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Het i s weer . 3 jaar geleden, dat wij de redaktie van "Mixed" overnamen van de heer 
A.Wi llems , die enkele jaren alleen redakteur was van ons afdelingsorgaan. 
Aan onze drie-jaren durende samenwerking gaat nu een einde komen. 
Gerard Beurskens zal zijn aktiviteiten op andere terreinen gaan ontplooien nl. in 
de regio Eindhoven en in de kompetitiekommissie van de afdeling Brabant. Jammer 
genoeg, ziet hij geen kans om dit met 't redaktiewerk te kombineren. 
Jk. geloof,. dat we, gezien de positieve reakties , die wij op ons werk gekregen heb
h(';!n· ~ mogen spreken van 'n goede samenwerking die intern nooit tot enig probleem 
h~eft geleid . . 

Hoe de redaktie er in 't nieuwe seizoen uit zal zien is nog niet bekend. Misschien 
zal het weer een één-hoofdige redaktie worden, misschien weer een redaktiekommissie. 
Zeker zal .. "Mixed" zo goed als redeltl.jkerwijs mogelijk is , weer proberen u zo goed 

. mogelijk op de hoogte te houden van 't tafeltennis-wel-en-wee van onze afdeling . 
Hiervoor Ji,ebben we opnieuw de medewerking nodig van alle afdelingsflinktionarissen, 
omdat zij .over de informaties beschikken die "Mixed" tot 'n interessant orgaan kim
nen maken " 

~! .. ~)~;' • • 

Vanaf deze ;la·aats - bedank ik Gerard Beursk~ns . hartelijk voor ' t werk, dat hij voor 
"Mixed" gedà'an heeft en voor .de prettige sfeer, waarin we steeds hebben mogen samen
werken. Ik wens hem alle sukses toe in zijn nieuwe funkties en reken erop dat hij, 
nog verschillende bijdragen voor "Mixed" zal sturen . 

R. van Dijk. 
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TRAININGSSCHOOL KOLBODA. ZWEDEN 

In het nununer van "Tafeltennis" van februari 1972 werd het openen van een tafel
tennisschool in het Zweedse .Kolboda aangekondigd. Het leek ons, enkele leden van 
de tafeltennisvereniging St.Aloysius in Graauw (Zeeland) interessant om onze tafel
tennisblik enigszins te verruimen, ook al, omdat Zweden één van de toonaangevende 
tafeltennisnaties is. 
Na een briefwisseling met de organisatie van deze school zijn we er inderdaad op 
uitgetrokken om 2 weken de training te volgen. 
Voor geïnteresseerden, die in de komende jaren eveneens de stap willen wagen, 
volgt hier een relaas van onze ervaringen. 

Omdat de prijs van 280 Zweedse Kronen per week, waarbij dan nog de reiskosten ko
men, te hoog was voor onze in hoofdzaak jeugdige spelers, hebben we toestemming 
gevraagd te mogen kamperen i.p.v. in het sporthotel te logeren. Men ging hiermee 
akkoord. Het trainingskamp kostte dan 50 Z.K. per week. 
Gezien de nauwe samenwerking van de school met de camping moesten de spelers aan 
de camping nog eens 10 Z.K. per dag extra betalen. Hierdoor was het betaalbaar om 
2 weken deel te nemen. Gezien de kwaliteit van de huisjes van het z.g. sporthotel 
is het kamperen nog meer aan te bevelen. 
In ons geval werden de kosten nog meer gedrukt doordat we met een volkswagenbusje 
(met 9 personen) konden reizen en de maaltijden zelf verzorgden. 

De trainingsschool is een partikuliere onderneming van Dhr. Johann Messa, een 
Stockholms tafeltennisleider, die dit initiatief vooral uit zakelijke gronden 
heeft genomen. De Zweedse tafeltennisbond staat hier volledig buiten. Hiermee is · 
niet gezegd dat de school zonder meer minder waardevol zou · zijn. 
Dhr. Messa kontrakteert zelf zijn trainers, die ditmaal van een goed niveau waren. 
Als beste •trainer fungeerde hier Tomas Stenberg, die het komend seizoen de 10 bes
te Zweedse jeugdspelers zal gaan trainen. 
Van Stellan Bengtsson en Kjeld Johansson als leiders van deze school, zoals in 
Ta-feltennis vermeld was, is totaal geen sprake, zodat deze beroemde namen · louter 
a1s · trekpleister dienst deden. 
Wat de deelname betreft stond de school ook op een goed niveau. Gedurende onze 
aanwezigheid trainden hier de topselekties van Noorwegen en Finland, enkele Ameri
kanen, een· g:toot aantal (relatief technisch zwakke) Duitsers, wij en nog enkele 
Nederlanders, en een deel van de Zweedse topjeugd. Wat dit betreft was er dus ge-· 
noeg te leren. 

oe trainingsopbouw was als volgt: 
Om 9.15 uur begon men met de warming-up met een lichte konditietraining, waarbij 
lopend en op de plaats een aantal ook bij ons bekende oefeningen werden afgewerkt. 
Om 9.45 uur volgde de technische training. Hierbij werden oefeningen va~ 20 minu
ten afgewerkt in een sobere, doch geschikte zaal met Stigatafels expert, waarbij 
barna- en nittikaballen werden gebruikt. 
De totale groep van ongeveer 60 deelnemers werden hierbij in 3 groepen op sterkte 
verdeeld. Onze spelers hadden het geluk allen in de eerste groep o.l. v. Stenberg 
te kunnen trainen. 
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Stenberg deed de oefeningen met een speler voor, waarna hij in Engels en Duits 
een nadere uitleg gaf . 
De oefenstof was in 3 groepen te verdelen nl.: 

- kontrole-oefeningen 
- voetenwerkoefeningen 
- oefening spelsystemen. 

De kontrole-oefeningen waren speciaal bedoeld voor de vastheid en de. coördinatie 
van de verschillende technieken. Ook technieken als drive en bv. 3 soorten blokken 
kwamen hier aan de orde. 
De voetenwerkoefeningen oefenden speciaal het verplaatsen van de voeten van links 
naar rechts en andersom en van achteren naar voren. Gezien de zwaarte ervan werd 
hierop steeds 5 minuten getraind. 
De spelsystemen zijn taktische oefeningen, die gezien de ervaringen van onze spe
lers met de Nederlandse toptrainingen, bij ons nauwelijks aan bod komen. Bij deze 
training worden speciale manieren praktisch geoefend om in een wedstrijd op de 
meest effektieve manier punten te kunnen scoren, zowel als serveerder als ontvan
ger. 
Het geweldige belang van deze training werd geaksentueerd in de wedstrijden , die 
werden gespeeld . Onze spelers, toch op toptrainingen geschoold, werden door tech
nisch veel zwakkere Zweedse jeugfspelers toch dik geklopt, omdat ze taktisch te 
ves l t e kort kwamen . Vooral op dit punt heeft deze school voor ons een geweldige 
wa arde gehad . Ook het be l ang van een goede service (veelal kort) kwam duidelijk 
nëtar voren . Ook op dit punt bleken onze spelers volslagen beginners. 

Om 11.30 uur volgde spierversterkende oefeningen, die op tijd werden afgewerkt en 
iedere dag herhaald werden. Ze narqen ongeveer 10 minuten in beslag. 
Ook 's middags werd met de warming-up geopend. Daarna volgde weer 1~ uur technische 
training, w_aarbij de reeds genoemde elementen weer aan de orde kwamen. Na een half 
uur pauze volgde tenslotte konditietraining, die meestal bestond uit een veldloop
je van ongeveer 4 km. Soms werd er gevoetbald. 

In de avonduren werden wedstrijden gespeeld of fiml gedraaid. Bij dez~ films we r d 
een nieuw soort drank geïntroduceerd nl. Gatorade. Het is een citroendrank zonde r 
suiker, die met water aangemaakt moet worden. Het nut zit in het geringe energie
verl_ies, dat het drinken van deze drank tussen de wedstrijden met zich mee brengt. 

Ons oordeel van dit trainingskamp is in zijn totaliteit positief. Onze spe lers , 
waarvan sommigen toch verscheidene: malen bij alle toptrainers van ons l and getr aind 
hebben, ontdekten voor hun nog onbekende mogelijkheden. 
Vooral op taktisch gebied is veel vooruitgang geboekt . Hierbij is de ser vice een 
essentieel onderdeel. Een vereiste is wel dat het geleerde bij de eigen t rainingen 
verder uitgediept moet worden. 
De individuele korrekties waren niet erg talrijk, maar ook bij onze toptraini nge n 
schijnt dit niet anders te liggen. 
Een negatief punt is de enorme vrijheid, die hier bestaat. Iedereen kan vr ij gaan 
en komen en vooral de Zweedse topjeugd maakte hiervan ruimschoots gebruik. Dit 
werkt zeker aanstekelijk voor jeugdige spelers, die er beslist met l eiding naar 
toe moeten gaan. 
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Willen verenigingen of andere organisaties in komende jaren öok de tafeltennis
school bezoeken, dan kunnen we dit uit eigen ervaring zeker aanbevelen. 
Wel lijkt het belangrijk eerst informaties in te winnen over de trainers en wie 
zoal komen trainen. Gezien het partikulier karakter van deze school is het name
lijk mogelijk, dat Dhr. Messa er niet in slaagt toptrainers te kontrakteren, waar
door de waarde vah de school dubieus wordt. 
Het is ook alleen interessant voor jonge , talentvolle, aanvallend ingestelde spe
lers, gezien de soort training, die hie~ gegeven wordt. 
Wanneer aan genoemde eisen voldaan is, kan men zeker een leerzame trainingsperiode 
in Kolboda doorbrengen. Misschien kunnen deze ervaringen u helpen ook eens de 
verre reis te maken. 

René van Dijk. 

====== 

INDELING LANDELIJKE SENIORENKOMPETITIE, 
======================================= 

De Bra':lantse vertegenwoordigers in de landelijke seniorenkompetitie zijn ingedee l d 
in de volgende groepen: 

DAMES . 

Ereklasse. 

Belcrum 
Maasbree 
Steeds Vooruit 
Tempo Team 
De Treffers 
Avanti/TOGB 

HEREN. 
====== 
Ereklasse . 

Delta Lloyd 1 
Delta Lloyd 2 
J.c.v. 
Scylla 
Tempo Team 
T.S . F. 

Hoofdklasse B. 

Gossima 
Irene 
NMB/VOO 
Phoenix 2 
Tempo Team 3 
T.T.C.V. 

Prom. Ereklasse 

Iduna 
Irene 
Leys F s 
Steeds Hoger/TSB 
Tempo Team 2 
T.S.F. 2 
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Hoofdklasse c. 
Delta Lloyd 
Jeep 
Salamanders 
Twenty One Up 
Valkenberg/AMVJ 
v.v. v. 

Hoofdklasse A. 

NMB/VOO 
Ready 
Red Star 
Salamanders 
De Veluwe 



Hoofdklasse B. 

J.C.V. 2 
Phoenix 
S.K.F. 
Swift (D) 
Tempo Team 3 
T.O.V. 

Pram. Hoofdklasse G. 

Blue Star 
Cevedum 
Kluis 
Ons Vermaak 
Swift (R) 
T.T. e.v. 

Overgangsklasse D. 

St.Aloysius 3 
Scylla 4 
T.C.S. 
Twen ty One Up 2 
v. v. v. 
Wibats 3 

JEUGDNIEUWS, 

Hoofdklasse C. 

Belcrum 
Iduna 2 
P.S.V. 
Tempo Team 4 
T.O.G.B. 
Wibats 

Pram. Hoofdklasse H. 

Arena 
Jeep 
Maasbree 2 
Roggel 
R.T.T.C. 

Overgangsklasse E. 

Een en Twintig 
Helmond · 
Kol ping 
De Kroon 
Never Despair 2 
Ons Vermaak 2 

======== 

Hoofdklasse D. 

Do cos 
Jaski 
Never Despair 
O.T.T.C. 
De Treffers 
Valkenburg/AMVJ 2 

Overgangsklasse A. 

St.Aloysius 2 
Gossima · 
Irene 2 
Luto 
Salamanders 2 
Wibats 4 

Overgangsklasse F. 

Falco 
Falco 2 
Heerlen 2 
Leijs F.S.2 
P.A.C. 
Red Stars (V) 

F .Sluiter. 

Vorig jaar is de jeugd voor 't eerst verdeeld in A, B en C-kategori.eën . Hierdoor 
kwam er een verdeling in 9 toernooiklassen voor de jeugd. 
Ook dit jaar zullen deze klassen blijven bestaan. Wel is er verandering in de op
zet. De B-kategorie in de diverse jeugdklassen zullen worden uitgebreid. 
De A-kategorie is reeds ingedeeld. Voor onze afdeling zijn hierin ingedee l d : 

junioren jongens: 

W.Balvers 
H. Wagen aars 

Vice Versa' 64 
J.C.V. 
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junioren meisjes: 

M.Wagemakers 
V.Louer 
E.Schults 
A.v.Osch 

Vice Versa'64 
Luto 
Luto 
Red Star 



Aspiranten jongens: 

w.v.d.Sande J.c.v. 
P.Kil T.C.S. 

Pupillen meisjes: 

A.Snijders 
A.Scheepers 
D.Vereijken 

Tanaka 
Meppers 
Meppers. 

Deze groep is samengesteld op grond van de prestaties en ranglijstplaats in 't 
afgelopen seizeen . Door middel van goede prestaties kan men in de loop van 't sei..: 
zoen nog doordringen tot de A-kategorie. Ook kan men door gebrek aan prestaties 
afgevoerd worden van deze lijst. 
In 't eerste nummer van de nieuwe jaargang van "Mixed" zal de lijst van B-spelers 
en speelsters worden bekend gemaakt. 

R.v.Dijk. 

======= 

HALEX JEUGDACHTKAMPEN. 

De afdeling Brabant organiseert voorwedstrijden om tot 'n eerlijke selektie te ko
men voor de landelijke ronden van de Halexachtkampen. 
Die landelijke ronden vinden plaats op : 

- 15 oktober 
- 12 november 

3 december 
17 december 

diverse plaatsen in Nederland 
kwartfinales in Culemborg 
halve finales in Culemborg 
finales in Culemborg 

De uitslagen van de voorwedstrijden waren: 

Meisjes junioren. 
================= 
Zaal P.J.S., Vught. Zaal Markiezaat, Bergen op zoom. 

1. A.v.Osch Red Star 1. M.Wagemakers Luto 
2. A. v.Gerwen Dennenberg 2. E.Schults Luto 
3. C.v.Baest Red Star 3. S.Hankes Markiezaat 
4. J.Bosch · De Meppers 4. R.Mahieu Markiezaat 
5. V.Louer Luto 5. T.Beljon Luto 
6. T.v. d.Berk P.J.S. 6. I.v.Wezenbeek Markiezaat 
7. W. v. Vessem P.J.S. 7. E.Heltzel Markiezaat 
8. E.Mouwen, niet opgekomen 
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Meisjes aspiranten. 
=================== 
Zaal Belcrum, Breda. 

1. E. Verbart · 
2. J.Neordam 
3. A.Wouters · 
4. G.Schipper 
s. C.Evers 
6. A.Làenè 
7. M. Raven 
8. B.Gabriëls 

Meisjes pupillen. 
================= 
Zaal Irene, Tilburg. 

1. A.Snijders 
2. G.Vereijken 
3. A. Schepers 
4. I. de Jong 
5. A.v . Ostaden 
6. M.Burgers 
7. G.v.Gestel 
8. L.de Rooy 

Markiezaat 
Tanaka 
P.A.C. 
Tanaka 
P.A.C. 
Belcrum 
Tanaka 
Smash' 70 

Tanaka 
De Meppers 
De Meppers 
Luto (gediskw.) 
Red Star 
Belcrum 
Red Star 
Belcrum 

Zaal Markiezaat, Bergen op Zoom. 

1. A.Lauwen Back Hands 
2. A.Fikkers Markiezaat 
3. P.v.d . Horst T.C.S. 
4. G.Buurman Roosendaal 
5. A.Weijts Markiezaat 
6. R.Hectors Deso 

Zaal J. c. v. , Vught. 

1. A.Brood P.S.V •. 
2. J.de Visser · T.T.c.v. 
3. F.v.Breughel Ali co 
4. H.Feron Budilia 
s. R. Peters J.C . V ~ 

6. A.Bogers Dennenberg 
7. J.Broerse Luto 
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Zaal Irene , Tilburg. 

1. C.Diepstraten 
2. I. Snijders 
3. D. Scheepens 
4. A.v . Beugen 
5. K.v . Noorden 
6. Y.Schuurkes 
7. H.de Natris 

Jongens junioren. 
================= 
Zaal P.J . S . , Vught. 

1. F.Homveld 
2 . M. Smeulders 
3. R. v . d.Greef 
4. F.Brouwers 
5. P.Schaffer 
6. J.Beckers 
7. W. Moor-Wilten 
8. N. Albers 

Zaal J .e.v., Vught . 

1. H.v.Kuijk 
2 .• A.de Laat 
3. H. Wagen aars 
4. W.Kok 
5. R. Petit 
6. H.de Otter 
7. R. v. d .Broek 
8 . J.Prince 

J.P . S. 
Tanaka 
De Meppers 
v.v. '64 
P.J.S. 
Luto 
Dennenberg 

P.s.v. 
Irene 
Ali co 
Red Star 
J.C.V. 
Dennenberg 
St.Cathrien 
P.J.S. 

De Meppers 
Dennenberg 
J.C.V. 
Never Despair 
T.T.C. V. 
J .c.v. 
Ali co 
Luto 

Zaal T . c.s . , Steenbe rgen. 

1. J.v.Tienen Markiezaat 
2. J . J0ossen Belcrum 
3. J . Wagtmans Back Hands 
4. H.Huijsmans T . c.s. 
5. G.Martens Irene 
6. J.de Vos T.c.s . 
7. M. de Kort Irene 



Jongens junioren. 
================= 
Zaal Belcrum, Breda. 

1. W.Balvers Vice Versa'64 
2. B.Koep P.S.V. 
3. P.Dç:tas T.T.C.V. 
4. F.Mq.rtens T.T.C.V. 
5. s.wens Belcrum 
6. J .Pontenagel Deso 
7. H.Voesenet Belcrum 
8. A.v.Zundert, niet opgekomen! 

Zaal P . S.V., Eindhoven. 

1. M.v.Son Dennenberg 
2. R.v.Dijk P.S. V. 
3. T.Scholten Vice Versa'64 
4 . F.Winkens P.J.S. 
5 . K. Maas Budilia 
6. F . Heesmans St.Cathrien 
7. P . de Bruijn Never Des pair 
8. 'I'h . Dr oog Vice Versa'64 

Zaal T.c.s. Steenbergen. 

1. G.Hage T.C.S. 
2. H. Verhagen T.C.S. 
3. D.Breure T.C.S. 
4. J.Vriens T.C.S. 
5. R.Vriens Markiezaat 
6. J.Suykerbuyk Jeveo 
7·. T.v.Happen Jeveo 

Jongens pupillen. 
================= 
Zaal Red Star, Goirle. 

1. B.de Regt Never Des pair 
2. J.v.Loon T.C.S. 
3. E.Peeters J.C.V. 
4. L .• v.Damen Never Despair 
5. P.v.Loon T.C.S. 
6. J.v.Heel Belcrum 
7. P.Snoys Belcrum 
8. P.Lutteman Irene 
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Jongens aspiranten. 
=================== 
Zaal P.S.V., Eindhoven. 

1. E.Heijdenrijk P.s.v. 
2. A.Hemelrijk P.S.V. 
3. R.Kreté P.J.S. 
4 . H.Kuipers Budilia 
5 . J.Reijnaerts Dennenberg 
6. W.Stas De Meppers 
7. W.v.d,Wiel Never E>espair 
8. B.Nieuwenhuizen P.J.S. 

Zaal Red Star, Goirle. 

1. W. v .d.Sande J.c.v. 
2. P.Kil T.C.S. 
3. B.v.Lammeren Markiezaat 
4. J.Willems Luto 
5. J.Franken Markiezaat 
6. H. Houtepen Irene 
7. A.Maas Red Star 
8. G.Blaakman Belcrum 

Zaal O.T.C., Ossendrecht. 

1. J .Adriaansen 
2 . T . Buijssen 
3. A.Meesters 
4. T.Kommers 
5. J.v.Dijke 
6 . M.suykerbuyk 
7. A. y . As 
8. P.Jurgens 

T.C.S • . 
T.c.s . 
'I'anaka 
Jeveo 
O.T.C. 
Vice Versa' 51 
Jeveo 
Belcrum 



.· .. : . 

," ." . " .. 

·.·: , 

Jongens pupillep . 
====~============ 

Zaal St.Cathrien, Eindhoven . Zaal St . Cathrien, Eindhoven . 

1. R.Olthof O. J.C . 1. A. Winter Budilia 
2. w.v . Kuijk De Meppers 2 . K.Verhal l en St . Cathrien 
3. V. v.Katwijk P.S.V. 3 . M. Rutten J.c . v . 
4. J . v . Hocf St . Cathrien 4 . P . Botden St . Cathrien 
5. J.Hegge Budilia 5 . A. Joosten O. J . C. 
6. F.v.Nieuwburg St . Cathrien 6. A. Burgeri ng P . J.S. 
7. J . Reijnaerts Dennenberg 7 . D.v. Werkum P.S . V. 
8. H. Burgerhof Vice Versa'64 8 . J.Ras De Meppers 

Sportkommissie . 

PRESTATIES OP JEUGDIGE LEEFTIJD 

Als u de ontwikkelingen betreffende de sport op de voet volgt , dan moet het u on
getwijfeld zijn opgevallen, dat het leveren van prestaties meer en meer op de 
voorgrond is getreden en dat bovendien de gemiddelde leeftijd van mensen, die .de 
ze prestaties leveren, steeds lager is geworden . 
Zo zien we bijvoorbeeld dat bij de internationale zwemtop de leeftijd van we r eld
prestatie leverende zwemmertjes en zwemstertjes vaak om en nabij de 16 jaar is 
komen te liggen . 

In onze sport, tafeltennis, kennen wij deze ontwikkeling nog niet zo in die ,ma t e 
als bij de zwemsport, maar toch kunnen we gerus t stellen , dat ook wij_ weldra te 
maken krijgen met een ver]onging van onze t opspelers en topspeelstr~ rs. 
Deze ontwikkeling za.l met zich meebrengen een groter stuk veran twoord:3Ujkheid 
voor de sportverenigingen, een uitbreiding van haar opvoedende ta.ak . N~-:>g meer en 
vooral nog duidelijker en beter gemotiveerd moeten we e rop toe zien, dat de presta·~ 

tie ondergeschikt blijft aan de sportbeoefening op zich. De pr estat ies mogen ze
ker een drijfveer zijn, maar de prestatie mag nooit e en doel op zich vormen . 

Dat men hier te maken heeft met een probleem , hopen wij u duidelijk t<~ maken a~m 
de hand van de volgende uiteenzetting. 

A. De gemiddelde leeftijd van de jeugd van de ve r eniging Megacles b .v. is 12~ 
jaar. u ziet, we hebben te maken met schoolonde r en in hun late kinderjaren 
(de befaamde "vlegel "-jaren) . In deze periode zoekt het kind - vo<Jra.l de jon·
gen - naar weerstanden, waar aan het lichameli jke zekerheid k an uit. p :< oberen en 
demonstreren, stoeien en handgemeen lenen zich hiervoor ui tst.ekend . Tijder.s 
deze periode zijn lichaamskracht, durf en h andigheid ze er belangrijk voor het 
kind. 
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B. De late kinderjaren zijn om verschillende redenen de leerperiode bij uitstek 
en wel ·om de v.olgende redenen: 
- de lichaamsbeheersing is zeer groot. 

de mogelijkheid om zich goed te concentreren en tot langdurige inspanning 
is reeds sterk aanwezig. 

- het kind is erg leergierig. 
- het denken wordt objektief, het kind leert onderscheid te maken tussen ernst 

en spel, voorstelling en realiteit. 

C. Een belangrijke plaats bij het schoolkind neemt de "spelgroep" in. Omstreeks 
het Be jaar wil het bij een groep horen. De leider of aanvoerder vertegenwoor
digt het ideaal van de groep . Daar behendigheid en kracht in deze jaren zeer 
belangrijk zijn voor het kind, ziJn de leidertjes en leidstertjes in de meeste 
gevallen figuren, die in staat zijn tot het leveren van goede lichamelijke 
prestaties. 

Als we nu de punten A, B en C nog eens door onze gedachten laten gaan en we kom
bineren het een en ander, dan kunnen we het volgende samenvatten: 

Onze jeugdleden zijn gemiddeld 12~ jaar en verkeren in de "vlegeljaren", waarin 
gezocht wordt naar weerstanden, die zij o.a. kunnen vinden in die situaties waar
in lichaamskracht, durf en behendigheid belangrijke factoren zijn. Deze factoren 
zi j n ook bepalend voor de rangorde in de "spelgroepen". Omstreeks 12 jaar kan men 
ook spreken van een leerperiode bij uitstek . De jeugdspeler of speelster bevindt 
zich in een uiterst belangrijke fase van zijn/haar leven. Hij/zij is sterk gericht 
op elke ervaring van buitenaf. De aard van het spelen is sterk op prestatie ge
richt en gebaseerd op een sterke geldingsdrang. Het kind is tevens nog zeer af
hankelijk van andermans oordeel en is sterk afhankelijk van de opvoeders. 

KONKLUSIE: 

Laten verenigingen vooral beseffen roet welk "materiaal" zij werken en laten Z1J 
er zich vooral nog meer van bewust worden, dat door de verlaging van de leeftijd 
waarop mensen (±_ 16 jaar) prestaties van formaat kunnen leveren, de opvoedende 
taak van de verenigingen nog groter wordt en van nog meer belang is. 
We hebben gezien hoe kwestbaar het kind is omtrent zijn/haar 12e levensjaar. Als 
wij als vereniging het leveren van prestaties op de voorgrond stellen, dan zal 
het kind daar zeker op inhaken (we hebben geprobeerd aan . te tonen waarom) . 
Mochten wij nalaten, de prestatie ondergeschikt te houden aan de sportbeoefening 
op zich, dan zal men o.i. weldra kunnen waarnemen dat de spelverruwing toeneemt, 
dat het publiek zich nog agressiever zal gaan gedragen, dat iedereen kost wat 
kost wil winnen met het motto: het doel heiligt de middelen. 
Tevens hebben wij als vereniging dan in zekere mate bijgedragen aan een negatieve 
karaktervorming van onze leden. 

Overgenomen uit afdelingsorgaan Limburg. 
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