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Orgaan van de N,T.T,B. afdeling Brabant 

Redaktie: G.Beurskens, Prins Hendrikstraat 12, Eindhoven en R. van Dijk, Jan Gre
wenstraat 2, Tilburg. 

Redaktieadres: Jan Grewenstraat 2, Tilburg.-

Jaargang 16 nummer 10 augustus '70. 

AFSLUI Tl 1\IG 
, .' -

l\J 1 E U \/\/ 13 E G ll\J 

Het laatste nummer ligt voor D ~ llfisschien had het 't eerste nummer van de 

nieuwe jaargang moeten zijn. Wat de inhoud betreft kunt U 't zo ook wel be

schouwen. 

De hoofdmoot bestaat uit 2 rapporten, die misschien voor niet in bestuursza

ken geinteresseerden, wat taaie kost zijn~ maar bestuursleden toch een be

ter inzicht geeft in deze materie. 

De 2 rapporten zijn aangevuld met gegevens betreffende het nieuwe seizoen. 

Speciaal de aandacht vragen we voor de trainerskursus die mogelijk in Eind

hoven van start gaat. 

We hopen dat U tevreden bent over "Mixed" van het afgelopen seizoen. Het was 

voor ons bijzonder prettig dat we op veel medewerking konden rekenen, vooral 

van de meeste afdelingsbestuursleden. Hiervoor hartelijk dank. 

Wat 't komende seizoen betreft, is nog weinig concreets te zeggen. Het is 

nog niet bekend of wij als redaktie geheel of gedeeltelijk zullen aanblij

ven. Mocht 1 t zijn dat wij ook 't nieuwe seizoen voor "Mixed" kunnen zorgen 

dan hopen wij op dezelfde steun als 't afgelopen seizoen. Mocht 1t anders 

zijn dan wensen wij onze opvolger(s) veel sukses toe. 

Redaktie. 
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NIEUVv'E SEILOEN 
---~-~~~~~~~~~~~--==============='--'================'----~~~ 

1. ~am~_§ko~titie. 
In het seizoen 1970/1971 zal in de dameskompetitie gespeeld worden door teams 
bestaande uit 2 dan_ies ~ De wedstrijden worden gespeeld volgens het Davis-Cup 
systeem. 
Hiermede beogen wij aansluiting te krijgen bij de landelijke dameskompetitie, 
die vermoedelijk 1 januari 1971 van start zal gaan met teams van twee. 

2. Here~-iüore~om~-~itJ.~.· 
Zoals reeds eerder aangekondi gd in "Mixed" zal bij de heren getracht worden per 
regio minstens één groep in de vierj~ kl~ te formeren, waarvan de teams al 
hun wedstrijden door-de-week (= niet op zaterdag of zondag) spelen. 
Dit zal in iedereregio welte verwezenlijken zijn. 
Voor de derde klassenwordt eveneens de mogelijkheid opengesteld om alle wedstrij
den door:a:ê=Wëek·~ të···spelen. Hier zullen wel teams uit verschillende regio's in 
een groep moeten spelen, doch dit zal wel geen bezwaar opleveren. Getracht w~rdt 
de reisafstanden zoveel mogelijk te beperken. 
De verenigingen dienen op de teamlijs~en aa.D te geven, welke teams door-de-week 
spelen en op welke dag de thuiswedstrijden zijn. Het is dus mogelijk dat bv. 
alleen het tweede team door-de-week speelt en alle andere teams in het weekend 
spelen. Wilt U dus duidelijk op de teamlijsten vermelden in welke kompetitie 
(door..:.d.e-week of weekend) een team uit gaat komen ? 
De B-seniorenkompetitie komt hiermee te vervallen. De teams, die aan de B-senioren
kompetitie deelnamen, kunnen nu aan de door-de-weekse-kompetitie deelnemen en 
hebben dezelfde rechten en verplichtingen als alle andere teams. 

3. ~~.2!PJ2etj_!!~.· 
Eventuele dispensatieverzoeken voor jeugdspelers om het volgend seizoen te mogen 
uitkomen bij de senioren kunnen ~ot __ ~i ~~1J .. ik_2_L.§!:.u.gustus a.s. worden ingediend 
bij het afdelingssekretariaat, Vijverberg Zuid 30, Bergen op Zoom. 
y~rzoeken _die na de~~._9-atum binnepkomen4 wor_Q.en nie.E__!!leer_ in behar_:.9.elJ.~no~. 
Het afdelingsbestuur zal de vereni gingen tijdig v6ór 15 september a.s. (uiterste 
datum van indiening leden- en teamlijsten) berichten welke verzoeken wel en welke 
niet zijn gehonoreerd. 
Voor de goede orde maken wij U erop attent, dat tot de categorie jeugd worden ge
rekend spelers/speelsters g~boren _ _Eà 3.2~1253. 

4. Cursus tafeltennisinstructeur (" grote cursus 11
). 

Zoals u-i~ b.et jurÏi.:riummer"Van "Tafeltennis" hebt kunnen lezen, bestaan er plannen 
de "grote" cursus tafel tennisinstructeur naar Eindhoven te brengen. 13.3:.i volÇ!.9~-
3-~. be~ang-ste]-):_i~_g_ zal, zo deelde de commissaris Opleidingen van het HB ons mede, 
deze cursus in Eindhoven beslist doorgang vinden. 
De cursus vangt aan eind september/begin oktober. Als cursusdag wordt gedacht 
aan de zaterdagmorgen. De kosten bedragen f .15,--; reiskosten komen voor eigen 
rekening. De duur van de cursus bedraagt 80 le-suren, verdeeld over ongeveer 22 
weken_. 
Indien er in Uw vereniging gegadigden zijn voor het volgen van deze cursus, die 
opleidt voor een rijkserkend diploma, kunnen zij zich opgeven bij het Bondsbureau 
Weverslaan 11, Voorburg. Z.H. 

Wij vertrouwen erop dat U van bovenstaande mededelingen goede nota zult willen nemen 
en tekenen met sportgroeten, namens NTTB afd. Brabant 

J. Goossens, sekr./penningm. 



B ELA f\JG RIJK f\j 1 F UVVS 
KURSUS TAFELTENNISINSTRDKTEUR nr EINDHOVEl\f 
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In het orgaan "Tafeltennis" nr.6 juni 1970 werd reeds gewezen op de mogelijkheid 
dat deze kursus komend seizoen in Eindhoven te volgen zou zijn. Nu is het~ bij een 
voldoende aarita1 inschrijvingen definitief. 
Mocht u dus interesse hiervoo:r hebben, dan heeft U nu een gunstige mogelijkheid 
om het grote trainersdiploma te behalen. Nisschien zal men weer velo ja:ren moeten 
wachten om de ku:::-sus zo dicht bij de deur te hebben" 

Omdat U het nummer van 11Tafel tennis Il misschien niet meer bij de hand hebt, vermel
den wij nogmaals de gegevens over deze kursus: 

Voor de te organiseren k:ursussen tafeltennisinstrukteur en tafeltennisjeugdinstruk
teur in het seizoen 1970-1971 verzoekt de opleidingskomrnissie alle belangstellen
den DRINGEND zich op korte termijn op te geven aan het Bondsbureau, Weverslaan 11 
te Voorburg en tevens te vermelden voor welke kursus men belangstelling heeft. 
Men wordt dan als "voorlopig kursistn i ngeschreven. Afhankelijk van het aantal 
kursistep en hun woonplaats wordt dan plaats en tijd vastgesteld. Daarna ont-
vangt men dan de uitnodiging definitief in te schri.jven. In verband met de nood
zakelijke spreiding denkt de opleidingskommissie aan Amsterdam en Zwolle voor de 
kursus t.t. jeugdinstrukteur (in afd. Noord-Overijsel zijn reeds vergaande initia
tieven ontplooid) en aan het Zuiden (Eindhoven?) en Utrecht voor de kursus t.t.
instrukteur. Wanneer echter één afdeling of meer afdelingen gezamenlijk een k:ursûs 
in hun rayon wensen te propageren, kunt U op alle medewerking rekenen. 

Inlichtingen: C.Bakkeri Remmerswaalstraat 2, De Zilk. Tel. 02520-7594. 

Nog enkele gegevens g aanvang der kursus eind september/begin oktober, op zaterdag 
en/of weekavonden, kosten f, 15 , --, reiskosten voor eigen rekening met mogelijk
heid van gedeeltelijke restitutie. Duur van de kursus t.t.-inst:rukteur 80 lesuren, 
verdeeld over 27 weken; de kJrsus t.t. ·-jeugdinstrukteur omvat 65 lesuren, verdeeld 
over ongeveer 22 weken. Daar de kursusstof onderwerp van bespreking is met het 
Ministerie van C.R.M. kan hieromtrent op dit tijdstip nog niets definitiefs mede
gedeeld worden. In grote lijnen zal de inhoud echter gelijk blijven. 
Rest ons nog te vermelden, dat aan beide kursussen een rijkserkend diploma ver
bonden is. 

VERSLAG FINALE B. SENIOREN STJIZOEN 1969 - 1970 

Wat laat in het seizoen, of zo U wilt, vroeg in het nieuwe seizoen, is de boven
genoemde finale op dinsdag 25 augustus jL verspeeld" 

Gezien de verre afstanden, die de finalis-Gen moesten maken, hebben wij de ttv. 
Irene bereid gevonden hun zaal beschikbaa:c te stellen, waarvoor wij hen zeer er-
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kentelij:c ZlJll y om de r ei zen hierdoor t e hal veren. We hadden zelfs de hele zaal ter 
beschikking daar Irene een belangrijke ledenvergadering had. 
De deelnemende f i nalisten waren de kampioenen uit hun r esp. groepen t.w.~ 

Markiezaat 1 
OTTC 1 

Bergen op Zoom 
Oss 

OTTC 4 Oss 

Er werd gespeeld op 2 tafels, alles en iedereen door elkaar. Het vergde derhalve 
zéér veel van de spelers die vaak onafgebroken moesten spelen. Een extra woordje 
van lof naar de Markiezaat 11mannen11 die qua leeftijd zeker een enkel jaartje 
"vóór" l agen op de OTTC-mannen. 

Ondanks da t werden de eerst e 5 wedstrijden door Markiezaat gewonnen. 
I eder een had "gel ukki g" dezel f de handicap niet meer gespeeld te hebben sinds februari 
1970. 
Zéér sportieve wedstrijden zijn het geworden. Sportkleding (meegebracht in "moeders 11 

tas), vechtlust tot de laatste bal. Echt "ouderwets" met schitterende rally's. 
Pas nà afloop werd 'n alcohol-houdend drankje gebruikt. 

OTTC 1 
OTTC 1 
Markiezaat 1 

- OTTC 4 
- Markiezaat 1 
- OTTC 4 

Topscoorer was dhr. de Kolk 

4-0 
1-3 
4-0 

Brabants B-senioren kampioen HET 1'1ARKIEZAAT 

Namens de OTTC-spelers overhandigde de Heer v.d.Akker een erg leuk bloemetje aan de 
kampioen Markiezaat. 

Een extra woord van dank aan de Heer Kurstjens die de kompetitie-leider geweest is 
van de groep West Brabant en alles heeft weten te doen spelen, iets dat van de bei
de andere groepen niet gezegd kan worden. 

H.Zwanenberg. 

AAN VERENIGINGSBESTUREN en GEil\fTERESSEERDEN / 
<-

• H!1iMlUllll l\ ti llttf1h1~iillUitWl"l(thUlllllHU1u1unm1HllH\ \.",,,"::-
\l\H11t11u1n\\munumu ,,,,,,,, 

U\)\,\\\\\\\\ \\\H\\\\\\\\\\\\\t\\' 

In deze uitgave van "Mixed" wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid, een tweêtal 
interne afdelingsbestuur-rapporten openbaar te maken, teneinde ur op de hoogte te 
brengen van de gedachten die er in het afdelingsbestuur -omtrent het technische 
en propaganda-werk- in onze afdeling·- leven. 

Nu zijn deze r~pporten uit het jaar 1968 einde, en begin 1969 en U zult zien uit 
het KTC-rapport dat r eeds diverse wijzigingen in de li jn van dit rapport in onze 
afdeling zijn doorgevoerd. 

Waarom publicatie van deze rapporten ? 
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Nogmaals " op de eerstP plaats uit inform?,tieve overwegingen, doch voora:l ook omdat 
rapporten nooit statisch, nooit zaligmakend, nooit alléén-waar mogen zijn, doch 
een r apport moet "leven!!. ' , 
Kons t ant moeten a l s het ware wijzigi ngen e"d# aangeb:r-acht kunnen worden, die mee-
gaan met gewijzigde omstandigheden èn ••• • •••• met nieuwe ideeëri. · 
En voor die nieuwe ideeën km1nen vrij U gebruiken. U al s lezer van d.~t bl?-d en als 
tafel t en.Dissport-geinteresseer de ., 

Mi sschien heeft U geheel andere ideeën omtrent het technische- of propaganda-werk 
in onze afdeli ng,, 
Schrijf dan eens een brief je of bel ons dan eens op . 
:Dán krijgen we een levend rapport en dàt is de bedoeling~ 

TAAKSTELL·ING 

INLEJ::D I Nfr g 

Afd,bestuur NTTB-Brabant 
v.d. C.Hobbel eno 

1-< .-1 . c. 
.In haar vergadering van vrijdag 20 . september 1968 9 heeft het afdelingsbestuux aan 
·de .kommissaris "Algemene Zaken", opdracht gegeven een concept ·te maken yan een 
mogelijk basis-p:çogramma voor de keuze-technische..;.komniissie, daarbij uitdrukkelijk 

' de wens . tekeniien gegeven hebbende, dat deze kommiss ie een veel uitgebreider taak 
dient,: te hebben dan . voorheen. (tenslotte was deze kömmissie tot nu toe louter een 
keuze-ko:\!illlissi e .voor berJaalde evènementèn, die haar gegevens putte uit de persoon
l ljke resuîtaten van de-kompetitie, en mis schien hier en daar rekening hield met 
toernooi-:Lesl1l taten; de '1T11 in haar naam bleef in de praktijk onbenut). 

Het afde1ingsbestuu..T sprak haar ~1ens uit , dat deze kommissie zich op een te voren 
vastgest elde wijze en :taa:k...;doelbewust~ bezi g· dient te houden met de speltechnische 
opbouw van de tafelt ennissport in onze afdeling, in al .haar gel edi ngen en daartoe 
maatrègelen -e-ventueel en bij voorke1n:.' in samenwerking met a..'1dere kommissies en/of 
bestuursfunktioi:iarissen en/of kontaktraden en/of vereni gingen in het brabantse 
werkraam- dient tè beramen, te ontwer:per:i en uit te voeren. 

Uiteraard ·ziet ,het ci,fdelingsbestuur deze kommissie evenals voorheen · ook als een 
keuze"-kommisqie ~ doch even sterk (liefst nog sterker) als een ~~chnische-k9rnmissie. 

Een duideli jke áccent-verschlfriring dus, mede naar de nT11 in llaar naam 

Een dui,delijke en dcelbewuste omwenteling ûus, in de taakgedachte van de ~S:.T. C. 
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Keuzes maken voor~ 

a. zgn. selektie-achtkampen 
b. zgn,_ brabantse achtkaIDpGn (sterkste 8 dames en heren) 
c. zgn. zuidelijke achtka~peri · 
d. event. achtkampen met Luxe:nburg 
e~ event" afdelings -:<ontrrioet i ngen 
f. vertegenwoordigende brabantse teams 
g, afdelingstraining(en) 
h. overige evenementen 

a. organisatie van selektie-achtkairipen 
b. organisatie brabantse achtkampen \(sterkste 8 dames en heren) 
c. organisatie c.q. administratieve .organisatie zuidelijke achtkampen 
d. organisatie -in -strikt overleg met A.B.- achtkampen Luxemburg 
e. organisatie event. van afdelings...:ontmoetingen · 
f. organisatie event ~ van andere evenementen 
g. organisatie van de afdelings training(en); hierbij een nauwe aansluiting te 

bewerkstelligen met de landelijke trainings-0pzet van de landelijke Sport
kornmissie; voor zov12r financiën van de afdeling en de N.T.T.B.-subsidie dit 
toelaten. . -

h. organisatie van de zgn. verenigings-propaganda- trainingen, in samenwerking 
met de propaganda-kornmi ssie; het formeren van hiervoor benodigde demonstra
tieteams, en dan speclaal de wijze waarop het demonstratieteam op een derge-

· lijke avond "te werk moet gaan". 
i. het samenbrengen van de tafeltennis-instrukteu.rs in onze afdeling in perio

dieke bijeenkomsten, teneinde hun medewerking te verkrijgen voór c.a. de 
bewerkstelligi ng van een "lijn" te l eggen tussen hun trainingen in de vereni

. gingen en de . afc;lelingstrg,ining; hl..m medewerking te verkrijgen als informa
teurs aan de K.T.C" t,aov. eventueel talent in de verenigirig-etc. etc. 

j. het samenbrerigen van èen ploeg mensen in de af~eling (ö;<:i,. zèke~ de tafel
tennis-instru..l<:teurs) die .belangstelling hebben om de trainingsmachine te le
ren bedienen c.q. ermede te l ere;n-werken, om daardoor de trainingsmachine in 

. te kunnen schakelEm bij .de afdelingstraining(en) en bij de verenigingen en 
kontaktraden. -

k. de organisatie van trainings-weekènden, of zelfs trainingsweken; eventueel 
in overleg met bijvoorbeeld de juniorenkomrnssie. 

l; het optreden als zgn~ · "B~G. 's" bij toernooien, in overleg met- de toernooikom
missaris. 

m. het verstrekken van voorlichting, hetzi j via nr;iixed", hetzij via bulletins, 
hetzij via een brochure, aan de verenigingen over mogelijkheden van het in
tern geven van training aan verenigingsleden, bij die vereni gingen, waar om 
welke redenen dan ook, een instrukteur/trainer nog niet aanwezig is. 

n. het invoeren van een (voór een bepaald aantal afdelingsleden) "persoonli jke 
tafel ten_l'.lis-paspoorten" , 

o. ·het ontwerpen en uitvoeren van elk soort aktiviteit op speltechnisch gebied, 
dat het tafel termispeil in de verènigingen, in de afdeling~ zal kwLnen deen 
stijgen, of de georgar:.iseerde tafeitennisspört in Brabant (bijv. damessitu
atie) zal doen kunnen uitbreiden. 
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p. het bijwonen van vergadering~n en/ of trainingen, welke vanwege de,, .~andelijke 
Sportlsommissie belegd c.q. georganiseerd worden. 

===========-== 

ad 1. ~~;:tze--facet" 

Een nadere toelichting gevén op keuze-maken, lijkt welhaast ·overbodig.. Toch is 
het nuttig te onderkennen dat er vastgesteld. moet worden of 

a) de r>ersoonlijke prestaties in de kompetitie 
b) behaaide toernooi..:res1ü taten 
c) andere maatst aven 

zo objectief mogelijk, samengebracht kunnen worden tot één keuze, al zal altijd 
een subjectieve invloed t. a" v. bijv. b~ , en c. ,. voor de persoon die_ moet kiezen 
zijn intreden doen. 
Er zijn ' typische "toernooi..:sp'elers" en typische "kompet_:;_ tie:-spelers" . 
Het merkwaardige is nu dat voor keuzes voor11 toernooien en wedstrijden" in het . 
verleden praktisch alléén "kompetitie-maatstaven" gehanteerd werden, 
Het komt daarom zinvol voor 7 dat de. K.T .C . zien gaat bezinnen , hie bij de tot
standkoming van keuzes de andere elementen ba en c. zwaarde~ gewicht kunnen 

· krijgen. \ 

ad la: 'selektie- achtkam:pen. 

moet de huidige vorm gehandhaafd blijven dat per klasse (kornpetitieresultate~) 
.geselecteerd wordt? 
in het verleden was het zo, dat "oudere" spelers afscr.ireven onder het mot.to 
"geef jongeren een kans". Een duideJ_ijk verba:::J.d tussen enerzi jds het behaalde 
per soonlijke resultaat in de kompetitie op een gegeven moment en anderzijds 
daardoor automatisch recht krijgen (of niet) op een plaats in de selectie
achtkampen, is voor de meesten kennelijk niet zichtbaaro 

ad lb: brabantse achtkampen (sterkste 8 dames en heren) 

zijn "vrijstelllligen° geven -bedoeld dus niet behoeven uit tè komen irt se;l.ektie
achtkampen om zich te kwalificeren- juist of onjuist of most men ke,ihard zeg,
gen: iedereen moet ervoor knokken. 

ad lc: zgn. zuidelijke achtkampen~ 

de keuzes zijn voor wat betreft het. aantal plaatsen, bègrensd door de afspraken 
met deoverige ·oeide limburg(;;e afdelingel"!- ~ 

§È: ld: achtkampen met Luxemburg. 

er liggen door de afdeling Brabant opR~P:ier gezette vooTstellen, in Luxemburg 
en in de beide limburgse af delingen. 
])e keuzef;J zijn u,i tt;raard door die voorstellen,_ .en v_ooral door de definitieve 
goèdkem:;~ng_, -b·egrensd ~ 

ad le: event. afdelings-ontrnoetingen • 

. f: vertegenwoordigende 'Qrabantse tearcr:1 « 

keuzes afhankelijk van 11aardî! der ontmo'eting, · wedstr:i_jd etc .. 
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ad_l:g~ _af de lingstraini:og( en) •. 

v6ór keuzes te maken, zeer noodzakelijk de "lèeftijcisbed.celingen" van de lan
delijke sportkommissie te bestuderen voor wat betreft deze training(en) en 
zich doelbewust (en daardoor keuze-beperkend!)/ richten naar die bedoelingen. 

keuzes voor (dames) meisjes-training, indien die gehouden worden. 

ad_lh,~ overige evenementen: -

ook nog keuzes gemaakt moeten worden voor de "definitieve klasse-achtkampen". 

ad 2. ~eCQ!'.1.á:!32Èf;:f~_2~J~." 

~d _ 2a: met aanzoeken, zalen, aanschrijving gekozenen, berichtgeving na afloop aan 
Mi xed sn aan Centraal R"T .C , -sekretariaat, aan .al dan niet reisgeldver
goeding en/of hoof delijke omslagregeling (zie Vademecum event.) aan het 
ve::cstrekken van een lijst der deelnemers aan de organiserende vereniging, 
aan mededelingen aan de organiserende verenigingen of men wel dan niet 
voor pri.jzen moet ~orgen, we.lke 'zaalhuu.rvergoedingen gegeven moeten wor
den (zie Vademecum) en aan het verstrekken van speelschema 1s, uitslagen-
lijsten aan de organisatoren. · · 

. Wordt de achtka.rnp op zondag of zaterdagmiddag (proef geslaagd laatste 
seizoen!) gespeeld · 

ad 2b: organisatie -brabantse achtkampen) (sterkste 8 dames en heren) 

lees hierboven onder a). . . 
ofschoon ook vDor 2a géldend, is hier wel.licht de aanwezigheid van één of 
meerdere K.T .C .-leden, zonder meer als noodzaak te stellen. 

~§. 2c: orgànisatie c .q. administratieve organisatie zuidelijke achtkampen. 

·wanneer deze gepland zijn ergens in de afdeling brabant dan komt ook de op
merking ond.er 2a hier ter sprake. 

wanneer deze gepland zijn buiten' de afdeling bräbant, dan komt begeleiding 
punt van samen.lrnmst, voorschietèn reisgeld etc. ter sprake. 

een duidel i jke afspraak met de A.E.-sekretaris moet gemaakt worden t.a.v. 
de manier waarop en via wie, in kontakt getreden wordt met andere afdelin
gen. 

ad 2d: organisatie achtkampen Luxemburg. 

J.ees hierboven ond~·r c. 

ad 2e: organisatie event. van afdelings:ontmoetingen. 

uitspraak doen of men afdelipgs-ontmoetingen D:Uttigacht, waarbij ener
zijds gedacht kan worden aan. de "oude methode 11 van met tE:iams spelen in 
alle klassen, Hnderzijds een "nieuwe methode 11 geintroduceerd zou kunnen 
worden zoals bijvoorbeeld in achtkamp-vorm etc. · 

ad 2f: orga_-rüsatie event. van <;tndere- èvenementen. 

enige al dan niet bruikbare voorstellen: . . ·. ' 
~ ~ klasse-achtkampen over alle klasse zuidelijke afdeling~n (voor lagere 

klassen wellicht ook eens Zeeland meetrekken), als sluitstuk (beloning) 
voor behaalde resultaten in brabantse definitieve klasse-aëhtkampèn 

• stedelijke achtkampen - interstedelijke achtkainpen 

- inst0llen van kwalificatie.:. toernooien (overleg met toérnooi-komn~issaris) 
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ad 2g::.._1f±...1 ~i~ zie omsch_rijving op blz. 7 
~d 2j: trainingsmachine: 

noodzakelijk is de opstèlling van een huurkont~akt bij verhuur aan vereni
gingen, waarin geregeld o.a. vervoer, verpakking, verzekering, k9sten 
huur. 
Verder moet de engels-talige tekst 1 i,;ielke voor de bediening van a.e machine . 
aanwezig. :Ls 9 vertaald worden; 
een beze ttings-datum-,scl").ema zal opgesteld moeten worden. 

.ê:§ • .1~: tr.ainings "weekend, tTainings-::-weken _. 

het -. samenbrengen van een ploeg -va."1 15 à 20 junioren in ~en tra.lnings-kamp 
in een vakantie-week, i s "näast een 11gezelligheid-objekt 11

, eventueel ook 
een . machtig s-Gu.k: effektief tttrainings--objekt". · 
Gedachte: in Hoeven heeft zich ra,angesloten een nieuwe verenigii1g. 

beschikt over prachtige tra~ningszaal (gemeente sporthal) met 
restaurant-akkómodatiè. · , . · · 
bestuurslid van vereniging uit Hoeven is beheerder van het grote 
kampeerterrein aldaar. Mogelijkheid verblijf in tent(en) ? 
dagen vullen met: bosloop; konditietraining; tafeltennis:training 
(ook met de trainingsmachine), andere sporten, 's avonds t~fel
tennisfilm via N. S. F, , spelregelquiz, onB.erlihge achtkampen ver
spreid oveT meerdere dagen, lezing door bondscoach etc. 

ad 21: het optreden als zgr1. :SoG, 1s: 

doelbewust teneinde kandidaten te kunnen aanschouwen, talent te kunnen ont
dek.ken etc . , dus niet alleen omdat er toch personen als zodanig mo?ten zijn~ 

ad 2m: het verstrekken van voorlichting aan ve:çenigingen etc. over trainingsmoge'
·1ijkhedeii aan leden, zonder dat daar nu direkt een trainer bij te pas komt. 
Bijv., de kommissaris Al gemene Zaken beschikt over een groot aantal tafel
tennisboeken, .waarin dit onderwerp behandeld wordt en waaruit eèn 'z.L / 
waardevol uittreksel te maken z0u zijn. Voor.al voor nieuwe verenigingen. 

ad. 2n~ ,''persoonlijke tafel teTu"'lis-pas~oorten". 

het belgische kwalificatie-systeem ligt hieraan ten grondslag. Hierdoor 
opvoering van eerzucht en..rivaliteit in de goede betekenis, tevens geeft 
dit mogelijkheden' een aantal veelbelovenden, een aantal jaren in presta-

·ties te volgen. 

zie omschrijving op blz. 7 en 8. 

Slot beschouw~ 

Het vorenbehandeld ontwerp voor een eventuele nieuwe opzet van de werkwijze .. van 
de K.T.C., zoals die volgens onze A.B,-gedachte, zou moeten gesqhieden, geeft mij 

.aanleiding tot enkele algemene slotgea.8.chten: 

a) de samenstelling van de K.T.C. 
b) de bemoeienis van het A.B. met de K.T.C. (overigens met elke kommissie) 
c) de wijze 9 waarop de werkwijze en de taakstelling van een kommissie 

"verkocht'' en gepresenteerd" wordt aan diverse fu..11ktionarfasen,'. aan ver-
enigingsbestüren etc. , · . 

d) de concrete 11hulpmiddelen" , welke het A.B. moet verstrekken. 
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:;;~_§!:) 
Eigenlijk zou ik willen uitspreken dat de samenstelling van de K.T.C. zoals die 
voor het seizoen . 168 ·- 169 door het A. B, is besproken, m-inder gelukkig is. 
Waarom? · 
Indi.en dit zo uitkomt 1n de besprekingen met de koinpeti tie··kommissie (de re sul ta
ten daarvan zijn mij op dit moment niet bekend), zal het immers zo zijn, dat twee 
leden van de komp.komrn. in de _K.T.C. zitting hebben, met één lid van de jun.komm. 
en twee andere leden (van ])ongen en P:i:ederiet)? aangeVUld met als stimulator een 
A.B"-lid als voorzitter/sekr. (sekr. m.i. nóg met een ?) 
Er:yari uij_g§a:q9:~ dat de drie leden van de K.T.C, welke reeds een andere kommissie
funktie hebben, !!let die andere funktie al zwaar belast zijn, en ervan uitgaande 
dat het 11 technischfacetu2n van .de taakomschrijving K.T.C o bepaald°ëlijk geen aen
voudig kl~_'sje is:meen-ik""'.dat de ·samenste11ing van de K.T.c. ( 168" 169) een typisch 
voortbrengsel is van de 11 oude taakg'edachte" van een K.T.C , (is~ keuzes maken 
n.a.v. persoonlijke resultaten in de kompetitie senioren en junioren). 
Wat dan? 
Wellicht een te progressieve gedachte .1.n Uw oren! 
~ ~~yolgin_g_ Y?.E_ de. werkw.:!-.ize in ~~.:"JîTTB J_1~J keuze-.fac~:.L1-9Ye:s.~..§-ten.._§,~~~p_?-~
lings-coach Cmet medewerkers · de tw'ee leden van de kompeti tie-kommissie en het ene 
îidVan de--jun.komm. ) doch als het maar even ka11, Je uiteindelijke beslissing en 
verantwoordelijkheid voor keuzes bij de afdelings-coach leggen, en daarnaast over 
te gaan tot de instelling van een afdelings-sporttechnische-·kommissie (A.S~K~) 
voor de uitvoering van het technisch·-face~; 2 van de hiervoor genoemde en omschre
ven taakomschrijving K, T. C. 

~~-È) 
Er ligt de uitspraak van het A,. :B. dat op ande::'e dan tech.ri.ische gronden, 'alleen 
door het A.:B, ingegrepen kan worden .op keuzes. 
M.i. is deze uitspraak wel te handhaveno · 
De bemoeienis welke ik bedöe1. is· echter van een ander soo:i:-t" 
Ik meen dat het A.B. ·(:niet alleen de K.T.C. dus) e:!.ke komrnissie bij tijd en wijle 
"back-ground-information" moet v~rschaffen en b,wenal 11 idea-·impulsing11 • Termen 
die niet ik gefabriceerd heb, maar die willen aanduiden dat bestuursorganen of 

· leidinggevende personen, informatie en impulsen geven resp • . verschaff~n, aan 
"lager-gesitueerde;' be_Stu:urs9rganen; en zo mogen wij ons de verhouding A.B.-kornmis
sie toëh wel voorstellén. (:bit impliceert bepaald niets denegre::.:'ends t.a.v. de 
positie van een kommissi~ in ons bestel; dat men mij wel verstaJ) 
Ideeën geven dus, omdat in onze situatie bijv. het A.Be teter nog dan de betref
fende kommissie? over bepaalde gegevens -beschikt; of dient te beschikken; weet 
welke plannen er op landelijk niveau op til zijn; kortom het gehelB tafeltennis-
gebied beter kan (oî behoort) te overzien. · 
Automatisch ontstaat daardoor een akti verende en kontrolerende A" B. -,taak. 

'.::~-~) . 
De werkwijze en de taakstelling van een <-kommissie zal zo goed mogelijk met toe~ 
lichtingen, bekend gemaakt mo'eten worden, middels, bijv" het afdelingsorgaan 
"1-'Iixed!I of via een vergadering of bespreking me"'(;: 

1) overige kommissies, opdat elke kommissie op de hoogte. is van elkánders werk• 
terrein, van elkanders grenzen ene o o •• van elkanders .2X.~.E1.~p:pin_geg,, zodat ener
zijds geen kompetentie--moeilijkheden ontstaan~ ai.1derzijds :nen 1~eet waar en wan
neer . overleg met andere kommissies noodzakelijk is, (in sommige · sportbonden 
bestaat hiervoor een zgn .. "kommissie-coördinatie--kommissie", doch in onze afde
ling m.i. nog niet nodig). 



;-

· 2 • . v~renigingsbesturen; ppdat ook deze geïnformeerd ziJn, en medewerking (biJ~ • 
. besc:Q:i,kbaarste1lü:ig zalen en .mate:d.aal~) kµnn~n geven. ~. 

3" zgrf~ ' kontaktradén, öpda t ·. deze adviezen· Ku.rinen -vragen ·óver, een voorgeriom~ri · or
ganisatié van ' eèri .evenement, of gemakkelijker medewerking' zullen gèven bij een 
·door bondswege -georganiseerd èveneme'nt. · - , 

4,,. de de~b_et';e:f_'fend-e kommissie-leden zelf, via. een i:p.s:tallatie-vergaÇlering, , · 

5. middels een schrijven aan de landelijke sportko~issie, aan de overige afde ' 
. ' lirigsbesturen Ü1 den lande teneinde eeri uniformiteit te 'Verkrijgen en even- ; 

tueel à8.n het hoofdbestuur \ran dé N'I1113~ 

~~-~) 
concrete hulpmiddelen waarover een kommissie (althans zeker de K.T.C.) gezien haar 
taakstelling moeten dienen te kunnen begchikken zijn~ 

L een volledlgeadressenlijst van alle ' verenigiBgsleden (köpie-ledenlijst) 

_2" _een juiste bekendmaking van ·he.t t e ·besteden financiële bedrag voor één seizoen 
(in overleg _met de pennipgmeester n.a. v. de begroting) zodat een . "priori t .èiten
schèma" opgesteld kan worden door de betreffende kommissie, niet alleen vanwege 
de financiële beperkingen, doch ook tot het komen van een meer-jaren~plannirtg. 

·============ 
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Ir_ileiding. 

In haar vergadering van 18 -november 1968, heeft het afdelingsbestuur aan de kommis
sárîs· !'Jüge.rµené Zakén'', opdracht gegeven ee11 konsept te maken vim een mogelijk ba
sis-programma voor de afdelings-pr0:páganda-komniissie, daarbij uitdrukkelijk de 
wens te kennen gegeven te hebberij dat deze kornmissie een veel uitgebreider taak dient 
te hebben dan voorheen. (tenslotte was deze kornmissie tot nu toe louter een kom
missie die bepaald porpaganda-inf ormatie-materi.aál töézond aan kandidaàt.:..bondsleden, 
hetzij personen, hetzij vereniging , en via haar persman verschillende persverte
genwoordigers voorziet van uitslagen en standènlijsten' uit de kompetitie-sfeer.) 

Het afdelingsbestuur sprak haar; wens 11-it, d~~ - deze : kommissie : zich~ op _een te vor~n 
vastge(3telde wijze 'en taak:-doelbe.~t, bezig. d:ient .te houden met het propageren van 
de georganiseerde t;:i,f.eltennissport..ïn onze af.deling , -i.lf al -haar gel~dingen -~~ 
~ventueèl bi.i . rèeds . aange_si<'.2.t~n lfdeElY:.IT~l,gingen:- en_ d!=l-a.rtoe maat::r;egel,en -'.".'even
tueel en bij. voo+keU;r . in sam,enwerk;ing -me~ andere komrnissies er;i/of bes.tuursfunktio
narissen ,en/o:f kontakfy~den; en/of . vere?fgi?gen in het •. bra~~tsè - werkzaa.m- . dient 
tè beramen, te ontwerpen en uit - te 'voeren •. 



Een duidelijke· accent-verschuiving dus van de huidige beperkte taakgedachte naar 
2en p:i.'l>j:laga.;.--ida·-·boleid., gepiaatst in een algeheel visie-beleid, dat rekening houdt 
met een mogelijk te voorspellen toekomstige. opvatting van _de "taak van een vereni
ging11 en .haar alcti v:ttei ten, en bovenal ook met de zgn. rekrea tieve sport beoegening 
die steeds .meer veld "rint, en die rekening houdt met de doorbr~king van de brabant
se trad.iotionele verenigingsstruktuur die geënt ~1as en nog gedeelte lijk is, op een 
sterk~ . _9a.rochiële of traditionele binding, naar een steeds meer voorkomende "open 
verenigingsstruktuurH 7 o.a" ook al door de steeds groter wordende "import" van 

·· niet.c·br 2.-óanäfü :;. :b ons g<;west ~ 
Derh2.l.ve m.oeten wij naar -een beleid, dat ie'ts "wetenschappelijker" wordt voorbe-
1'eid e~1 . doo:".'dacht, om het hoogst mogelijke rendement te halen uit elke propaganda
aktivite i t d].e men onderneemt. 

Wat is en welk rl.oel heeft propaganda ? 
Wat is propaganda~werk voor een propaganda··konunissie in onze afdeling van de NTTB ? 

I{aar onze mening is het . ~ntwoord hierop alleen, "zieltjes winnen" of anders uit-
-· g$drukt~ zorgen êiat niew,1e verenigingel'l en/of 'personen zich aansluiten bij onze af

delings~organisatie" 
Dat kán ·:men ~ën terecht-· als één, uiteindelijk hoofddoel zien, vooraf echter ligt 
·er 'n groot ·~1erkterrein, vooralsnog nog :-braak ; 
Want uiteindelijk is het zo dat 'alles wat in onze afdeling goed georganiseerd wordt~ 
of het nu op toernooi-· of kompeti tievlak, op kaderopleiclingswerk, op jeugdwerk of 
op welk terrein dan ook ligt, een zuiver propagandistisch karakter heeft voor de 
tafel terinis spo:-ct in ons gewest. 

· Nu is het uita:i:aa.rd ::-ii9t tot de taakstelling te rekenen van een propaganda-kommis
sie om z:ich rr.et deze facetten bezig te houden, daar hiervöor andere kommissies 
of personen werkzaan1 zijn. Wél bewijst het o.i. dat de taakstelling "nieuwe stijl" 
van ·de propaganda-kommissie een duidelijk tweeledig onderscheidingskarakter heeft 
en wel: 
l,ntern PT_ç>J?~g§.~-~~=J:f~Elf en ~~terr~ ..... E~'OJ2~g§llda.-:l'!~Ik 

Zoals i.n de zakemre:.i'..'eld men steeds tracht nieuwe klanten te werven, doch men er ook 
vooral voor zorgt door services en voorlichting en bezoek de bestaande "klanten
kring11 i:J.takt te houden, zo is het ook mogelijk deze lijn door te trekken in:- en 
voor de sportwereld en in onze omstandigheden te zeggen: 

' stop in d~ afdeling Brabant zoveel mogelijk het feit, dat tussen 7 en 10 verenigin
gen per seizoen. verdwi jnen (ook al komen er evenzovele per seizoen bij!), want 
is dit nu nj.et de eerste "ledenwinst" die men kan boeken ? . 
:bit problesm anEüyseren, is . een eerste en niet onbelangrijke taak 1 ~ •. 

. . TA.Af<:OMSCHRIJVI NG PROPAG.ANDA-KO:MNISSIE. 
~·- "-..--~-- --.......... -.... . ........__,_,_."~---.-....----~·----· -~--· ~~-~ 

-1.. J~_tern.:::~ro12agand~-:fac~_i~ 

een scala van maatregelen die getroffen moeten en kunnen worden voor het in or
ganisatorisch opzicht sterker maken van de :tie~~§-1!'.11d~_ verenigingen 'n zeker 
coachen van df:' bestaande verenigingen du's /via voorlichting en advies op alle 
terreineri die. ertce kunnen leiden dat de organisatorische struktuxen van onze 
17e:r:en.igJ..ngen .een steviger fundament krijgen. . . 

· Het is duidelijk, .dat dit ' alleen al tot een steviger fundament yan onze georga
niseerde taîeltènnissport leidt, m.a.w. gunstig uitwerkt voor de afdeling Bra
bant van de N.T.T.B" 
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Elementen van dit intern facet kunnen beslist en zullen dit ook noodgedwongen, in 
eerstti opzet en aan,.:ang van ci jfe_c --ver zamel ,:md karakt er zijn, om de doodsimpele 

_ reden d_at .het schort aan zoveel çijfer.:..materiaal op zeveel terrein, dat daardoor 
· èen iets nwetenschappelijker11 

_ aa;npak van gerichte propaganda:..aktivi tei ten -zonder 
dat :m.a-Geriaal- O:nmogeiijk zou zijn. . , _ 
Wij -denken hier b.ijv. aan het , feit dat cijfer-matig bepaald moet worden; _ waar nu 
werkelijk de nzwakken plekken in onze afdeling liggen, gezien .de relatie tussen 
ninwonersaantaln ene:rzijds en "aantal NTTB-ers" anderzijds. 

2 • ~tc.~.!E.:-.PI'EE~f:~l]-.~§--~2,~~i" 

aUe mogeli jke .maatregelen die get,rofferi moeten en kunnen worden 

a) om de nog "nj_et:.:.georganiseerde 11 tafel teri_rüssport-beoefening "georganiseerd" 
t e makèn of die mogel i jkheden te openen, dat zij met behoud van 1n zekere zelf
standighei d toch min of meer onder NTTB-ylag komt, uiteraard binnen de moge
lijkheden die de HT'I1B-reglementen op dat moment bieden. 
(hopelijk is het ook mogelijk dat bepaalde opvattingen bihi.vien die NTTB met de 
tijd evolueren) - -

b) om er doodgewoon °op-uit" te trekken om, dáár waar mogelijkheden liggen of ge
acht kunnen worcfen er te liggen, kontakten te leggen, eventueel oprichtings
vergaderingen te beleggen, eventueel met eèn demonstrati_e-team demonstraties 
ge:ven, of eventueel instuif,...toernooien te organiseren, om zodoende tot oprich
t _:i,Tig _ van nieuwe verenigingen te komen. 

c) om. è.e "image " van de georganiseerde tafeltennissport in het bijzonder en het ta-

d) 

fel tenniss_pe1 in het algemeen, beter te verzorgen, door berichtgeVing in pers-
organen, pûblikaties in (klub)bladen etc. ' -

om vergaderingen die vanwege de landelijke PoP.C. (Pers- en Prop~ganda Kornm.) 
be~egd worden, ~e laten bij_wonen om zodoende op de hoogte _ te blijven· van lan-
delijke aktiviteiten op propagandagepied, er eventueel op aante kunnen slUiten 

·en er zo mogelijk een "afdelings-inbreng" te kunnen lanceren. 

:!Jad,§f'~-"~~t';rèJ'king_.9.!.3~-__!2.f:'.ll-.2hHPlL(_)J>~~~noemde p~~~fE-~1 en 2 van de hiervoor geno~Q!:
de - 11 t~~9m,scl'.g'ijyinii.. Prop_?.ganda-ïs.oJtl!.11issi~". --

Ad 1 1E~rn-pr2]~ganda-face._! 

maatregelen voer het inorgan:Lsatorisch opzicht -sterker maken -van bestaande ver
enigingen" 

a) onderzoek naar het hoe en waarom van het verdwijen van gemiddeld acht vereni
gingen per seizoen i n onze afdeling en na analyse hiervàrt het beramen van 
rilaatregelenç 

b) mede gezien a) het .entameren.van fusies en voorbereidingen hiertoe treffen 
voor wegkwijnènèie verenig_inge:ri, · zódat verenigingen die voor een ieder zicht
baar "vroeg of :i-aatii - ter ziele gaan, blijven voortbestaaJ:D. in een of andere 
vorm. 
De nöodzakelijke "schaalver groting" -zoals we die in andere sektoren van het 
maatschappelijk leven momenteel tegenko~en, geldt noodzakèlijkerwijs ook -in 
de sportwereld. - · 
Men zou het ook zo kun.-rien üi tdruld~en dat gezien · de omvang vá..n werkzaamheden 
die zelfs ook een 11 tafeltennisklub je 11 moet opbrengèn om in· levep te blijven, 

-een sanering automatisch tot stand komt. O.i. is het .echter · beter in samen
werking en overleg- met ·de· verenigingsbestureri doelbewust een afgedwongen na-
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'tu'lirlijke au'bomàtische' ka.nering -die ongetwijfeld er komt en er \ :.gedee.~te-
. !. lijk·-a1 ·: is;;. orr: ·6e bui gen naár ·een geplande saneri ng. . 
· · iBelang:çi~jk bij fusies ±s, het in de ·gatén houden of de · sa.nlen~tèJ.iing: 'én, $truk.,. 
- · tuttr.' ·'Va'.n ' de te fusereifüe verenigingen, al" dan niet bij elkàar·. pást. ' . 

c) het adviseren van de ~erenigip~~n -op v~:r;zoek ·.en uit ~igen inii~átie{- qp . 
. or&fhiS'atoris6h-' e-n ··financiee1 ·'terrein. · " · . .. · , 

- ". 

WiJ :fümken hfo:f.öij aan~ ' ·-<-' . . .. 
..:(<...·_·. _· 

_. 

• de verenigingsbesturen wijzen op diverse kursussen;· welke v~: etiv"èrsé 
zijden gehouden worden (NTTE-NKS - NSF en event. afd.Erabant) 

• het opz·et:ten van' propaganda-iris tuif -toer:t10'ólën ill'"overleg met veren:L-
. gingsbesturen of :('.egio-raden en ·het beschilçbaar stelle,n <van persartikè
. len hiervoor, inschrijfformulieren, en verder admi~istratie;f plate:r;iaal 
. en plet. te vergeten propaganda-folders. ' ' 

• de verenigingsbesturen attenderE9n _op _ algehele belangrijke verenigings
bel·eidpunt-en, zoals opzet junioren-afdeling, de dames-afdeling, . split
sing trainingstijden junioren en senioren, het "gezellighe·idselement", 
dat de trainingsavonden moet kenmerken 1 omda.t dit element daadwerk~lijk 

· door de i1modernè" vereni gingsleà.en "gezocht" wórdt. (anders · gaa:t rqen ge-
. ' · · woon weg bij de vereniging~ ) ; ·· 

• de verenigingsbesturen attenderen op het bé"lang van regioS..raden:; omdat 
het parool geldt dat velè zaken (bijv. een "vereh.lgingéLtoptraiiîing") 
be ter in kollegiaal overleg met zusterverenigingen kari geschiède"n'~· 

• de, verenigingsbesturen at-tender en op het feit dat ·de toekoms,tige, ,,en, ook 
de huidige , verenigingsleden va...D h1;U'.1 vereniging in de loop van. e.E?n. sèi
zoen niet alléén verwachte:i:i 11 tafeltennissen°, · doch op z '.n tijd :90k;. eens 
een andere soort verenigingsakti vi tei t. · . · . 

' . .': ~ , de verenigingsbesturen van verenigingen die nog zonder (of ine:t}i veteni-
" :t." '-' ; gingsregleinent werken, trachten ons konsept 11 verenigings'.:.:ihàntêîl.re'glement" 

:_:, "' '··~'te "verkopen"' zodat . in de regl ement aire o_pbóuw van opze vèrè:h'iglngen 
en daardoor in· dè a lgehele opboüw van onze · verenigingen eèn zekere· 'uni
formiteit wordt bereikt 9 immers een 11rnode:r.·n 11 ::cirglement weerspieg'?l t ;rüe~1 ;. 

··. · .: .. ·~:- ._··; ·: ·~ .. ::alléén :· bèpaalde regelingen,." doèi,1 ook en vooral een zekere struktubrV,ï.:;31.~';: 
• de verenigingsbesturen te adviseren omt:;cent het- 11aàntrekkelfjke·r 11 "inak.ën :'~ 

van bijv. een verenigings jaarve:r,j adering of van het gehele verenigi;ngs
wezen (jeugdbestuur, dicussie-avonden9 "minimale'i .Vèrerd.gingsa'a.ffi.ini-stra.:. 

·; . . ;tie, ,ledenregister, notulen en agenda bestuursyergaderingen; ··- Ïl1l'.l;ing. con-
~ · tribu*ie' étc. · , ·'· " 

!, ;,: ; 

-,. ~ .- '-~ · ·~-~ 

2e~ -Finànciêel terrein. 
': >._ . .~ "-. 

. - ·~· .: '. >.~ . ~../ 
de · g:i.èl1dged~chte i~ dat bij vele verenigingen s:pecia~~ · :() _".: 8, _",: dg'.;J'inanciën 
een zeer belangrijk facet vormen t.a.v. een bestaar.srede~ ep langere ter
mijn -van diè vêrel1igîng en/of t.a.v." de :aktivîte±tefrdfo-' ëen àergeiijke 

.·•"" vereniging kari ontplooien op veièrle i gebied:~ - < _;; -" r' ' 

• de vei.enigingsbestliren ·wijzen op gemeentelijke ~ubsidiè--moge:i,fj~eden; 
.. . ,al dan niet wanneer er -een gemeentelijke regeling best·~!tJJe,v:?;ntueel de 

" --~ .- . ver~n;igingy:q ~ behu:J..:pzi;i,alli :zijn : me.teEln d.ergelijke aanv:t;>g;gey >\ _, :' · '. T 

(.stand.aard_;subsidie-aanVrage gemeentelijk niveau ontwer,p,enl · - ,-r 
• . d~ ve.renig;Lng$besturen_ w:ijzE;n . op inkomsten-!Ilogelijkhed<:in v:i,a .d~ :· :tiport

toto;; . , hen~ de adre&sèn versGhaffen V:é?,n de inlever ... adres.sen,· P.Qolfqrnmlie
ren. en :h~n - V.QOJ'.'.<;i,l , wijzen op , de . op.zet yan een dElrgelijkEl, ·totO-"'.".Verfï;migings
akÜvitel i! en d~ - Il10e.~)i jkhe~en noo:i t ·vergeten te. vermelden4 , '" · -~-~ ... 
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• -de verenigingsb(?sturen wiJzen ,,op andere moge,lijkheden tot inkoms~en-
. , r - ' . . - - - , -. -we:cving. , Kaa:r c<.rnnKoeLs.en, ui·anKver x:0 op_, danE, avond.en, gericnte-:-verkoop-

akti.es van geschenkartikelen, etc .• ,etc.) 
d) het coa~h~n .van regio-.raden en'' h~t opstellen yan een werkprogTamm<3: van, en voor 

een ;dergelijkè raad. (reeds in ons ,bezit) -, 

. e) het propageren van de uitgifte vanklubbladen, met advies en kostenbegToting. 
(aanwijzingen en kostenopstelling van klubbladen zijn aanwezig) . . . ··. . 

r) een diepgaand onderzoek~ met . gebruikmaking van vergelijkend cijfermateriaal 
en vergelijkende conclusies van andere sportbonden c.q .. afdelingen, naar de 
oorzaak v~.n het grote verloop van ,16 tot J,8-jarigen. · 
(is het niet doodzonde dat de vele mÓeite die op afdelings- en verenigings
niveau op juniorengebied genomen .wordt, klaarblijkelijk gehonoreerd wordt met 
een "minimaal" 1id~blijven bij de overschrijding van juniorèn- naar senioren- -
leeftijd ? Of •t een of 1 t ander; in de juniorensfeer wordt men niet voldoen
de voorbereid op de seniorensfeeri. of de senioren-verenigings.:..akti vi teiten 
~preken niet aan, of er zijn andere oorzaken_ dat wij -evenals trouwens vele 
sportbonden- vele 16/17 jarigen v~rlïezen). · . - - · 
Is het ook_niet zo, dat wij naast verenigings-junioren-leiders ook vereni
gings-·senioren~leiders moeten kweken ? 

Ad 2 ~~:!:."~El.:.12.:i;.9.P..§.B'..él.~§§::-J.€1:.ce_t. 

ad blz.' 14 - 2a 

er zal bijna geen sport in Nederland zo intens beoefend worden ais de tafelten
n{ssport, . weliswaar hier bedoeld in' niet-georganiseerd verband. 
Wij denken a;m de beoefening op schoien, op bedrijven,: in wijkhuizen, als pro-' 
gramma-onderdeel 11 sport" van vele jeugdorganisaties, bonden van plattelandsjonge:..-

· ren; middenstandsverenigingen etc. etc" 
Er is onder deze categorieën op zichzelf dus al een groot propaganda-::-'verk te • 
V1?.rricl\ten9 èchter bepaalde categorieën zullen op het pa_kket NTTB-voorde1.en 
(op zich al bijzonder moeilijk te formuleren in dit verband, laat ons dat gerust 
ómlér ogen durven zien!) dat wij aanbieden, negatief of onverschi111g reageren, 
omdat _ de huidige doelstellingen van de NTTB niet appeleren en in , overeenstem~ 
ming te brengen zijn met hun doelstellingen. , 
Het is ~us Voorwaarde dat de NTTB deze problemen doorziet en vormen zoekt en vindt. 
om bepaalde boveng~noemde groeperingen in staat te stellen zich àan .te sluiten 
in een of andere vorm· bij de NTTB. . _ _ . 
Om deze categorieën te kunnen- bereiken, zullen kontakten gezocht moeten worden 
met bestuursleden privé, zodoende v.rij baan te ~aken op deze taktische weg, voor 
eenkontakt-vergadering tussen NTTB én deze órganisatie, en om daardoor van iets 
meer sukses verzekerd te .zi in# 
ne response · :die men verkrf-j~-t door "i omaar 11 een aantal formulieren te zenden naar , 
bepaalde órganisaties, is -mede in verhouding met de kosten en moei t ,e- vrij mi
nimaal. Laat ons gerust durven te stellen dat 90%van al deze formulieren '1.n de 
prul1emand verdwijnen9 eenieder kan hier toch óokuit eigen ervaring spreken! 

ad blz.. 14 "" 2b 

· een demonstratie-team (raakvlak met KTC) zal geformeerd moeten worden, of lie
ver een aantal teams verspreid_ ovèr de afdeling, die zonder ' ve'èl kosten ingezet 
ku:nrien worden · daar waar voor propagandq,-doeleinden dit · gewenst is. · 
Er zal natuurj_ïjk ook aandacht geschonken.moeten worden àan een opzet van een 
propaganda...;avond·, wat men daarop en hoe· l{an doen, welke hulpmiddelen voor uit
gifte etè. etc. ,Als men dat heeft, dan gewoon_kontakten zoeken met een vooruit-

16 



strevende geestelijke die in een bepaalde parochie het jeugdwerk behandelt; 
met · net wijkbestuur waa:rvan men leest dat het een bepaald programma gaat opstel
len voor de jeugd uit die wijk; met de onderwijzer die van plan is met een 
woènsdagmiddag-groep of kompe-ti tie · te starten ( r aakvlak scholieren-kommissie). 
Een aanwijzing dat ergens "ruimte" voor de NTrrB v-..ci jkomt, kan men dikwijls lezen 
in couranten, dooçlsimpel door he,t fe,i~c dat ' ergens een trainingssporthal is ge
opend of een w,ijkgebouw. 
Een inventarisatie en bijhouden ïran een "mogelijke speelgelegenheden-lijst 11 zou 
in dit verband óók nuttig kunnen !verken; beter zou het natuurlijk zijn de ont
wildrnling voor -Ce zijn, en vanwege · de gemeente-besturen te Vernemen welke bouw
plannen voo:r wijkgebouwen e~- a.. er zijn en gerealiseerd wo:rdi;m " 

ad blza 14 -". 2c en 2d, spreekt voor zi,chzelf, 

Het vorenbehandeld ontwerp voor een eventuele nieuwe opzet van de werkwijze van 
de Propaganda-·kommissie~ zoals die volgens onze A.B..-gedachte , zou moeten, geeft 
ons aanleiding tot enkele -algemene slotgedachten~ 

a) de samenstelling van de Pro:paganda--koimnissie 
b) de bemoeienis vB,n het A.B. met de Propagdllda··kommissie ( OVE)rigens met 

elke kommissie) ·· 
c) de wijze waarop de we:r.kwijze en de taakstelling van een kommissie 

"verkocht" en !'ge:pre senteerd11 wordt a an diverse funktio~rissen, aan 
verenigingsbesturen etc . -etc. 

d) de concrete nhulpmiddelen", _welke het A.B. moet verstrekken. 

ad . a) de samenstelling zal in ieder geval zo moeten zijn, dat de leden verspreid 
woonachtig zijn over onze' :provincie, omdat de gedachte wordt dat veel 

ad b) 

meer :pe.rscionlijke kontakteri' gelegd moeten worden, er ,;()puit" . getrokken 
moet worden. . .. .. . ' 

Per regio mini maal één inedewerkE):r en één npersmantr. 
Aangezien de . taakstelling- zoals boven -omschreven, zéér ui tgebreid -'is, zou 
het in .de toekomst wellicht aanbeveling verdienen het intern facet over 
te ·dragen aan een nieuwe te formeren kommissie~ welke bijvoorbeeld "V.C.K." 
genoemd zou k1xnnen wörden; hetgeen dan betekent~ Verepigings-Coaching-
Kommiss:ie ~ . 
De Propaganda-,kommissie .· zou dan het extern facet .· · kum1en ve:r-zorgen. 
Aangezien momentee l in deze opzet deze 'Ti.:ornmissie een uitgebreid terrein 
van diverse pluimage bewerkt, zal , cle kornmiss.ie vàak overleg moe teil ple-
gen met diverse' andere kommissies" . . 

De . bemoeienis . weJ .ke het A ~ B. met de pro:paganda~kommissie heeft is deze dat 
bij tijd en wijle'. 11 ba,ck'"'.gr9und-<.'.,nformation11 verschaft wordt .en boven~ 
Hidea-impulsing". Termen die niet wij gefabriceerd hebben, maar die wil
len aanduiden dat bestuursorganen of leidinggeyende personen, ;Lry.f0rmatie 
en. impulsen geven 9 resp, verschaffen aan n1ager-gesitueerde" bestuursor
ganen; zo mogen wi j ons de verhouding A.B. · - kommisffie · toch wel voorstel
len (dit impliceert '.:.niets dèneg::'.'erends t.a, v" de positie van een kommis
sie in ons bestel; dat inen ons we1 verstaatn 
Ideeën geven düs, omdat in onze sj+,uatiè bijvoorbeeld het A.Ba beter nog 
da.YJ. de betreffende kommissie ] over bepaalde gegevens beschikt, of dient 

., 17 ·-



f 
') 

-te beschi kJrnE; weet welke plannEm er cp l andelijk niveau op til zijn; 
kortom het gehele sportgebied, en de ontwi kkelingen daarin door maat
schappijveranderingen) behoort te pyerzi en4 

-.. AutomatiSch óritstaa t daardoor een aktiverende en koptrolerende A. B- -taak. 

ad c) de werkwijze en de t aakstelling vaneen kommi§sie za.:l .zo goed mogelijk 
met toelichtingen bekend gemàakt moetèü . worclen, midde l s' bijvoorbeeld het 
afdelingsorgaan 11Mixecln of via een. vergader ing of besprekirig met~ 
1 . overige kommi s s i es , opdat elke komrrissie op de hoogte is va.P elkanders 

wer kt errein, van el kanders grenzen; en van elkai;iders2yer]:.~_ppingen, 
_zodat enerzijds geenkompetentie-moeilijkhèden onts taan, aYJ.à.erzijds 
men weet waar en wanneer overl2g met andere kommissies noodzakelijk is. 
(in somnlige sportbo~-iden bestaat hi ervoor aen zgn. "Kormnissie·-coördi-
natie--kommissie", doch i n onz8 afdeling o. L nog niet nodig). 

- ' 

2. de verenigingsbesturen, opdat ook deze geïnformeerd :zijn ·en medewer
·_ king_ (bijvc beschi kbaarstelling zalen en màt eri aal J ) .küf:U::J:e:ti geven. 

3. zgn. kontàktr::i.den, opdat deze adviezen kunnen Vragen ove.r . een voorge
nomenorganisatie van een propagandis.t"isch evenemet?:t, of gemakkelijker 
medewerking ·zullen geven bij een- door bondswege georganiseerd evene- . 
ment ;, 

4. de desbetreffende kommiss i e-l eden zelft via een installatie-vergadering. 

5. middels een schrijven aan de landelijke propaganda-kommissie, aan de 
overige afdelingsbesturen in den lande t eneinde een Tu.VJ.iformiteit te 
verkrijgen op landelijk niveau, uiteraard wel blijven inzien dat er 
"specifieke" problemen per afdeling zullen blijven bestaan, en eventueel 
aan he t hoofdbestuur van de N.T. T. E. 

ad d) concrete hulpmiddelen waarover een kommissie gezien haar taakstelling moet 
dienen te kunnen beschikken zijn ~ 

L een volledige adressenlijst van alle bestaande verenigingen. 
2. een juiste bekendmaking van het te besteden financiële bedrag voor 

één seizoen (in overleg met de penningmeester n.a.v. de begroting) 
zodat een "priotiteiten-schema" opgesteld kan worden door de betref
fende kommi ssie 1 niet vanwege alleen de financiële beperkingen, doch 
ook -tot het komen van een meer-jaren-planning-propàgandawerk. 

3. de samenstelling van de besturen van de r egio-radeno 

~ul.]!Qiddelen~ adressen en lite~§~.E~· 

Het C.B.S. (Centraal :Bureau Statistiek) ; het Provinciaal Opbouworgaan; de Ge
meentelijke Overheden; de Staatsdrukkerij zijn o. a. i nstanties die benodigd 
cijfermateriaal zouden kunnen vers trekken. 
Verder zou net gunstig werken wanneer de leden van de propaganda-kommissie 
zich zelf of via bondswege zouden abonneren op tijdschriften welke de hele 
problematiek van o.a. toekoms tige. "vrije-- tijdsbesteding" behandelen, van bij
voorbeeld het verschijnsel "sponsor" in de sportt de invloed die "hoogbouw" 
en het verkeer op de binnensporten uitoefenen. Hi erdoor zou bereikt worden dat 
de l eden van de kommissie een visie kri jgen op de propaganda-problemen ~ 
Die problemen zullen in de toekomst zeer groot worden, omdat allerlei nieuwe 
"zakelijke 11 propaganda-aktiviteiten ont wi kkeld zullen worden" Is het bijvoor
beeld zó irreëel om te veronderstellen dat een landelijke sportbond via de tele-· 
visie "reklame" gaat maken ? 
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Is het bijvoorbeeld z6 irreëel om te veronderstellen dat partikuliere sport
reklame-bureaus met proffessionele Y.rachten, zullen ontstaan ? 

Literatuur hierover verschijnt bijvoorbeeld in ~ 

11Dux11
, maandblad 

"Landelijk Contact", maandblad van Gemeenten 
11 Sportparade 11 , maandblad van de N.K.S. 
Diverse publicaties van de NSF9 Provinciaal Opbouworgaan, Hoogvel~ Instituut. 
Centraal Bureau voor de Statistiek, etc. etc. 

Met een klein stukje proza willen wij besluiten, gepubliceerd in 11 DUX11 ~ 

"zonder visie op de toekomst dreigt alles wat men doet onmiddellijk te ver
ouderen. Deze visie kan in een tijd van fundamentele verschuivingen niet 
uit het verleden worden gedistilleerd, maar dient te steunen op intuitie en 
een beeld van datgene waar men naar toe wil. Beide niveaus, de grote visie en 
de maatschappelijke planning , komen samen in de moderne term beleid. 
Beleid echter zal in de toekomst steeds minder gaan steunen op traditie en 
overlevering, wèl -meer op het experiment 11

• 
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