uur al , 
achter de tafel klaar te staan om hun wedstrijden te spelen in de Brabantse kampioen
schappen die in Eindhoven worden gespeeld! En dat , terwijl de Oost - Brabanders niet 
eens onder heel wat idealere weersomstandigheden én twee uur later, in Etten- Leur 
zouden kunnen zijn om hu..n weds t rijden te spelen. KnO:i;- h~·, van die West-Brabanders, 

. want Etten- Leur is niets moeili jker te bereiken din Eindhoven en Eindhoven niets 
moeilijker dan Etten- Leur, Beiden liggen aan een spoorweg en zij zijn beiden een 
station rijk waar de trein nog stopt ook. Nèe vrienden, wij kunnen echt de toekomst 
niet donk\;)r inzien, uiteindelijk zullen wij, als wij elkaar willen verstaan en echt 
samen willen werken om er gezamelijk i ets van t e maken, komen waar we moeten zijn, 
maar, op de keper beschouwd, heeft ook de vertraging in het tijdschema opgetreden, 
omdat er spelers te l aat aan de tafel kwamen, niet a l s oorzaak de l aksheid van de 
spelers zelf? 

Met hartelijke dank voor de plaatsruimte, mede namens de regioraad West-Brabant, 
verblijven wij met vriendelijke sportgroet . 

Jac. van Oers, 
sekretaris regio West - Brabant . 

UIT DE C LUJ3:8LAJJEN , , .. , , , 

Na de oproep in mixed nummer 3 om toezending van clubbladen naar het redaktieadres 
zijn er inderdaad vele, soms verrassend goede bladen in de redaktiebus gegl eden. 
We zagen er deze lrner ook enkele nieuwe bij zoals het Dennenberg-nieuws en het Drop
shotje , de cluborganen va..n respectievelijk De Dennenberg (Val kendwaard) en TCS 
(Steenbergen:) . 
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In één van de eerste nrnnrners van Het Ilrcpshot j e, dat kan bogen cp maar liefst 
vier redakteuren te weten ~ Hel ma, Rob, Roe l en Paui lazen w~ dat ze gezamenlijk 
bezig waren om het clubblad nieuw leven in te blazen. Dat ze dit niet alleen kunnen 
is wel begrijpelijk. Dus alle TCS-ers help dit. kwartet mee met bl azen en zorg dat 
het JJropshotje een Dropshot wordt. 
Men houdt zich behalve met het schrijven van art ikeltjes ook nog bezig met de uit
verkoop van batjes, waarbij ons vooral opviel dat de voorzitter een batje van 
f . 24,95 (Vecko) voor f. 15,50 weg kon geven. En dan nog nieuw ook ••••• 

Een ander l eu"1< uitgevoerd blad is wel het Dennenberg- nieuws. Dit ges t-3ncild werk 
verschijnt maan.dclijks , de vakantiemaanden naar alle waarschijnlijkheid uitgezonderd 
en bevat behal ve tafeltemîis - ook rolhockey en rolschaatsnieuws. 
In één van de nwmners lazen we enkel e leuke suggesties voor i.emand die niet weet 
wat hij n11 in zo'n blad zou moeten schrijven, 
Pieter. Yellowsky (Piet van Geel ? ?) adviseerde deze schrijver het volgende ~ 
Vertel eens iets over de belevenissen van een ball etje tijdens de wedstrijden. Pro
beer eens in de huid va:n zo'n ballet.je t e kruipen. Voorwaar een moeilijke opgave 
voor enkele Dennenbergleden. Een ander mooi onderwerp zou zijn~ alle woorden om
schrijven waar tafeltennissers een patent op hebben. Wat bijvoorbeeld te zeggen van 
kuus, tju, loepon, kappen e.d . Voor ons een duidelijke zaak, maar voor 'n leek? 
Lazen we in nummer vier dat Dennenberg 1 bij de promotiewedstrijden de laatste kan
sen had, in nummer vijf zagen we staan~ We zij er •••.•. 
Het was weliswaar op de valreep, doch dat doet er niet veel toe. Al bij al een goed 
resultaat, 

Ook het verliezende St.Cat hrien 9 dat wederomi voor de derde keer in successie de 
boot miste, nam het sportief op getuige de volgende spreuken onder het versl:ag van 
de promotiewedstrijden ~ . 

Nie gezucht en nie gebromd 
Slao den bol zóó as ie komt 

~n van een persoon die meer kaas van Nederlands hèeft·gegeten g 

Doch n.ie·t geweend en niet getreurd 
Als het volgend jaar maar niet weer gebeurd. 

Een ander clubblad dat langè tijd de toon aanvoerde in Tafeltennis namelijk Zockia 
(Je weet wel van tvi.Budilia) schijnt niet meer uit te komen??? 
Hebben de redakteuren het te druk met andere beslommeringen ??? 

-"-.-
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\/El=<~I 00.GOE SPORTPRESTNrIES ·DOOR GLUCOSE 

. -• ··· 

"Glucose (ook wel dextrose of druivensuiker) is een opti male ener giebron voor de 
werking der spieren" . 
:Deze uitspraak is afkomstig van de l:le lgische hoogleraar in de farmacologie Prof. 
de Vleeschl1.0uwer. Deze hoogl eraar 7 die veel in het nieuws is gewees t rond de dopings
affair es van verschillende bekende sportlui, deed deze uitspraak tijdens een vraag
gesprek over het beg-x:ip ;'doping" . 

"Strikt ethisch genomen, 11 aldus Prof de Vleeschhouwer 9 kan ieder middel dat wordt 
ingenomen in dé verwachting dat daa:rdoor het prestatievermogen wordt vergroot, 
als doping worden bescho:uwd. 
Bij wijze van spreken zou dat b.v. aspirine kunnen zijn" Maar afgezien van deze 
theore,tische benadering, kan men glucose nimmer op één rij plaatsen met dopings
middelen,. zoals arnfetami rw of andere wekaminen" Als edelste der koolhydraten is 
g:lucose ecm onmisbare voedingsstof;;. . 

"Alle gestreepte spieren hebben glucose nodig en een van de belangrijkste spieren, 
bovendien een die nooit rust, is de hartspier~1 De behoefte aan glucose van deze 
spier is bekend en bedraagt ongeveer 4 milligram per uur per gram spierweefsel. 
He t gemiddeld gewicht van het hart van een volwass ene is :rond 400 gras en een een
voudige berekening toont dus aan dat alleen al het hart pe:r etmaal 38,4 gram 9 dus 
bijna 40 gram glucose nodig heeft, om zijn normal e werk te doen. 
Bij zware lichamelijke arbeid en voor het verrichten van grote sportprestaties is 
er nog heel wat meer nodig. nDaar komt nog bijn, aldus vervolgt de Gentse geleerde 
zijn betoogg 11 speciaal bij sportprestaties treedt vochtverlies op, ten dele als 
gevolg van transpirerenj ten dele door de versnelde adew.haling~ Hierdoor vermindert 
de ci:rculerende massa van het bloed, er 0ntstaat dus een soort van 'indikking '. 

Dit kan worden tegengegaan door toediening van glucose , waardoor de waterconcen
tratie in het bloed t oeneemt en daarmee de circulerende massa van het bloed zal 
vergroten. Daarboven heeft glucose nog een bijzondere functie bij zwar e arbeid of 
sportprestaties door het tegengaan van overmati ge melkzuurvorming. Glucóse speelt 
bovendien een zeer voorname rol al s ontgiftingsfaktor. 
Na omzetting tot glycogeen (vorm van opslag van glucose in spierweofsel) kan uit 
dit l aatste glycuronzuur ontstaan. Dit glycuronzuur is in staat zich t e binden met 
t alrijke giftige afbraak:produkten 9 die via de nieren in de urine uitgescheiden 
worden.!! 

Op de vraag of de toediening Vé1,..."l glucose in bepaalde vormen de Vl">orkeur ver diende 
boven andere, gaf Prof .de Vleeschhouwer het volgende bescheid~ "Voor het normale 
gebruik heeft de mens glucose 'uit voorraad l everbaar ', en welke voorraad uit het 
normale voedingspakket wordt aangevul d en op peil gehouden. 
Wordt er, binnen een bepaald tijdsbestek gerekend op een extraverbruik van glucose, 
dan doet men er ver standig o,an Jok voor extrd.-acmvulling van de voorraad te zorgen. 
Dit kan gebeuren in de vorm van een aangepast, verrijkt dieet, maar ook door het 
gebruiken van glucose in zijn zuiverste vorm, dus al s dextrose (druivensuiker). 
Ki est men deze l&-'Üste vorm, dan znl het gewenst zijn daaraan vitamine E1 (welke 
veel voorkomt i n o . a . voedingsgi st , peulvruchten en tarvomeel) toe te voegen. 
Vitamine :s1 is onmisbaar in het stofwisselingsproces van de koolhydrat en, vetten 
en eiwitten11

• 
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Zijn betoog zelf samenvattend en daarbîj terugkerend tot:-: het uitgangspunt, conclu
deerde de gelGerde~ nGlucosG is de opti male energiebron voor de werking der spie

' ren en, bij zware spierenarbeid, noodzakelijk ter cotnpensati-e van het vochtver
lies in het bloed en ter voorkoming van overmatige vorming van mel kzuur in het 
spi erweefsel. 

Indi en glucose wordt gebru.i kt om in de sport tot hogere prestaties te komen, kan 
- behalve in strikt ethische zin - niet van doping 1-iorden gesproken. 
Hier is veeleer spr ake van eon volkomon verantwoorde voorraadvorming ter compensa
tie van een te verwachten extra verbruik. 

Uit ~ Glucose-Informatie .. 

-0-0-0-

In Luto-Nieuws lazen wij •••••... 

Kcntak;traad voor tafeltennis stadsgewest Tilburg on omstreken, _organisatorisch 

op de helling ? 

·In 1955 kwamen de bestuurderen van Tilburgre tafel t ennisverenigingen bijeen in de 
vergaderruimte aan de toenmalige r-1czartstr aat (nu het Luto-adres, Acaciastraat), 
om t ot ~prichting te komen van een overkoepelend orgaan, dai men toen de benaming 
kontaktkommissie gaf. 
Deze kontaktkommissic omvatte dus de Tilburgse verenigingen en had ten doel geza
menlijk t'p tG trekken in die zakcm waar dit gewenst en nodig was. In al d"ie tfjd 
heeft dit reeds 15 jaren besta&v:td ontmoetingscentrum ertoe bijgedragen dat de ver
houding onderling tussen de veronigingen, van prima tot goed was, en dat ernooit 
uitgesproken slechte verhoudingen waren. Een feit dat alleen a l de instandhouding 
van de kontaktkommissie rechtvaardigde. 

In de loop der jaren werd een serie van evenementen georganiseerd~ zoals de Til
burgse Kampioenschappen, stedenontmoetingen met :Dordrecht; Utrecht, Internationale 
ontmoetingen voor jeugd en senioren met België, organisatie van de plaatselijke 
kampioenschappen en medewerking 9 via demonstraties en beschikbaarstelling van ma
teriaal , aan de grote Kerst- tafeltennistoernooien voor scholieren. Er werden tien
kampen (traini ngsstijl) georganiseerd, 'n gezamenlijke training en vijf-steden
ontmoetingen enz. enz. 

Op bestuurlijk gebied werden voorstellen ingediend bij de ledenvergadering afd. 
Brabant van de N. T.T. B. eü i"\. a . is hier aan te da..v:tken . dat ovèrkoepelende organisa
ties zoals hier besproken, onder bepaalde voorwaarden in Brabant zelf haar verte
genwm~rdigende teams mag samenstellen 7 zonder tussenkomst van de afd~lings~euze
kommissie. 

:Deze kontaktkommissi e-, waarin de solidariteit zover ging en gaat, dat de kleinere 
vereniging evenzoveel steminvloed hoeft als de allergrootste vereniging; ~- i edere 
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vereniging heeft namelijk één stem - en wa2.rin bij samenstelling van teams ältijd 
getrc~c~1-G word - als- 1 t-effe-~can - a lle verenigingen vertogcmwoorG.igd te doen l a ten 
zijn, heeft o,ls 1 t ware model gestao,n voor l atere kontaktkommissies in onze provincü 
:Brabant en had 'n._ vooraanstac.nde · plaats. 

T~ch trad er op een gegeven moment 9 c.a. bij Uw verenigingsbestuur Luto, hot gevoel 
op, ook al versneld door een parrr ongelukkig verlopen evenementen in het lo,atste 
seizoen, dc;,t er slijt en _sleur te bespeuren .. viel in de tegemoettreding van de ver
onigingsbe·sturer1 tegenover de inmiddels tot 'n r~__gJ-o~é?:.1-~ . uitgebouwde kontaktraad 
trrfel teri..nis voor het staa_sgewest Tilburg. 
Kritiek dus van Luto op de werkwijze van de Kontaktraad ??? 

Ja; maar wel 'n ja onder het besef dat~ 

l o. Deze kritiek een groot stuk ·zel.fkri tiek is en het Luto- best-m.r claimt ;:üs het 
ware een si-elk kritiek terug voor haarzelf 9 omdat naar haar mening de aktiviteit 
en stijl van werken van do ( l"\f 1n) kontaktraad 1 voor 75% gelijk is aan de geza _ 
~nltjk~. aktiviteiten van alle aangesloten verenigingen. 

2e. :Bij het geven van alle kritiek gelijktijdig een alternatief gesteld moet wor
den, wel ke aangooft hoe we 1t in de toekomst kunnen trachten beter te doen, 
cmdat dit J:laar het oordeel van -het Luto-bestuur noodzaak is; om kritiek :posi
tief geribht te doen zijn, (critici mnder alternatief zijn in negen van de tien 
gevallen nafbrekers 11

). 

In deze sfoer en uit deze hoek, heeft het bestuur van Luto het initiatief genomen 7 

alle verenigingsbesturen uit het stadsgewest Tilburg bij elkaar t;;:; roepen, om over 
het onderwerp 11 de werkwijze van de kqntaktraadit te debateren en eventueel tot 'n 
reorganisatie t e komen. 
Het was voor ·ons bestuur uiteraard vreugdevr>l t e zien, da~ op maa.ndag 8 juni 1970 
zovele. verenigingen, via 1n uitnodiging van het bestuur van de Kontaktraad, aan 
onze oproep gehoor gaven en dat de resultaten van de besprekingen nag~oeg conform 
onzo ideeën waren, doch bovenal dat all e aa,.-riwezige verenigingen kennelijk de daad
werke l ijke óvertuigin_g en wil hadden, de Kontaktraad een nieuwe impuls , een nieuwe 
stimul ans , een nieuw hart te geven en daarvoor ver enigingsbestuurlijke- en organi
satorische kracht beschikbaar te willen stellen. 
Het Luto-verenigingsbestuur werd uiteindelijk gevraagd het besprokene -in concrete 
voorstellen vast te leggen voor de jaarvergadering in september van deKontaktraad 
en deze voorstellen willen -;Vij middels Luto.,-Nieuws vastleggen. 

Deze reorgaDisatie-voorstellen behelzen : 

le. een sterke decentralisatie van werkzaamheden naar 'n grotere groep van bestuur
derèn va.11 alle aangesloten verenigingen, door het ins~ellen van "speci alisten
werkgroepen'' , t o weten: 

werkgroep toernooi...:wezen 9 b2staande bij voorkeur uit de to'."rnooi-kOlllil1issaris-
8ëiï.-väû-dë"'"vërênigingsbësturen, wolke o. a . dé regionale kampioenschappen, 
onderz~ek naar de mogelijkheden vai.1 een groot tafeltennistoornooi in ons r egi o 
":;ot haar werkterrein heeft, om zo maar iets aan te geven. 

werkgroep wedstrijdwezen, bestaa...'1de bij voorkeur uit éie -wedstrijdleiders Va.."1 

dë- vërënigingsbëstüTën-wëlke o.a . bijvoorbee1d 10-kmnpen, Stedenwedstrijden, 
Internationale ontmoetingen etc. tot haar werkterrein heeft, 
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werkgrc)e:p financiën, bestaande bij voorkeur u i t de penningmees ters van de ver
ë:D.Ig.ingiiibëst-ü:::::er.~ - ~:e::_ke o.a. subs i die -aan rra€;en, on+v.-erp f 2-nanciële akti es, 
toto~kontributie-ophaalà.iens-c van alle verenigingen gezamenlijk etc. etc. tot 
haar werkterrei..ri zou kurnen ·hebben . -

werkg:coep jeugdzaken 9 bestaande bi,j voorkeu::c uit jeugdleiders van de vereni
gings{b8st1iëënL--wëîke o, a , rr,e-i;hodi ek van begeleià.i ng teams, het vol gen van de 
jeugd·--ge·be-c;_rtG:nissen in afdel ing Brabant en/of NT1:'B 9 het propager en van deel
necne asii: eJ'd8lingst~cc:-'".i. r;.ingskampen; ond.erhnge ver enigingswedstrijden e . d. tot 
h2:a r wv:.:·~:J~er:::'ein ~OF :-rnn nen ':1ebben , · · 

werkg:c()ep :: n-·~erne-· <::D . exterfle propaganda en recreatieve sportbeoefening 9 be-
st8:änéio-:)I J"'~:~öö:ëkëlir._üFS~Cië-5ëiITëtä~ISsen--vaÏl.·-de .. v8rënigingsbëstu.rën;·-wel ke o. a . 
de llivge J.ijJ.(~ie:len i:;o t ):vpagané'..a-voering in bepaal de stads .:.:. en/of gemeentedel en 
onëer do l oep s on Jamnci1 ner:v=-m, o= Cik~j_vering aail. scheidsrechters· ~, trainers- , 
jeugdleiderskur sussen onder e igen leden , en onderzoek naar gezamenlijke recrea
tiev9 spor r~'::l9o ofer.in,ç ( üe t afe l tennis boog kan niet altijd gespaD..nen zijn ) , 
uitgave k lubbladen 7 etc. etc., tot haar werk"!~errein zou kunnen hebben • . 

·werkgroep bo1: tuu.i::;:rnr ganisat i e;:;, reg1Amenten 9 bestaande bij voorkeur uit de 
v()o:;;~f'.f'tërs··v-a:-;-dë'"'.,,~êrêri{g{ngsiJe3tÜrën~-w3Ïk0 0 ~ a. C'lTI t e beginnen · een nieuw 
rêglementje v-~0or de Kontaktraai zo-..1 k1mnen c 9s·cellen, voorstellen voor NTTB
vergaderingen zou lmr:nen lanceren , eventueel oo:<.: voor plaa tselijke sportradèn 
etc , , voorstellen ~mn NT'l'B-zijde op hac r merites -oeoordelen en gezamenlijk 
standp-Llnt hieromtrent i nnemen, u i tuisselLl.g·-kontakt zoeken met andere r egi onal e 
tafel tennj~skontaktraden omtrent bestuu:rli jke zaken etc. etc . i . tot haar wer k 
terrein ~~ ou kunnen hebben, 

2e. de instelling van een bestuursraad besto.ande uit de ;roorzitters van de aange
slo·cen vet'enigi ngen die tot taak heeft: 

l;·. ,: .. 

de bo\·enve::;:-noemde ,..rerkgroepen te voorzien ·v-an een ·basispakket ideeën t e r nade
re ui twer:king van de >:; e groepen 9 zonder daa:~mede overi gens de mogel ijkheid en 
uitdrukkelijke wenselijkheid vcm de zelfwerkzaamheid van de betr eff ende werk-
groepen aan te tast("ln,; . . , . ~- , ;" '. __ .,> 

de werkgroepen te 91 bemarn1crn 11 en elk lid van .de bestuursraad dient h i er toe i n 
eigen verenigingsbestuur de nodige maat~ege1en _te nemen en de solida riteits
gedachte constant ni-G te dräg~;n. · 

via de e i g0n vereni gingsbestu}·en de daaruit voortkomende voorstellen en wen
sen, te -oes-p:::'eken sn s'::lrg te dragen voor door stroming van die voorstell en en/ 
of wense:ci :-:-.aac.:.· de -;·e:ckgro3pen 9 al dan niet voorzien van een prae- advi e s . 

3e. de bes-Cuv.:rsr aaö. 1.~o;n-C :pe:c seizoen minimaal viermaal in vergadering bijeen en 
··kiest uit cf bui·cen lna~c midden drie f unkti onarissen. te. weten voorzitfer, 

sel::retaris 'en per..ningrnee,3te:~ ~-an de -Kori.taktraad. . . . 
De vooriz;i cte:c leiclt de vergaderingen van de bestuursraad en ver tegenwoordig t 
de konta~c"cra:J,d a1s z;odanig ëls woürdvoerder tegenover personen en organi sati e 
en instan-~ios . 
De sekretaris voort de kon~espondentie van c1e Kontakhaad, daar waa r kont akt 
gezocqi: wordt tot p 2rsoneD; 5 vereni; ·i"'.::;-en, :'...nftant:i_ns welke geen 1id zijn van 
de Kon-taktraad9 is v2::ant-"worc1elijk VO •) r het tijdig aanschrijven van de ver
gaderingen van do besi:;uurs:i::aaü en/ of ge z:oEcenlijke vergaderingen van bestuurs
raad mei:; werkgroepen en houdt de notu.:-:_en ·çan d:i.e vergaderi:1gen bij, en 
geeft a cm (~e r e s :9ec-L.'..eve1ijk0 we:.ckgroe:9·-sekretarissen de nodige zaken door 
van de :.ijeen.k0r:1sten vo.n de b9stuur~:n:aad. 



De penningmeester houdt de kasbescheiden van de Kontaktraad bij, int 9 de jaar-
· lijks i n de guzai-nenlijke vergadering van bestuursraad met werkgroepen in de 
maand september te houden algemene vergadering, vast t e· stellen kontributie 
en staat in nauw kontakt met de werkgroep financiën. 

de werkgroepen komen per s e izoen minimaal viermaal in vergadering bijeen en 
kiest uit haar midden een werkgroep-sekretaris. De vergaderingen van . de werk
groepenkunnen op een door de werkgroep te bepalen wijze ~ geleid worden. 
Iedere werkgroep ' voert zelf met de aangesloten verenigingen, de benodigde kor
r espondenti e , en geeft aan de sekretaris van de Kontaktraad de benodigde kor
respondentie en geeft aan de s ekretaris van de Kontaktr aad de benodigde gege
vens indi e.n buitèn de. aangesloten verenigingen, schriftelijk kontakt nodig is 
me t personen en/ of insta..n.ties. 
Elke werkgroep heeft tot t aak bij elke door haar gewenst uit te voeren evene
ment9 ter bespreking in de o,l gemene ver gadering , aan t e geven de financiële 
konsekwenties, de beschi kbare akkolhodatie en het tijdstip van het evenement. 

minimaal tweeniaal per s eizoen, in ieder geval in de maand september en januari 9 
komen de bestuursraad en ~lle werkgroepen in algemene vergaderingen bijeen. 
In deze algemene vergaderingen worden de werkprogramma 's van de werkgroepen be
sproken, ger angschikt en uiteindelijk wordt dan beslist wa t uitgevoerd wordt, 
daarbij r ekening gehouden met de financiële en organisatorische lconsekwenties. 

Ofschoon dit een gehele organisatie li jkt 9 schijnt het ons toe dat het toch 'n 
doeltreffender manier van werken in de hand werkt, met inzet van meerdere personen 
uit onze verenigingen en vele handen maken 17 lichter11 werken mogelijk. 

Schematisch uitgedrukt behelzen onze voorstellen 

Algemene vergadering - beslissingsbevoegd 
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Bestuursraad - co<:rdinatie + ideeën 

Werkgroepen - organiseren + ide.eën 

Wij spreken de hoop uit dat de posit~eve punten die 8 juni 1970 in de vergadering 
van de verenigingsbesturen te beluister en vielen en die wij gemeend hebben hier
boven siimengeva c te hebben 9 in september a.s. tot o,ksGptatie van bovenstaand voor
stel za l l eiden9 tot herbloei van de gewestelijke K0ntaktraad en tot die situatie 
da t niet all es gelegd wordt op de schouders van enkelingen, maar dat in f eite het 
werk -van de Kontaktraad gedragen wordt dpor alle verenigingsbesturen. 
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Bestuur T.T.V. Luto 
C.Hobbelen, voorzitter~' 


