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ORGAAN van de N.T.T.B. afd. BRABANT 

REDAKTIE TON VAN HAPPEN , Postbus 81 4760 AB ZEVENBERGEN 

JAARGANG 27 NUMMER 5 JUNI 1980 

VOORWOORD 

Voor u ligt. het laatste nummer voor de vakantie begint. Daarmee 
is tegelijkerti jd het seizoen 1979/1980 afgesloten. (Het bondsjaar 
zelfs al op 30 april j .1.) Van dit seizoen kan word.en gezegd, 
dat het bepaald geen gemakke:lijk jaar is geweest. Om <:'en aantal 
redenen was het namelijk niet mogelijk de Mixed frequent te laten 
verschijnen. Daardoor moesten er 2 gekombineerà.e munmers worden 
uitgebracht . Ondanks dit alles hoop ik toch, dat Mixed u toch 
voldoende informatie heeft gegeven over hetgeen er in de a.fdeling 
reilt en zeilt. 

In dit laatEte nUllllller vraag ik uw speciale aandacht voer het 
overgenomen artikel uit Sportinterzr.edium over de fiscale proble
matiek in de sport. Het is u bekend, dat de belastingdienst 
nogal jaagt op vele sportverenigingen, waar trainers werkzaam 
zijn. Wellicht geeft d.it artikel enig inzicht in hoe u het beste 
kunt handelen wanneer er een trainer werkzaam is in uw verenigJ.ng. 

Tet slot weP..s ik u allen een prettige vakantie toe. 

Ton van Happen, 
redakteur. 
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f 1 . . ·· 1 O__ _ICl _e e 1nededelingen 

- De algemene jaarvergadering van de afdeling Brabant zal worden gehouden 
in restaurant "De Postelse Hoeve" te Tilburg op wijdag 12 september a.s. 

- De afdelingsronden van de Nationale Jeugdachtkanpen zullen worden gehouden 
op de zondagen 14 en 21 september a.s. DeeJname is uitsluitend mogelijk 
voor A en B spelers en speelsters. Voor de C spelers en speelsters zullen 
verderop in het seizoen aparte a.fdelingsjeugdachtkampen worden georganiseerd. 
Inschrijffonmilieren voor beide evenementen zullen tijdig worden toegezonden. 

- De functionaris Tournooien en Wedstri~den de heer F. Geubbels, zoekt nog 
steeds naar gegadigden voor een op te richten konrnissie Tournooien en 
Wedstrijden. Taak van de Konrnissie is bijhouden van de licenties (senioren) , 
organisatie van 8 kampen, afdelingsontmoetingen etc. Eventuele belangstellenden 
kunnen kontakt met hem opnemen (tel: 04920-43664). 

- De teamlijsten voor de deelname aan de Kcmpetitie voor het seizoen 1980/1981, 
1e deel, moeten worden ingediend voor 15 augustus a.s. 

- Op zaterdag 7 juni j .1. vond in C:Udenbosch en Stiphout een testtrain:ing plaats 
voor een pupillen/welpentraining in het seizoen 1980/1981. Slechts een klein 
aantal verenigingen had zich hiervoor aanganeld. Tijdens de kaderbijeenkanst 
op maandag 16 juni j .1. te Tilburg is gebleken dat er toch bij meerdere : 
verenigingen belangstelling bestaat voor deel.naire aan deze trainingen. Mede 
naar aanleiding van de diskussie tijdens deze avond wordt verenigingen 
alsnog de mogelij kheid gegeven getalenteerde pupillen en welpen pp te geven 
voor deze training. Bij de aanroolding rooet gerootiveerd wurden waaran de 
vereniging de betreffende spelers en speelsters alsnog opgeeft. Daarbij 
!IK)et aandacht worden geschonken aan de technische kapaciteiten van de spelers 
en speelsters. Ten aanzien van de trainingen wordt medegedeeld dat deze 1x 
per 14 dagen zullen plaatsvinden. Selektie zal plaatsvinden door de technische 
kcmnissie van de afdeling. Opgaven dienen voor 15 juli a.s. in het bezit te 
zijn van T. v. Happen, Postbus 81, 4760 AB Zevenbergen. 



BIJEEN KOMST VAN SPORTMENSEN 

N.T.T.B. afd . Brabant op 16 jW1i 1~ O te Tilburg, Hotel de Postelse Hoeve, 
georganiseerd door het afdelingsbes uur Brabant van N.T.T.B. 

On + 19.30 sprak de heer C. Hobbelen, voorzitter afd. Brabant zijn welkornswoord 
uit-en benadrukte dat ondanks een officiële uitnodiging deze bijeenkomst toch 
zoveel mogelijk het officieuse karakter moet dragen. 
Iloel van deze bijeenkomst: voorbereidende zaken te doen, zonder dat er een 
beslissend karakter aan dit soort bijeenkomsten ontleend kan worden. De aan
wezigen zijn in ieder geval beter geïnformeerd , aldus de voorzitter, dan de 
niet- aanwezigen . 
Cm::iat het tijdschema geen uitloop toeliet, werd de inleiding zo kort mogelijk 
gehouden . Daarna gaf de voorzitter het woord aan de heer H. Brouwers van 
Sportservice Noord-Brabant . Hij had de uitnodiging van het afdelingsbestuur 
gaarne aanvaard . 
De heer Brouwers gaf een uiteenzetting van de Stichting Sportservice Noord.
Brabant. Gaf diverse mogelijkheden aan voor gediplomeerden in de tafeltennis
sport. Hij roem:le vooral de vrijwilligers in de sport . Deze mensen zijn onmis
baar. Noem:le ook de taak voor trainers . Deze hebben op de eerste plaats een 
ondersteill1ende taak naar het bestuur . Ook sprak hij van het grote tekort 
aan S.T.K. 
Een leerzame uiteenzetting die de aandacht kreeg van de aanwezigen. De heer 
Brouwers besloot zijn uiteenzetting met de prachtige veelzeggende slagzin: 
"Samenwerken in de sport da's voor elkaar". 
Hierna volgde een korte pauze. 
Daarna werd bekend gemaakt wie tot de gelukkige winnaars behoorde van de 
ledenwerfaktie 1979-1980. 
Ook het opleidingspakket kwam aan de orde. Medegedeeld werd wat mogelijk en 
niet mogelijk is. Er bleek veel animo te bestaan voor diverse cursussen, maar 
helaas onvbreekt het aan docenten en geld. A.B. zal zich blijven inzetten voor 
deze belanrijke taak en alle mogelijkheden aanpakken om cursussen naar zich 
toe te trekken. Voorzitter gaf de aanwezigen een goede raad mee om vooral 
intern in verenigingsbestuursverband iets aan opleidingen te doen. Een start 
hiermede te maken. Gedacht werd aan vormende bijeenkomsten, 1 of 2 avonden 
van b.v. 2 à 3 uur met een gesprekleider van N.T.T.B./N.K.S. 
De heer Van Erp gaf een toelichting betreffende jeugdzaken, teamgr>ootte, 
leeftijdsindeling, kornpetitiedata voor het seizoen 1980/81, waarna de heer 
van Happen een verklaring gaf wat te verstaan onder specifiek technisch 
werk, wat wenselijk, nodig, haalbaar of niet haalbaar is in de afdeling 
Brabant van de N.T.T.B. 
On + 22.40 uur, tien minuten later dan gepland, sloot de voorzitter deze 
bijeenkomst, wenste een ieder een prettige vakantie en een welthuis. 
Waarna een einde was gekomen aan een m.i. voor ieder leerzame ontmoeting 
en waar opnieuw gebleken is, dat we elkaar hard nodig hebben in onze mooie 
en spectaculaire tafeltennissport. 

B. van Dijk. 
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NEDERLANDSE JEUGDKAMPIDENSCHAPPEN 

BRABANT STERK IN JONGSTE LEEFTI2 SKLASSEN 

Zondag 4 mei vond de laatste grote krachtmeting bij de jeugd plaats. 
In de sporthal te Culemborg werden de Nederlandse jeugdkampioen
schappen 1980 verspeeld. 
Vanuit de afdeling Brabant was dit jaar een recordaantal deelnemers 
en -stars vertegenwoordigd, nl. 26. Op zich hoeft dit aantal niets te 
zeggen.Maar dat ~e niet alleen in de breedte ster~er worden, ook 
kwalitatief gaven we in enkele klassen de toon aan. 
Hieronder een overzicht van de Brabantse halve en finalisten in de 
verschillende klassen . 

Annemarie Charbon van P.S.V./Cathrten leverde bij de meisjes een hele 
knappe prestatie door in de kwart-finale te winnen van de als 2e 
geplaatste Jantien Janema (Torenstad). Marjo Pazie (Hoonhorst) was in 
de halve finale haar meerdere. Het resultaat was dan ook een uitstekende 
3e plaats . 
In het dubbel bij de meisjes aspiranten was er een halve-finale plaats 
weggelegd voor Wendy van Veen en Ciska Boute (Irene). 

Bij de meisjes-pupillen was er een derde plaats voor Babette van Veen. 
In de halve finale struikelde over Ellen Bakker van Avantie, die op 
~~n zijde lange nopp~n heeft zitten en regelmatig daarmee wisselt op 
backhand en forehand. 
In het dubbel wiet zij samen met haar partner Dick Keen (Shot) de 
nationale titel te pakken. 

Bij de meisjes welpen was het Patricia de Groot (Stiphout) die wiet door 
te dringen tot de halve finale en daarmee een derde plaats Bereikte. 
Gelet op het feit , dat zij volgend jaar ook nog welp ie, ken zonder meer 
worden gesteld, dat dit een voortreffelijke prestatie is. 
Bovendien wist zij samen met Emily Noor van D.T.T.C. de halve finale in 
het dubbel te bereiken. 

Zoals verwacht behaalde Erik Noor bij de jongens pupillen zijn derde 
achtereenvolgende titel binnen. Toch opnieuw een knappe prestatie. 
Samen met zijn tegenstander in de enkelfinale R. Boele (Shot) wiet hij 
ook nog het dubbel te winnen. 

De jongens-welpen klasse was voor Brabant (opnieuw) de meest succesvolle 
klasse. In de finale maar liefst 2 Brabanders.tegenover elkaar. Dat 
Frank Bonte van Irene de favoriet was voor de titel, liet hij ook duide
lijk merken. De nationale titel was dan ook zijn beloning voo een jaar 
hard werken. Niet minder knap was dan ook de 2e plaats van Tneo Boon 
van P.s.v./cathrien. 
In het dubbel tenslotte, opnieuw een zege voor Frank Bonte, semen met 
Niels van Elzakker (Hotak 1 68), zodat de Brabantse hegomonie.~ij de 
welpen compleet wee. 

Konklusie na dit evenement is, dat Brabant vooral in de jongste leeftijde
kategorieän sterk aan het opkomen ie. Het is nu belangrijk,- dat we 
proberen met deze groep spelers en speelsters de komende jaren gericht 
verder trainen, om zodoende over enige jaren ook in de oudere leeftijde
kategorieän in de top kunnen meedraaien. Hiervoor ie een teek weggelegd 
op zowel lendelljk-efdelings-, els verenigingsniveau. 

Ton van Happen, 
redacteur Mixed. 



" 
FISCA L E PROBLEMATIEK IN D E ' SPOR T 

In 1979 heeft de Neder landse Sport Federatie een uitvoerig gesprek gehad 
'TIEt de toenrrE.lige staatsecretaris van 'inanciën, de heer Nooteboom en de 
staatssecretaris van Cultuur, Recreati e en Maatschappelijk Werk , de heer 
Wall is de Vries . Tijdens dit overleg is afgesproken dat de Nederlandse 
Sport Federatie een commissie zou vorrren, bestaande uit deskundigen op 
het belastinggebied en afkomstig uit de sport. Deze commissie ~) zou een 
.een voorstel ten behoeve van de staatssecretarissen rrDeten TIE.ken . Dit 
voorstel is i nmiddels gereed gekorren en op 31 ma.art 1980 toegezonden 
aan de minister van f inanciën en de staatssecretaris van CRM . 
Het l uidt als volgt: 

1. I nleiding 
In de arm.teursport zijn tal van vrijwilliger s werkzaam. Een aantal van 
deze vrijwill igers, di e in een grote verscheidenheid van functies werk
zaam zijn , werden door de Inspecteurs Loonbelasting en Bedrijfsverenigin:
(gen), afhankelijk van onder TTEer de feitelijke omstandigpeden waaronder 
zij werken, in dienstbetrekking geacht . Dit heeft tot gevolg dat de 
sportvereniging inhoudingsplichtig en premieplichtig wordt voor de loon
belasting en de sociale verzekeringen . Aangezien de kern van de problematiek 
in het begrip dienst betrekking gelegen is , welk begrip voor zowel de loon
bel asting als de werknerrer sverzekeringen (ZW, vlW, WAO en ZWF) nagenoeg 
eensluidend is ger edi geerd en wordt uitgelegd , zal hieronder eerst nader 
worden ingegpan op het begri p dienstbetrekking. Vervolgens wordt getracht 
te korren tot een oplossing, waarop TIEt narre de problerren voor de verenigin
gen rond de i nhoudingsplicht zo veel rrDgelijk wordt verm2den . 

II. Het begrip di enstbetrekking 
Er is sprake van een di enstbetrekking als arbeid wordt verricht op grond 

~ van een arbeidsovereenkom.st naar burgerlijk recht , dan wel indien de 
wetgever de arbeidsverhouding gelijk heeft gesteld met een dienstbetrek
king. Een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is aanwezig, indien 
aan de volgende dri e voorwaarden is voldaan : 
a. Er rrDet een verplichti ng tot persoonlijke dienstverrichting bestaan 
gedurende een zekere t i jd: 
b . de werkgever rrDet verpli cht zijn loon te betalen; 
c . er rrDet een gezagsverhouding bestaan tussen degene die de arbeid opdraagt 
en degene die de arbei d verricht . 

In het onderstaande zullen de onderscheidende voorwaarden worden toegelicht . 

a . De verplichti ng t ot persoonlijke dienstverrichting 
Of deze verpl ichting aanwezi g is kan blijken -~t de inhoud van de schrifte
lijke overeenkomst (als die aanwezig is) tussen de vrijwilliger en de club. 
Is er geen schriftelijk contr act dan zal vaak aan de hand van de fe i telijke 
omstandigpeden bekeken worden of deze verplichting er is . Ook kan bij de 
beoordeling of aan deze voorwaarde is voldaan de inhoud van de statuten 
en het reglerrent een rol spelen . 

Het bestaan van een dergelijke verplichting ligt wel erg voor de hand als 
bijvoorbeeld een geren0TI1TBerde voetballer een jeugdel ftal traint . Dan 
zullen inners de kwaliteiten van de speler op de voor grond staan . Als er 
sprake is van een verplichting tot persoonlijke dienstverrichting, dan is 
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niet van belang of de trainer zich incidenteel, met toestermning van het 
bestuur nag laten vervangen. 

Voorts verdient oprrerking dat uit de j urisprudentie valt af te leiden dat 
bij de beoordeling van de vraag of aan de onderhavige voorwaarde is voldaan 
niet de feitelijke situatie doorslaggevend is, doch de inhoud van een con
tract, statuten of reglement . 

b. De verplichting om loon te betalen 
Wanneer door een club geen loon wordt betaald aan de vrijwilliger is er geen 
sprake van een dienstbetrekking. Als wel onkostenvergoedingen worden betaald 
dan ontstaan er vaak problemen, met na.rr:e wanneer de onkostenvergoeding duide
lijk te hoog is voor de te naken onkosten of er zelfs in het geheel geen onkos
ten aan het vrijwilligerswerk verbonden zijn . Fiscus en bedrijfsverenigingen 
zullen dan al snel geneigd zijn om te concluderen dat een verplichting tot 
loonbetaling aanwezig is. Er kan zich voorts nog de situatie voordoen dat niet 
de club de vrijwilliger betaalt naar bijvoorbeeld de ouders van de jeugdlieden 
of de leden zelf, en wel direct, .zonder tussenkoIIBt van de club. Een situatie 
die bijvoorbeeld veel voorkomt in de tenniswereld (trainers, die op freelance 
basis aan een tennisvereniging zijn verbonden) . In dat geval is er, naar we, 
gelet op de jurisprudentie Van zowel de Hoge Raad als de Centrale Raad van 
Beroep rrogen aannerren,geen sprake van loon van de club, zodat niet voldaan is 
aan het loonvereiste van de werkgever. 

c. De gezagsverhouding 
Van belang hierbij is of de vrijwilliger verplicht is bij het vervullen van 
zijn/haar werkzaamheden opdrachten en aanwijzingen op te volgen. Dit zal 
bijvoorbeeld het geval zijn indien het trainingsprogramm en de trainer zich 
hier aan rroet houden: de trainer .is niet vrij in het bepalen van de tijdstippen 
waarop hij de training wil houden . Heeft de vrijwilliger bij het vervullen van 
zijn/haar werkzaamheden geen opdrachten en aanwijzingen op te volgen, dan zal 
geen gezagsverhouding bestaan. Het zal duidelijk zijn dat de inhoud mm een 
schriftelijk contract en ook de inhoud van de statuten en de reglerrenten van 
de vereniging hier een grote rol ,kunnen spelen. 

Sarrenvatting 
Is niet aan een der bovenstaande voorwaarden voldaan, dan is er geen arbeidsover
eenkoIIBt en derhalve geen dienstbetrekking: althans niet op de grond van het 
bestaan van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Resteren de fictieve 
dienstbetrekkingen, dat wil zeggen die arbeidsverhoudingen die de wetgever rret 
een dienstbetrekking gelijk heeft gesteld. 

Een fictieve dienstbetrekking is bijvoorbeeld aanwezig bij degenen die persoon
lijke arbeid verrichten mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. In de sport
wereld zou met narre dez~ fictieve dienstbetrekking wel eens een rol kunnen spe
len. De voorwaarden waaraan dan voldaan TIDeten worden zijn de volgende: 
- er rroet doorgaans op minirraal 2 dagen per week gewerkt worden; · 
- de arbeidsverhouding TIDet minirraal een naand duren; 
- er moet minirraal 2/5 van miniTIIUlTMeekloon verdiend worden; 
- de werkzaamheden rroeten niet verricht worden in de zelfstandige uitoefening 
van een bedrijf of beroep. 

Opmerking verdient, dat de fiscus en de bedrijfsverenigingen altijd eerst zul-
len bekijken of er sprake is van ·een arbeidsovereenkoIIBt en derhalve een:~·gewone' ..i 

dienstbetrekking. Pas als dat niet het geval blijkt te zijn, zal m:m nagaan of 
sprake is van een fictieve dienstbetrekking. Het is dus onjuist om te redene-
ren , dat er geen inhoudingsplicht c .q. premieplicht bestaat indien er per ,_ 
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week minder wordt veroiend dan 2/5 van het mininrumloon. Irnrrers, wellicht is 
wel voldaan aan alle eisen voor een'norrrale'dienstbetrekking. Naast de boven
staande fictieve dienstbetrekking, komt er een bepaling in de Wet op de l.Don
belasting en de resp. sociale verzekeringswetten voor, krachtens welke er regels 
kunnen worden gesteld, waarbij de <µ>beidsverhouding van degene die als musicus 
of anderzins als artiest optreed~ dari wel ais beroep een tak van sport uitoefent, 
rret een dienstbetrekking wordt gelijkgesteld. Van deze bevoegdheid is wat betreft 
de beroep~portbeoefenaars nirmrer gebruik geITE.akt rret als reden, dat rreestal een 
arbeidsovereenkomst naar burgerlij~ recht aanwezig is. 

III. Afbakening van het probleemgebied 
In de arrateursport zou rren globaal genorren de volgende categorieën van in de 
sport werkzarre :personen kunnen onderscheiden: 

1. Zij die geheel pro-deo werken en eventuele kosten zelf betalen; 
2. zij die uitsluitend een onkostenvergoeding krijgen; 
3. zij die naast een onkostenvergoeding nog iets extra's krijgen; 
4. zij die naast een onkostenvergoeding een volledig honorarium krijgen. 

Het zal duidelijk zijn dat categorie 1 geen problerren oplevert. Categorie 2 
levert onder rreer de volgende problerren op: 
- de onkostenvergoeding is boveruJBtig; 
- de onkostenvergoeding wordt gegeven terwij 1 er geen onkosten worden genaakt. 
Categorie 3 levert zeer veel problerren op, om:iat de onkostenvergoedingen soms 
boveruJBtig zijn, dan wel er helemaal geen onkosten zijn. Verder wordt het 
boveruJBtige deel der onkostenvergoeding al spoedig gekwalificeerd als loon, 
waardoor, als ook aan de an:iere vereisten voldaan is, door de fiscus en de 
bedrijfsvereniging tot een dienstbetrekking geconcludeerd wordt. Categorie 4 
zal in het algerreen zonder rreer kwalificeren voor een dienstbetrekking. Deze 
categorie heeft in wezen niets te !!Eken rret de onderhavige problenatiek, om:iat 
hiervoor de term vrijwilliger niet op zijn plaats is: dit zijn in feite geen 
arrateurs ITEer :rrEar professionals. 1 

Bij het zoeken naar oplossingen zullen de categorieën 1 en 4 verder buiten 
1 

beschouwing worden gelaten. 

IV. Ons voorstel 
1. BiJ het zoeken naar een oplossing hebben wij allereerst gekeken naar de 
criteria voor de fictieve dienstbetrekking. De belangrijkste in dit verband 
zijn: 
- de tijd gedurende welke arbeid wordt verricht 

.- de hoogte van de beloning. 

Geen fictieve dienstbetrekking irKlien: 
- minder dan 2 dagen per week wordt gewerkt 
- minder dan 2/5 van het minimumloon wordt verdiend. 

Het minirrrumloon voor 23 jaar-ouder bedraagt per 1 januari 1980 f421,50 per 
week. Uitgaande van een werkweek van 40 uur komt dit neer op een uurloon van 
f10,53. Wellicht zou gesteld kunnen worden dat betalingen welke binnen deze 
grenzen blijven rreer het karakter hebben van forfaitaire onkostenvergoedingen 
dan van beloningen. 

Uit een onderzoek naar kaderbehoefte bij sportverenigingen uit 1977 en het 
sociaal cultureel rapport 1978, blijkt dat het in het sociaal cultureel 
werk de vrijwilliger een belangrijke rol speelt. Gemiddeld genoIIEn zou een 
een vrijwilliger :per week 5 uur werken. 
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Gebleken is ook dat di t gemiddelde in de sport veel hoger ligt . Zo zou 17% 
van de vrijwilligers i n de sport neer dan 12 uur per week maken. Het gemid
delde in de sport ligt op 7 à 8 uur per week. Uitgaande van 45 werkweken een 
maximaal uurbedrag van f10,53 en een werktijd per week van 7 uur, zou de 
gemiddelde maximale bel oning f 3 . 316 »5 per j aar bedragen. 

Indien deze grenzen niet worden over&~hreden, zou er in het kader van de fictieve 
dienstbetrekking niets te belasten zijn. 

2. Zoals hiervoor reeds gesteld, is _:_n eerste instantie de inhoudingsplicht een 
zware last voor de verenigingen. Daar naast is er de vraag, wanneer de onkosten
vergoeding overgaat in loon. Bij het zoeken naar een oplossing zijn wij uitgegfi811 
van hetgeen hiervoor onder V-1 verrrel d staat. 

Ons voorstel om tot een oplossing van de problen:en te kon:en kan dit als volgt 
worden geforrru.l eerd. 

I. De verhouding van de vrijwilliger in de sport uit categorie 2 en 3(zie hier
voor onder III) en de vereniging wordt niet beschouwd als 'dienstbetrekking: 
Inhouding van l oonbelasting en premies volksverzekeringen behoeft niet plaats 
te vinden . 

II. Vergoedingen tot f 10,- per uur n:et een maximum van f70,- per week worden 
beschouwd als forfaitaire onkostenvergoedingen, zulks onder de voorwaarde dat 
voor het maxinum van f 70,- tenminste 7 uur IDJet worden gewerkt. Op jaarbasis 
zal de maximale vergoeding een bedrag van f 3. 000 , - niet ITDgen overschrijden. 

III. Indien de vergoeding een bedrag van f 3.000,- op jaarbasis overschrijdt, 
zal de penningrreester deze vergoeding aan de Inspect eur der Directe Belastin- ;:i 

gen n:elden op een daartoe bestem:i formulier (B26) 

De hiervoor gestelde oplossing voorkomt n:et nam= de administratie Deslonnerin
gen rond de inhoudingsplicht. Bovendien wordt een forfaitaire grens getrokken 
tussen de begrippen onkostenvergoeding en beloning. 

:t) . Deze corronissie is als volgt samengesteld:A.Har>ms te Bloemen
daal (register-accountant en afkomstig uit KNVB-kringen), 
A.Uarcus te Den Haag (oud-penningmeester Ned.BasketbaU 
Bond),K.L Slot te Schagen (belastingontvanger en lid van de 
f i nanciële corronissie van het Kon. Ned.Gymnastiek Verbond), 
mr>.L Brouwers te 's-Hertogenbosch (ex-voorzitter van de 
hockeyclub MOP en lid van diverse commissies van de Kon.Ned. 
Hockey Bond) en L Akkers (plaatsvervangend directeur van de 
Nederlandse Sport Federati?). 
Adviseurs: de Heer J.P. Oostenbroek (rijksaccountant en af
komstig uit baseball- en softball-kringen),mr , J . Wisse (van 
het kantoor Loyens en Volkmaars) en drs.H.Valken (penning
meester Nederlandse Sport Federatie) . 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

OVERGENOMEN UIT SPORI' INIERMEDIUM, OFFICIEEL ORGAAN VAN DE NEDERLANDSE SPORT 
FEDERATIE . 



uit de clubbladen 

Het prijst de r edaktie gelukkig, dat er nog steeds meer verenigingen 
hun clubbladen inzenden. Clubbladen blijken steeds meer een sociale 
functie in de vereniging te krijgen. Volop informaties zijn er te 
vinden ove:·r huishoudelijke zaken, bestuurlijke aar.gelegenheden , 
verjaardagskalender, wist u è.at .••. , kompetitieresultaten etc . Nu 
het seizoen zijn einde nadert blijkt ook dat er nogal wat aandacht 
wordt geschonken a.E.n andere zaken zoals: feestavonden, fietstochten , 
voetbalwedstrij den, fa.milieteiurnooien en nog vele andere gezellige 
bijeenkomsten. 

T.T.V. Irene schenkt in haar april nummer veel aandacht aan de 
Europese Kampioenschappen te Bern. Een van de leden heeft daaraan 
een bezoek g~bracht en een uitgebreide fotoreportage met verslag 
gepubliceerd. Verder i n dit clubblad de mededeling dat voorzitter 
Ad SmeuldeEs zij n werkzaamheden in het maatschappelijk leven niet meer 
kan combineren en heeft moeten besluiten zijn bestuursfunktie neer te 
leggen. 

De familie van Seggelen geeft in het clubblad van hun vereniging 
Budilia een l euk verslag van het rekreatieweekend, dat door de 
N.K.S. werd georganiseerd op 15 en 16 maart in Loon op Za.Ld. Sport, 
spel en ontspanning zorgden voor een geslaagd weekend. in bungalow
park Krs.anven. Tijdens het weekend stonden de racketsporten centraal, 
zodat het niet alleen tafeltennis was wat de klok sloeg. 

Dat ook verenigingen steeds meer het nut gaan inzien van een 
trainingskamp, blijkt ook uit Belcrum-gillers. Voor het 3e achtereen
volgende jaar wordt in Huybergen in de maand augustus een trainings
kamp georganiseerd. 

Naar aanleiding van de bekerfinales in Best heeft de redaktie van 
het clubblad van T. T.V. Kadans een interview gehouden met de 8 
finalisten (4 da.mes en 4 heren). Zo blijkt dat Riet v.d. Bergh van 
Red Star naast tafeltennis ook biljart en Marjan Wagemakers en Lian 
Veraart beiden zaalvoetballen. 

10 
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.WE_.L_KE VERENIGING HEEFT INT .. EREBB. E 

tijdens de testtraining voor welpen en :,cp·iUen op zaterdag ? juni 

bij de t .t. v. stiphout (wat was het aa:r, ;al verenigingsaanmeldingen 

belabberd!!!!!) kivam ik in contact met albert scheepers (vroe-

ger vele jaren Ud van Helmond en nv: a ':.tief jeugdtrainer bij 

stiphout) die een balletje opwierp om met welpen en nog jongeren, 

die géén kompetitie spelen om welke reden dan ook 

bijv . aanhanger (ster) van een andere sport, tot uitwisseling met 

andere verenigingen te komen om op deze wijze deze j eugd toch 

iets meer te bieden dan thans het geval is, om hen te t rachten 

helemaal voor tafeltennis te winnen en om hen kennis te Zaten 

maken met andere gezichten, zal.en, omstandigheden. 

de kompetitie-vorm wordt doelbewust door ons ni;et nagestreefd 

omdat dit direat verplichtingen schept terwijl deze wedstrijden 

bedoeld zijn voor jeugdigen die eigenlijk nog niet kompet itie

rijp zijn. 

wij als irene denken èijv. aan een frequentie van één vereni-g1.ngs

ontmoeting per n;aand op een zaterdagochtend aanvang 10. 30 uur. 

om de veertien dagen staat ons tafeltennisaentrwn met vijf tien 

tafels ter beschikking voor een ontmoeting zoals geschetst. 

datum, aanvangsv.ur, ~antal spelers(sters), in welke vorm etc . 

allemaal zaken die later besproken kunnen worden doah de bedoeling 

is dat alles organisatorisch zo eenvoudig mogelijk gehouden wordt 

terwijl deze jeugd toch aan haar trekken komt en het gevoe l 

krijgt er méér bij te horen dan thans het geval is. 

welke vereniging(en) heeft (hebben) interesse? 

graag reakties aan t.t.v. irene - wim schuurnun - saliehof 53 -

5044 as tilburg - telefoon 013 - 6?4024. 

Î 
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REGIONALE TRAINING 

VERSLAG VAN DE REGIONALE TRAINING IN DE ZAAL TTV "J.E.EoPo" TE VUGH T 

Iedere zondagmorgen van 11.00 tot 12 . 00 uur Regionale Training te 

Vught in de zaal van ttv. "J.E.E.P . " o.l.v . trainer H.Bloks. 

Aangezien een dergelijke training voor onze groep een ongekende zaak was , 

was de animo in het begin niet erg groot en verliep de training wat 

stroef jes. Gelukkig was dit door de harde en vooral goede training, die 

door de trainer uitermate goed werd geleid, heel snel verdwenen . 

Doordat de sfeer onderling erg goed was werd er van matig tot goed 

getafeltennist en daar hebben we natuurlijk veel van opgestoken. 

Wel vond ik éé11 uur eigenlijk te kort, omdat er te weinig tijd is voor 

de warming-up, en daardoor kom je minder snel in je speelritme . 

Hopelijk kan bij een eventuele voortzetting van deze training hiermee 

rekening worden gehouden. 

Juist omdat de sfeer zo goed was en je elkaar al aardig ging leren kennen 

zou ik het erg plezierig vinden, indien onze ploeg jongens • + 1 meisje 

het volgend seizoen weer met elkaar deze training zouden kunnen volgen 

en hopelijk worden we dan weer begeleid door deze lfde trainer . 

Deze heaft, en dat mag wel even gezegd worden, de trainingen in mijn 

ogen zeer goed geleid. 

HULDE EN COMPLIMENTEN voor de trainer Dhr . H. Bloks . 

namens de deelnemers, 

!::lans Mähringer 

ttv. "Never Down" 

Zaltbommel . 
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BRABANTSE BEKERFINALES 

Op vrijdag 18 april jl. werden in Oudenbosch de finales verspeeld in 
de tweede divisie en mixed. De organisatie was in handen van a.e t . t.v. 
Vice Versa '51 die hun schitterende akltomodatie hiervoor beschikbaar 
had gesteld. 
Onder een zeer goede publieke be langs·' :l ling traden in de tweede di vi-
s ie de teams aan van Stiphout 2 en Ee1 en Twintig. Voor de mixedfinale 
werd gestreden tussen de teams van Irene en Lut.o. 2:l Luto dacht kansen 
te hebben tegen de geroutineerde Irenespelers werd al guaw duidelijk dat 
Irene var. mening was de titel te bemachtigen. De 6-1 uitslag spreekt 
voor zich. 
Spannender ging het er in de tweede divisi€ aan toe. Misschien spreekt 
hier mee dat de spelers vsn beide verenigingeP.. elkaar door en door 
kenden waaryoor het wederzijds trainen var-. de betrokken spelers mede 
oorzaak is. 
Uiteindelijk trok Een en Twintig met 3-2 -an het langste eind en kon de 
fraaie prijs meenemen naar Beek en Donk. 
Na afloop dankte de bekerkompetitieleider de organiserende vereniging 
en reikte hij de prijzen uit waarbij tevens voor elke deelnellll!r nog 
een vaantje kon worden overhandigd. 

Een week later nl. 24 april werden in Best door t.t. v. Kadans de fina
les georgar,iseerd in de 1e divisie heren alsmede de dames. 
Hoewel de akkomodatie misschien r.iet optimaal was verdient het bestuur 
var, deze vereniging een compliment voor de prima organisatie. 
Ondanks de verminkte berichtgeving van Omroep Brabant hadden toch ruim 
honderd toeschcuwers de weg naar de sporthal weten te vinden. Na de 
openingstoespraak van de Heer Danen (voorzitter van Kadans) en het 
uitreiken van een herinnering in de vorm van een klomp aan zowel 
spelers/sters en officials kon met de wedstrijden een aanvang worden 
genomen. 
Bij de da.mes kwamen de da.mes van Vice Versa '51 uit tegen de Red Star 
dames uit Goirle. Het klasseverschil in het vöordeel van de dames uit 
Ouè.enbosch was zo groot, dat er weinig of geen spanning in de wedstrij
den zat. Een 5-0 uitslag was dan ook het resultaat. 
De herenfinale ~ tussen Nikon (Valkenswaard) en wederom Irene (Tilburg) 
was spannender dan bij de da.mes mede doorde.t het klasseverschil hier 
minder was dan bij de dames. Het dubbelspel werd eerst in de vijfde game 
met 21-19 in het voordeel van Nikon beslist. Wim Jurriens kon de eer 
redden door met prachtig tafeltennis Paul Bakker te kloppen. Eind
uitslag 4- l' voor Nikcn. 
Na afloop reikte de wethouder van sportzaken de heer Schepens de prijzen 
uit aan de betrokken verenigingen en werd aan de Heer Damen van Kadans 
nog een herinnering aangeboden als blijk van waardering voor de organi
satie van deze bekerfinales door de bekerkompetitieleider" 

P. van Iersel 
Bekerkompetitieleider. 

\ '. 
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KADETTENINT ERLANDS EEN SUKSES 

Een interessant driedaagse tafeltennisprogramma, een voor zo'n evenement 
geknipte zaal, e.en leuk aantal toes chc:uwers vooral op zondag, een goede 
overnacl:tingsakkornmodatie, een gezellige ongedwongen sfeer, prima, ja 
zelfs uitstekend spel, zie hier enkele ingrediënten uit de hoofdschotel 
var de kadetteninterlands jongens en meisjes tussen de nationale ploegen 
van Denemarken, Bondsrepubliek Dt:.i tsland en Nederland.. 
Toen vorig jaar de Benelux-jeugdkampioenschappen met Pinksteren in Tilburg 
niet doorgingen door het vroegtijdig vertrek van zowel België als 
Luxemburg vanwege het niet accepteren van de overnachtingsakkommodatie 
(de Jeugdr!erberg in Hilvarenbeek) - zonder dat er eer.. bal geslagen was -
zijn er in Rome tijdens de Europese Jeugdkampioenschappen 1979 kor.takten 
gelegd met bovengenoemde landen en Engeland om te kamer: tot een jaarlijkse 
kadettenontmoeting t1.1.ssen deze landen. Helaas moest alleen Engeland vanwe
ge financiële redenen afzeggen zodat daarvoor in de plaats Nederland B 
van de partij kon zijn, maar zeer waarschijnlijk zal dit land in de ko
mende jaren wel van de partij zijn. 
De eersteeditie van deze kadetteninterland.s vond met Pinksterer. plaats 
in Het Tafeltenniscentrum Irer.e in Tilburg waar 8 tafels opgesteld ston
den. 
De Denen - op . vrij dag uit Kopenhagen rr.et de nachttrein vertrokken -
arriveerden zaterdagmorgen terwijl de Duitsers in de l oop van de middag 
aankwamen in verschillende groepjes per a.utc. Om deze reden :speelden 
alleen de Deer.se e:n Nederlandse A en B ploeg op zaterdagmiddag onderlinge 
wedstrijden om te akklimatiseren in poules var: drie. De drie nummers 1 
vormden weer een nieuwe poule , zo ook geschiedde met de nummers 2 er. 3. 
Toen bleek al dat de Deense jongens een leuke partij tafeltenris speel
den docr" dat de meis j es van een iets te licht kaliber waren. 
Nadat op zondagmC>rgen de voorstelling van alle ploegen , inklusief de ar
biters had plaatsgevonden, de volksliederen geklonken hadden -en dEi va.ant
j es waren overh1:ndigd kon om 09 . 45 uur een start gemaakt worden met de 
interland::. volgens het Swaythling-Cup-systeem i nkl usief dubbel waarbij 
alle landen elkaar ontmoetten en elke ontmoeting op 2 tafels gespeeld 
werd. NederlaDd A bestaande uit Ankie Kersten, Mirjam Kloppenburg en Jan
tien Jantsma vers loegen Nederland B (Babette van Veen, Di ke Keen en 
lv"onique van Miert met 8- 2 (winst van Dike Keen op Ankie ·Xersten en dubbel
spel-winst (ter bevestiging var. het behaalde Nederlandse kampioenschap cij 
de pupillen), Denemarken met 10-0 over d.e knie: .genomen, t eri;.;ij 1 in de be
slis5ende wedstrijd. tegen Duitsland met 7-3 gezegevierd werd waarbij veP
meld dier.t te worden dat de Duitse Kampioene Ogrosko in deze wedstrijd 
niet van de partij was. Mirjam Kloppenburg bleef ongeslagen , Jant.ien 
Jansma boekte 2 er Ankie Kersten 1 overwinning tegen onze Oosterburen. De 
eindzege van deze ontmoeting derhalve voor Nederland A, Duitsland werd 
2e, Nederland B een gcede derde (8-2 winst tegen Denemarken, 2 Vér1iespar
tiJen voor Monique van Miert, die lichtelijk geblesseerd was en 9-1 ver
lies tegen Duitsland - 1 winstpartij voor Dike Keen ) en Denemarken zonder 
winst sloot de rij. 
Nederland A bij de jongens bestaande uit Henk . Hartholt, Edwin Angenent, 
Eric Noor versloeg Nederland B (Eric Habets, Rob Boele en Frank Boute) 
met 9-1 (verrassenc.e winst van Frank Boute op Henk Bart.holt), walste e
veneens over Denemarken 8-2 (verlies van Eric Noor tegen Claes Knudsen, 
en Eenk Hart.holt tegen Ni els Kilden) - doch moest het l oodje leggen te
gen Duitsland met 7-3 (winst van Eric Noor op de Duitse kampioen SchÜler 
Peter Hufeisen en van Edwi n Angenent op Torsten Kirchherr ). 
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Nederland B verloor verder met 10-0 van Duitsland en 8-2 tegen Dene
marken met 2 overwinningen voor Rob Boele op Knudsen en Kilden zodat 
de eindzege bij Duitsland terecht kwam, Nederland--A werd 2e, Denemarken 
3e en Nederland B vierde. 
Ad Poulissen - voorzitter a.i. van de sportkommissie - kon zeer voldaan 
rond de klok van half zes de bekers uitreiken aan de Nederlandse A
meisjes en Duitse-jongens die ook. nog een persoonlijk a.andenken ont
vinger... 
Deze driedaagse ontmoeting werd op marndagmorgen besloten met een enkel
tournooi dubbel k.o. dat ook een zeer ~nteressant verloop kende. 
Evelin Cgroske, Duits-Schülerin-kampi· ene, werd in de 2e ronde verslagen 
door Mirjam Kloppenburg, die vervolgens de andere Duitse meisjes Annette 
Greisinger en Anja Spengler aan de zegekar bond en daarmee de finale 
bereikte . Aan de verliezerskant schakelde: Eveline Ogroske Jantien 
Jansma uit alsmede Ankie Kersten en r'"' est in de finale opnieuw het on
derspit delven tegen Mirjam Klopfenbur g, die hiermede gedurende het he
le evenement ongeslagen bleef, een knappe prestatie. 
Bij de jongens verloor Eric Noor in de 2e ronde van Klaus E.amm, die aan 
de winna~rskant won door winst op Edwin Angenent, die een ronde eerder 
knapPeter Hufeisen - Duits SchÜlér-kampioen - verslagen had. 
Aan de verliezerskant werd het een Nederlandse aangelegenheidaangezien 
Eric Noor (winst op Peter Hufeisen) en Henk Hartholt (winst op Torsten 
Kirchherr) elkaar in de halve finale ontmoetten; de winst was voor Eric 
Noor die vervolgers Edwin Angenent opzij zette en in de echte finale 
kansloos was tegen Klaus Hamm. Ad Poulissen was wederom present voor 
het overhe.ndigen van de 1e prijzen aan Mirjam Kloppenburg en Klaus Ha.mm 
met als goede 2e Evelin Ogroske en Eric Noor en besloot zijn betoog met 
een woord van dank aan de t.t . v. Irene voor de werkelijk·:perfecte or
ganisatie en de..nkte alle spelers(sters) voor hun geboden spel dat be
slist het aanzien méér dan we.ard was. Ook dank aan è.e arbiters. 
Na een afscheidsdiner in de overnachtingsakkommodatie Het Jeugd- en 
Vormingscentrum De Spreeuw in het lommerrijke Brabantse Westelbeers 
keerde iedereen, ook de Nederlandse coaches Louis van Dick, Jan van.Zon 
en de stands-in voor dit evenement Henk Boute en Wiljo Leermakers met 
een voldaan gevoel huiswaarts. 

P.S. Het afdelingsbestuur schitterde door afwezigheid behoudens een 
korte a.cte de présence van Ton van Happen; nochtans ligt Til
burg centraalen velen weten het tafeltenniscentrum Irene te 
vinden; jarr!lller maar waar. En het A.B. wist van dit evenement af. 

Chef d'equipe 
Wim Schuurman . 
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WelpenkorrIJetitie . 

In de Hegi o :eer: ?osc::-:. Ké.:Y'd \ ' &r-, 

korrIJetitie afgewer'kt 
februa".'i .J , --;_ . ':--,et ce gedeelte van de V>relpen-

L-; efst- '0 '--ea·-.., .-, -'"" ",-1 > ·-:> : " ~c· ·· c o"'"' "-~- "'· e~ · ,,., ---=~ ·-o~Ci- - ,1 O 00 -'- v _) l- - ~'- "'-:o ·. - "'-'-' - J•.:!0 .Lo J. : d-::::.-'- ~ci ;:, 'i :CL. ·~l i ::,,,; dgS Om~ . uur en 
daa.Y711..a om 12. OC ·dJ..~ or~rz::r~t orr :; -_kaaJ:"s krac11ten. te =-~eter1. 
Afwisse lend _ àe 2::-' ~-1 v::-in t t: !\IC , Vice Versa ' 6i; en PLTS spee lden de welpen 
hw~ wedstrij à_er · .:,=._·;:·e~~:-:~ D2'-Tisc ~~',- s:,.;-stee:: .. 
AJ. spoedig b1eek d::_t :·e:'.~~-J'' r~ima ~r. de s:rr;:i_aj_,~ te vallen 1m:n.t de aller jongste 
spel ertjes sto.:-:C:.t.. --:.-2:c':JCa2- ·~e~-- ~g op tijd t e ··zac.1-:_ten on na?.:C' Vught of Posrralen 
gebracht te ·::o:'."'Cler_ 
In het a lgemeen .._iP-cder de begeJ.eiders zich goed aan de afspraak om tijdens de 
wedst r ijden €'.e <-::~1. 2.01··,;5~· ?ingen t e g--even da2T dit de snelers maar zou storen in 
hun spel . 
Belangrijk :es c'è.'..- :-·::n 'ë'r ria.CL".° rr.Det st:rever; zovee l r:ugeli,jk dezelfde ki nderen 
op te st e llen. 
Er ontstond telker~f: eer- vrj e:rtde1i jke en sportieve sfeeJ.~ vvat voor deze zeer· 
·ieugdige td~-Po' '- o~ . ,-.;".~ óYC• e~~ DY'P"-t' -;g :"' u .J. '--" _:._ v ~.~: . . " ... _:::: 0\ - ~ c ..- 1. 6 ;._ 1. '- 1 .• 1 ' ....L ...1.. w • 

Bovendi en is he:; oo~" een g:-:'Ote stilnul ans warr;eer je merkt dat er lar1gzaJrerhand 
langere rally 7 s on'.:: ._,'-aan . 
AJ. met a l was het '·oor cieze spel ers en speelsters een leuke , speelse mani er om 
nader kenriis t e 'l~i:t:er: ne t c:;afeltennis. 
Wij, de deeLYJe!'!en<le ·;0 :ee1-.igingen, darJ<en de voornoe!":de verenigi ngen voor het 
beschikbaar steJ_le:r, --la!'. de zaa2 en de Pegio , e;, hopen dat deze we l penkorrIJetitie 
in het volgend se i.zoen voo:::·tgezet wordt. 

Een bege l eider· . 

Aanvull end op l:et scr-~~~_j ven van deze beg,"eleider kan ik U verders mededelen, dat 
alle dee lnemer2.( ster2; U i af loop van deze welper:_-~,~o:ripe-citie een herinr1erings 
medaille werd toe bedee1r3. De kornpetitie is in twee gedeelten gespeeld. Bij de 
eerste helft va"l de ~;e ~:oripetit ie hadden zich :1.6 t e 3111s gemeld en \\rerd er gespeeld 
in twee poulE:2 ·Jan v~~ ; en een van ze s . /üs kampioenen kwamen naar voren Never 
Despair . 2 - Hercule s , := e:-i El shout. I. I .:1 de tweede he lft wa.-ren de k~ioenen 
(30 teams) verdt:e::.é< :L:: ".':'_jf pou::..es van zes, Hercul es . I - Nularid . I - N.O.N. 2 
Nev. Despair . 3 en 1" . 0 . ~'. 3. I:eze dipl orr.a 1 s zullen op de Regio vergadering 25 
aug a. s. aan de &<gsv22ro~c. §i-d.e :---- van de verenigingen uitgereikt worden. 
Verders wil ik all en nog bedanken, die hebben :mede ge11-.rer kt , voor het doen slagen 
van dit sportlevene:..ent. 

Ook de rekrea'1ten-_.:::_-;;_JDe~i t: ie ;:rag wel geslaagd genoerr:d worden. 
Met negen t ea11s weni eeyil"B.a1 i n de drie weken in de zaal van t tv. JE . E .P. twee 
wedstri j àen te6en ell:::aa.-~ gespeeld . Deze avonden 1-vcrr-en gepla11d op Woensdag, maar 
i.v .m. de voe\:;baJ\·:eds"c;r·ij den ·11as deze avond verplaat~>t naar maandagavond. Als 
kampl.oen l r ---~~ rcr•êT.' or '-·-ooa'e - ·er-' J"'V r D L .i. l \..'liCli: _._...:... \ -~- __.... t._" /,....__.._~ V,i ·.:.. u ...... 1 . ~ ...... 

Gezel ligheid ke:-:èe ei.er ~en t i.jd, want na afl oop van de wedstrij den werd het 
vocht, (wat rre:r: was kw:i~j t ~·s:eaal<:t door? de enorrr:e inzet) weer aang,-evuld met de 
nodige koe2-e clr2r ks::--,, 
Ook hiervoor è'2r.G·. 'iCO~" a.J :~en die hieraan hebben Ineegew~rl\t , voor het doen slagen 
V'='D dl. +- S,,-,ori- -""-- •0-:-, o-,re --~-r--0-!. v ~ - v '-' .; ....__ _ ,;.·__.. ;..,. - J_ J. 

Narrens de :Regio. 

p.s. Willen àe vere~-;:~gE1ge::--, er aan denken, als wi,j op 25 aug . a.s. weer met de 
Regio b~~j e ::.k:~:.:.:"' l-cc:rr:e':1 bij P.J .S. agenda punten insturen voor 1 aug. a.s. 
naar Dhr. ?or:to1x;:;::. . 
Verders wens ilc u ó.llen een zeer prettige en zonnige vaka11ti e toe, en hoop, 
weer voor de -;c.:..gende akt i viteiten, even grote steilll t e mogen ontvangen als 
afgelopen jaar-. 


