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JAARGANG 28 NUMMER 5 MEI 1981. 

van de 

redactie 

Het seizoen loopt ten einde. Dit is de voorlaatste "Mixed~ 
voor de vakantie. Aan de inhoud van deze "Mixed" kun je het 
al enigszins merken. Minder verslagen van gebeurtenissen, 
meer aandacht voor zaken die met het verenigingsleven hebben 
te maken. 
Centraal in deze "Mixed'' staat een uitgebreide beschouwing 
over het clubblad als één van de middelen van de vereniging 
om het verenigingsverband te verstevigen. 
Ik hoop dat zowel de verenigingen die al een clubblad hebben 
als diegenen die erover denken er een op te zetten in het 
artikel nuttige informatie vinden. 

Van de verenigingen zelf staat deze maand het dertigjarige 
JCV uit Vught in de belangstelling. 



(Vervolg Redactioneel) 

Tot slot wil ik nog m'n excuses maken voor het late, voor 
sonunige aankondigingen tè late, verschijnen van de vorige 
"Mixed". Niet alleen het verslag van de feestdag is hier de 
oorzaak van, maar ook de vrije dagen op het eind van de 
maand April hebben dat veroorzaakt. 

Veel leesplezier. 

Wil v.d. Bragt. 

olliciele 

niededelingen 

COMPETITIE-EINDSTANDEN. 

In tegenstelling tot wat U van vorige jaren gewend was, 
staan in deze "Mixed" geen competitie-eindstanden en per
soonlijkè prestaties. Deze verschijnen in een aparte pu
blicatie, deze maand, en worden alleen gestuurd naar de 
abonnees op de competitie-bulletins. 
Wilt U ook in het bezit komen van deze aparte publicatie, 
wilt . U deze dan aanvragen bij: 

RECTIFICATIES. 

Bondsbureau NTTB, 
Afd. Brabant, 
Postbus 1130, 
4700 BC Róosendaal. 

In de April-Mixed zijn enkele storende foutjes geslopen: 

- Op pagina 9, de foto-pagina staat vermeld: J. Roeken. 
Dit moet natuurlijk zijn : J. Roeten. 

- Op pagina 15 en 26 vermeldt de kop: "Bossche Kampversla
gen." 
Dit moet zijn: "Bossche Kampioenschappen" 

FOTO'S JUBILEUMFEEST AFDELING BRABANT. 

De foto's die op het jubileumfeest door de beroepsfotograaf 
gedurende de hele dag zijn genomen, zullen op de Algemene 
ledenvergadering op 29 augustus in Tilburgte bekijken zijn. 
Tevens kunnen dan nabestellingen worden gedaan. 
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INTERVIEW MET 

30-JARIG JCV 

Op 2 mei is door JCV uit Vught een oud-leden tafeltennistoer
nooi georganiseerd in het kader van de festiviteiten die ter 
gelegenheid van het 30-jarig bestaan van JCV worden georgani
seerd. JCV staat voor Jeugd Centrale Vught, een stichting die 
eind 1950 is opgericht en die toen een 9-tal afdelingen had 
waarin de jeugd op een zinvolle manier en onder begeleiding 
aan vrije tijdsbesteding kon doen. Een van die afdelingen 
was de tafeltennisafdeling. 
Vorig jaar is de tafeltennisvereniging begonnen met het vieren 
van dit jubileum. Het organiseren van het oud-leden toernooi 
was voor de redactie van "Mixed" aanleiding om U wat nader 
kennis te laten maken met de tafeltennisvereniging JCV. In de 
gezellige bestuurskamer is gesproken met secretaresse Mevr. 
Majory Para - Brech , trainer/coach, Siebe van der Zee, zaalbe
heerder en ''geestelijk vader" van de jeugd Willem Krijnen, en 
penningmeester Joop v. Doremalen . Hieronder vindt U hun verhaal, 
dat een week voor het toernooi is opgetekend. 

Hoe is deze unieke Jeugdcentrale indertijd ontstaan ? 

"Een jaar of vijf na de oorlog staken kapelaan P. Moeskops en 
huisarts F. v. Spaandonk de koppen bij elkaar om iets te orga
niseren voor de jeugd. Door de oorlogsjaren en de wederopbouw 
van stad en land was er weinig aandacht besteedt aan facilitei
ten voor de jeugd. En vooral bij de kerk was er behoefte om de 
jeugd na de school op te vangen en te begeleiden in het volwas
sen worden. Toen ontstond het idee om de diverse clubjes zoals 
verkenners, kabouters, tafeltennis, koor, handenarbeid, voetbal 
en gidsen in een overkoepelende organisatie onder te brengen. 
Oorspronkelijk was de leeftij dsgren s 17 jaar. 
Het Stichtingsbestuur beheerde de f inancien voor alle afdeling
en en iedere afdeling had een contactpersoon in h e t Stichtings
bestuur. Dat is later door. de veranderde behoefte en wensen in 
de maatschappij totaal veranderd. 
De Jeugdcentrale bestaat nog steeds als ~tichting, maar iedere 
afdeling heeft een eigen bestuur, kas en totale bevoegdheden 
om haar zaakjes te regelen. 
De enige binding met de Stichting is nu nog de naam e n de aan
vraag voor subsidie. En dat is wel gemakkelij k ~ant samen staan 
we sterker. In de loop der jaren zijn er afdelingen bijgekomen 
en afgegaan." 

Wat voor activiteiten zijn er geweest ter gelegenheid van het 
Jubileum ? 

"We hebben vorig jaar al wat activiteiten gehad, o.a. een fiet~ 
senrally voor de jeugd en een autorally voor de senioren. 
Vanwege de competitie hebben we pas op dit moment een oud-leden 
toernooi georganiseerd met aansluitende feestavond. 
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(Vervolg interview) 

We hebben nu (een week voor het toernooi, red.) 124 inschrij
vingen binnen waarbij zelfs een uit Griekenland (die maakt er 
een familiebezoek van, maar het is toch leuk dat zij in de 
korte tijd dat zij hier is aan het toernooi wil meedoen) • 
Ook Han Gootzen, die êên jaar lid is geweest van JCV komt, en 
dat is echt niet om .de prijzen~ want die zijn aangepast. 
Er doet ook nog iemand mee die dertig jaar geleden lid was, 
Albert Buitenman. De deelnemers komen uit het hele land. Het 
is eigenlijk een reunie. Met de poule-indeling hebben we daar 
ook rekening mee gehouden; we hebben 25 heren-poules en 6 dames
poules. (poules van vfi-~r) 
De poule-indeling is gebaseerd op plaats van herkomst, en mensen 
die elkaar kennen van vroeger. We spelen in twee zalen, waar in 
totaal 10 tafels staan. De wedstrijden duren van 10.00 uur tot 
19.00 uur. ' s Avonds op het feest, waarbij ook de senioren zijn 

·uitgenodigd met aanhang, verwachten we 300 mensen". 

Voor zover ik weet behoort JCV tot de sub-top van Nederland. En 
dat al jaren. Hoe behouden jullie dat niveau, wat voor middelen 
heb je daarvoor ? 

"Sinds 1966 spelen we in de hoogste klassen. Toen hoofdklasse, 
nu sinds enige jaren promotie-ereklasse. We hebben altijd een 
goede jeugd gehad, mede door het karakter van de vereniging, 
het was tenslotte opgezet als jeugdcentrale~ 
In de beginjaren hebben we zelf sterke tegenstanders opgezocht, 
als we ze hier in de regio niet hadden. We gingen met jeugd 
naar toernooien en zodoende kweekten we een enthousia.sme voor 
tafeltennis en het peil van de spelers ging omhoog. Natuurlijk 
moet je ook talenten in de vereniging hebben, maar daar kom je 
er niet alleen mee. Het belangrijkste binnen de vereniging is 
dat de jeugd goed opgevangen wordt, plezier in het spel blijft 
houden, en als mens(je) centraal blijft staan. Dat maakt dat 
het geen eendagsvliegen worden, die de vereniging als een tij
delijke gelegenheid voor tijdverdrijf beschouwen. 
Waar we dan wel enorm mee geboft hebben, en wat tevens de basis 
voor succes is, is het feit dat wij al 25 jaar over een eigen 
ruimte beschikken, waar men altijd terecht kan. Dat is mede te 
danken aan de ~eugdcentrale. In dit gebouw, waar wij zitten zijn 
meer afdelingen ondergebracht. Wij beschikken over een eigen 
zaal met bestuurskamer en bar. 
Het heeft ook nog het voordeel dat we de contributie laag kunnen 
houden, f 7,50 voor senioren en f 5,- voor junioren, per maand. 
Organisatorisch doen we er alles aan om de leden het naar de 
zin te maken. Dat vereist dat je een goed bestuur nodig hebt en 
een stabiel beleid . Goed besturen betekent: werk dat gedaan rnoeL 
worden laten doen door mensen die zich daar v on .:- in willen zetten . 
Er zijn veel anonieme, harde werkers in de vere :1 i g ing nodig, die 
er voor zorgen dat men hier een tweede thuis vindt. 
Stabiel beleid wil zeggen, da~ je je niet moet laten verleiden 
om avontuurtjes aan te gaan om kortstondige successen te behalen." 

Bedoel je daarmee dat je niet in zee moet gaan met sponsors: is 
het niet verleidelijk om met het aantrekken van een sterke speler 
door te stoten naar de top in Nederland? 

"Het is natuurlijk prachtig als je in de top van Nederland kunt 
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·(Vervolg interview) 

spelen, of een speler/speelster hebt die kan doordringen tot d~ 
Europese of wereldtop. Maar dat moet voortkomen uit hard werken 
van talenten en niet door het kopen van buitenlanders . Je ziet 
het nu weer om je heen. Tempo Team stopt met geld geven aan de 
vereniging, en binnen korte tijd zijn de cracks van het eerste 
vertrokken. Wij gunnen iedereen succes. Daar gaat het niet om. 
Maar wij willen geen succes ten koste van de vereniging. Ons 
beleid is: Hard werken met de talenten die je hebt, als ze zelf 
ook gemotiveerd zijn en kijken hoever je daar mee komt, en niet 
andersom: eerst met gekochte spelers successen behalen en daar
na gaan werken met de enthousiast gemaakte jeugd. " 

Toch heeft zo'n team in de ereklasse ook een uitstralingseffect 
op de omgeving, als je tenminste ziet wat een belangstelling 
er uit de regio was voor de thuiswedstrijden van Nikon in Val
kenswaard. Daarmee kan de tafeltennissport in de breedte toch 
wel mee gebaat zijn ? 

"Ja, dat geloven we ook wel, maar ik ben bang dat het een ti j
delijk effect heeft en dat je als vereniging toch te zeer af
hankelijk bent van de sponsor. Het is geen diepte-investering 
die je doet. Een sponsor d ie er veel geld voor over heeft, wil 
daarmee bekendheid krijgen , lukt dat niet in voldoende mate 
(na een aantal jaren onvoldoende public iteit) of men heeft er 
gezien de omstandigheden dat geld niet meer voor over, dan zit 
je als vereniging met de gebakken peren. En dat wil len wi j niet. 
En we zijn niet de enigste. Hard werken, zie Vriesekoop en 
Bakker, en proberen te blijven spelen op het niveau da t b i j je 
past. Niet door aankopen proberen j e krampachtig te handhaven. 
Dat is onze opvatting over sport, in een vereniging. 
En de spelers moeten er zelf plezier in blijven houden, zeker 
de jeugd. Natuurlijk mag je ze stimuleren , iedereen heeft op 
zijn tijd een duwtje nodig , maar dat i s wat anders als bij 
jeugdigen met fanatieke coaching gaan werken. 
Bij ons wordt geen enkele speler betaald. Er worden wel onkos
tenvergoedingen gegeven voor het reizen, maar dat geldt voor 
alle spelers die competitie spelen. Ook voor ouders die jeugd 
naar competitiewedstrijden rijden. De enige die betaald wordt is 
de trainer van de selectiegroep senioren. Dat is ook iemand van 
buiten de vereniging. 
We hebben wel contacten en ook wat financiële steun vanuit de 
middenstand, bijv. voor de aanschaf van een afrastering met 
reclame, en we hebben onze eigen oud-papier actie dat het nodige 
geld oplevert, waarvan we wat kunnen doen. Verder werken alle 
bestuursleden pro-deo, uit zuiver ideele motieven . " 

Hoe is de training verzorgd , hoe gebeurt de doorstroming, is 
er bewust onderscheid gemaakt tussen de recreanten en competitie
spelers ? 

"We werken met trainingsgroepen. Vanaf de 8 en 9-jarigen spelen 
ze in een trainingsgroep op een bepaalde avond . 
Op maandag en dinsqag hebben we twee traingsgroepen, op woens
dag t/m vrijdag êên. Op sommige avonden (donderdag en vrijdag) 
gaan de trainingen door tot 9 uur en daarna komen de recreanten 
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(Vervolg interview) 

aan bod. Ook de zaterdagmorgen en woensdag middag kan er vrij 
gespeeld worden. We beseffen wel dat dit een luxe is voor een 
tafeltennisvereniging, en dat het mede bijdraagt aan het ge
middeld, hoge niveau van de JCV-senioren en junioren. 
Alleen de selectiegroep,nu 10 man, krijgt training van de 
hoofdtrainer Peter van Straelen. De overige trainingsgroepen 
worden door mij (Siebe v.d. Zee, red.) en anderen verzorgd, 
en die houden ook in de gaten of men over gaat naar een andere 
trainingsgroep. We zijn nu weer in de gelukkige omstandigheid 
dat we drie junioren op de Nederlandse kampioenschappen hebben: 
Jos Verhulst, Lambert v. Iersel en Jos Hendriks. En daar zijn 
we toch wel trots op. " 

In welke klassen spelen de andere teams ? 

Bij de senioren speelt het tweede in de promotie-overgangs
klasse, het derde is gedegradeerd naar de eerste klasse, het 
vierde en vijfde spelen allebei in de tweede klasse. Dit jaar 
was niet zo best bij de senioren. En ook voor het eerste vrezen 
we, zeker als Henk v.d. Zee er mee ophoudt en de trainer ver
trekt. We zoeken overigens een nieuwe trainer. 
De trainers die we in de loop der jaren hebben gehad, hebben het 
altijd lang uitgehouden hier. Peter v. Straelen is er nu 4 sei
zoenen. Zijn voorgangers hebben overigens eveneens goed werk 
verricht en hebben JCV mede groot gemaakt , P. Brooymans 2n J. 
Duyndam zijn echte JCV'ers geworden. Bij de jeugd hebben we 9 
teams, voor êên team is Landelijk-A aangevraagd. Daarnaast 
hebben we 5 welpenteams die in de regio een competitie spelen. 
Dat gebeurt erg speels, zonder coaching of fanatieke ouders die 
kinderen opzwepen of vermanen. Bij de hoger spelende jeugdteams 
hebben we wel vaste coaches. Op de NK hebben de drie JCV' ers ie
der hun eigen coach en dat is wel een luxe." 

Hoe is de verhouding met and~Fe verenigingen in de __ omt_Ee~~ Trekt 
JCV geen spelers weg uit de omge ving ? 

"We hebben goede contacten met a ndere verenigingen. Wij denken 
overigens wel dat het heel natuurlijk is dat er een zekere j a
loezie onstaat wanneer een vereniging succesvol is. Dat e e n 
goed draaiende vereniging spelers uit de omgeving aantrekt is 
logisch. Wij zelf zijn niet actief in het benaderen v~n spelers. 
Met ·uitzonderingt'.van Han Gootzen .en Theo v. Gasteren, die op aan-
raden van bondstrainers hoger te gaan spelen int e resse toonden 
om bij JCV te komen spelen. 
Daar zijn wij nat uurlijk op ingegaan en hebben e r de nodige 
moeite voor gedaa11. Maar ook zij kregen alleen reiskostenvergoe
ding. Maar wanneer er ê~n wat meer wil bereiken, komt hij p~ar 
ons en dat vinden we wel begrijpelijk. Er zijn inde r daad speler s 
uit St. Mischielsgestel, Boxtel, Helvoirt, Schijndel , Den Bo s c h , 
die hier komen spelen. Er is wel een zeker verloop . Wanneer me~ 
als jeugdige komt met een zeker verwacht ingspatroon voor d e taf el
tennistoekomst, e n men merkt zo rond de zeventien , achttien, dat 
dat niet helema al. haalbaar is ; dan is men vertrokken. Later zie 
je ze dan wel we er spelen, maar ze zijn een aantal jaren uit de 
running geweest en beschouwen het verder als recreatie. 
Wij hebben daar niet zoveel problemen mee, ook al hebben we ~an 
een deel van onze tijd daarin gestoken . 

" 
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(Vervolg interview) 

De mensen moeten zelf plezier in de sport blijven houden. Niets 
moet. Als iemand in de vereniging echt alleen preatatiegericht 
bezig is, kan dat leiden tot conflictsituaties in de vereniging 
en dat moet zeker vermeden worden. 
We geloven ook wel dat wij er in geslaagd zijn een goed even
wicht te hebben tussen het sociale aspect van een vereniging en 
het leveren van sportprestaties. Het feit dat bijv. Han Gootzen 
die hier een jaar gespeeld heeft, na de WK in Novisad toch op 
zo'n oud-leden toernooi komt, is daar een bewijs van." 

Succes met de vereniging en bedankt voor de informatie. 

Wil vd. Bragt. 

LAATSTE NIEUWS 

NEDERLANDSE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN : JOS VERHULST BEWIJST ZIJN VORM 

opnieuw heeft Brabant een Nederlands Kampioen in haar midden. Bij 
de jongens pupillen is de dertienjarige JOS VERHULST (JCV) erin 
geslaagd Nederlands Kampioen te worden en daarmee bevestigde hij 
zijn huidige vorm. Enkele maanden geleden won hij ook al de fi
nale van de Jeugd Achtkampen. 
In de halve finale versloeg hij een andere Brabantse favoriet, 
Frank Boute (Irene). Theo Boon (Irene) bracht het in deze klasse 
eveneens tot de halve finale. De als nummer 1 1 3 en 4 geplaatste 
Brabanders hebben zich in deze klasse volled:ig waargemaakt. Het 
dubbel Boon/Boute bracht het tot de halve finale. 
Succes was er ook voor Brabant in de meisjes welpen-klasse waar 
Patricia de Groot (PSV/Cathrien) met G. Keen, kampioen in het 
dubbel werd. Bij de enkelspelen wist Patricia het tot de halve 
finale te brengen. 

Hetzelfde resultaat was er voor Dorine Willems (OTTC) bij de 
meisjes junioren. Met s. Tahapary won zij het dubbel, in de halve 
finale moest zij haar meerdere erkennen in de uiteindelijke win
nares Inge ~d. Osselaar. 

Bij de meisjes aspiranten kwam W. v. Veen (Irene) tot de kwart
finale, bij de meisjes pupillen reikte B. v. Veen (Irene) niet 
verder dan de halve finale. 

Wil vd. Bragt. 

ZUID NEDERLANDSE BEKERFINALES. 

Zoals gebruikelijk worden ook dit jaar de Zuid Nederlandse 
Bekerfinales georganiseerd door de afdeling Brabant. Voor deze 
finales worden de bekerwinnaars (heren) uitgenodigd van de 5 
zuidelijke afdelingen, evenals de winnaar van het vorige jaar. 
De voorlopige datum is zondag 25 oktober. Verenigingen die be
langstelling hebben voor de organisatie van dit evenement kunnen 
met ondergetekende kontakt opnemen. 

A. Rooymans 040-535457 
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niet verget&n 

De teamlijsten in te leveren v66r 15 juli bij : 

senioren: A. Jonkers, Philipsestraat 19, Goirle. 
jeugd N. v. Erp, Begijnenstraat 45, 5341 BC Oss. 

CE VEREN-IGING EN 

HET CLUBBLAD 

Inleiding. 

Vele verenigingen hebben een clubblad. Velen hebben er geen. In 
dit artikel worden een aantal aspecten van het clubblad en het 
verenigingsleven met een clubblad belicht. Het is bedoeld voor 
verenigingen waar men nog geen clubblad heeft, en voor bestaande 
redactie teams. Over enkele maanden worden in vele verenigingen 
weer ledenvergaderingen gehouden. Wellicht dat dit artikei een 
aansporing is voor bestuurders om eens met de leden na te gaan 
of het mogelijk is e·en clubblad op te zetten, of het bestaande 
blad nieuw leven in te blazen. De gegevens voor dit artikel zijn 
ontleend aan en gebaseerd op een artikelserie in het blad "Sport 
en Vereniging" en uit eigen ervaring. 
Mocht U na het lezen nog aanvullingen of ervaringen hebben, laat 
het dan weten, dan wordt in de volgende "Mixed daar aandacht aan 
besteed. 

Waarom een clubblad ? 

Een clubblad is een middel om de leden van een vereniging op de 
hoogte te brengen van zaken die in de vereniging gebeuren of 
staan te gebeuren. In vele verenigingen is het een uitzondering 
dat alle leden elkaar op geregelde tijden zien of spreken. Dat 
kan komen door de grootte, de verschillende vaste speelavonden 
voor bepaalde categoriën van spelers (jeugd, recreant, selectie
groep enz.l Toch zijn er zaken die alle leden aangaan, en bestaat 
er bij veel leden behoef te het wel en wee van andere leden op 
tafeltennisgebied te weten. 
Via publikatieborden kan deze informatie verstrekt worden, maar 
het nadeel daarvan is dat ze in de speelruimten hangen, en als 
men op de club komt, wil men spelen en gaat men niet staan lezen. 
Een clubblad kan men lezen wanneer men zelf wil. Een clubblad 
voorziet in de noodzakelijke informatieverstrekking en het houdt 
de verenigingsband in stand of versterkt deze nog. En daarmee 
draagt het bij aan het sociale aspect dat iedere vereniging in 
zich heeft. 

Vermoedelijk zijn vele bestuurders ook wel overtuigd van het nut 
van een clubblad, maar zien op tegen het opzetten en in stand 
houden daarvan. De opsomming van de diverse aspecten waaraan ge
dacht kan worden, of waarmee rekening gehouden moet worden, zijn 
bedoeld als hulpmiddel om een clubblad op te zetten 

Organisatorische opzet van het clubblad. 

· Het is bijna ondoenlijk voor bestuurders met een specifieke taak 
in het bestuur, om ook nog eens een clubblad regelmatig uit te 



geven. Daarom is het belangrijk dat men een lid vindt die de 
hele kar wil trekken en die de stimulator blijft van het club
blad. Deze man moet weten wat zich voor een belangrijk deel in 
de vereniging afspeelt, moet zelf stukjes kunnen schrijven, die 
in redelijk Nederlands geschreven zijn en moet kunnen delegeren . 
Dikwijls zijn deze mensen in de vereniging niet voor het oprapen 
of hebben ze al een taak toebedeeld gekregen, maar de ervaring 
heeft geleerd dat wanneer het bestuur ~~n of twee mensen waar
van verwacht mag worden dat ze het aankunnen persoonlijk bena
derd, dat deze het ook op zich nemen. 
Is zo iemand gevonden dan is het belangrijk om af te spreken 
hoe de verhouding met het bestuur is, en ik bedoel daarmee de 
formele verhouding. 
Een aantal constructies zijn daarbij denkbaar. 

We gaan er daarbij vanuit dat de betrokken persoon geen 
beroepsjournalist is, die ingehuurd is voor een taak 
maar een actief lid is van de verenigin.g di.e het redac• 
teurschap als een aangename vrijetijdsbesteding ziet. 

a. verlengstuk van het bestuur_ 

Het betrokken lid maakt deel uit van het bestuur en bc~dalt 
samen met de overige bestuurders wat er in het clubblad komt. 
Bestuursleden lezen vooraf alles wat er gepubliceerd wordt, 
en kunnen stukjes weigeren en fiatteren. Het voordeel van 
deze opzet is dat het blad alle officiële zaken die bekend 
moeten zijn bij de leden zeker zal bevatten, en dat daarmee 
een van de functies van het clubblad gegarandeerd is. 
Het nadeel daarvan is dat er een grote kans is op eenzijdige 
informatie. Artikeltjes die de gang van zaken in de vereni
ging belichten, gezien vanuit de ledén, . zijn nauweli jks te 
verwachten. Kritiek op de gang van zaken of op bestuursbe
sluiten of handelen is helemaal niet te verwachten. 
Als ze wel aangeboden worden, is de kans dat ze geplaatst 
worden toch nog vrij gering . Het bestuur zal in zo'n geval 
dikwijls wel contact opnemen met de "criticus " en mogelijk 
zich iets aantrekken van de kritiek. 

b. Volledig onafhankelijk van het bestuur. 

In deze constructie werkt de clubbladredacteur en redactie 
geheel onafhankelijk van het bestuur. De redactie bepaalt 
zelf wat er in komt , en de officiële mededelingen van het be
stuur worden net zo behandeld als overige aangeboden artikel
tjes. Het voordeel van zo'n constrµctie is dat het blad door 
de leden gemaakt wordt en waarschijnlijk stukjes bevat die de 
leden zelf aanspreken, en dat het blad minder als mededelingen
blad fungeert . Het nadeel is echter dat er een kans is dat 
het vervreemd van het bestuur, om het bestuur heengaat. en daar
mee een scheiding legt tussen leden en bestuur , waarmee het 
toch haar doel voorbijschiet, want ook de bestuursleden zijn 
leden die zich volledig inzetten voor het verenigingsleven. 
Met name wanneer kritische stukjes in het clubblad verschijnen 
en daarop weer reacties komen, kan dit leiden tot een slechte 
sfeer in de vereniging, waarmee beslist niet beantwoordt wordt 
aan het doel van het clubblad. 

c. Onafhankelijke redactie met contactpersoon uit bestuur. 

De mengvorm tussen de eerder genoemde constructies is de 

9 Jf2Y 



or1. . .::mkelijke redactie, waarin een contactpersoon is opgenomen 
d i e lid is van het bestuur. Deze vorm benadert de .ideale situatie. 
Dat wil niet zeggen dat hier geen conflicten bij mogelijk zijn, 
maar het benadrukt, zowel naar de leden toe, als naar het bestuur 
toe, de plaats en functie van het clubblad, n.l. een communicatie-
middel van de vereniging. · 

Het gaat er immers om met het clubbl"ad het. belang. van de. vereniging 
te dienen (Als dat niet zo zou zijn zouden de redactieleden net zo 
goed buiten de vereniging om een krantje kunnen publiceren.> Alle 
leden, hoe verschillend van karakter, aanleg en motivatie,.hebben 
een ding n.l. gemeenschappelijk dat ze lid zijn_ van dezelfde ver
eniging, waar ze zelf iets van verwachten 

De genoemde drie constructies doen wat formeel aan, en wellicht Zl..Jn 
er onder U die zeggen, is het nu wel noodzakelijk om dit soort dingen 
vooraf te regelen ? 
Ja, dat is nodig. Een schrijvende mens komt anders over dan een 
pratende en discussiërende mens. Dat lijkt wat. vreemd, maat het is 
gebleken dat het moeilijk in te schatten is hoe mensen denken en 
doen. Een rustig "niet-moeilijk doend" lid , kan een z.eer kritische 
schrijver zijn en omgekeerd. Bij praten en discussi.ëren is er al
tijd direkt contact tussen mensen en een vorm van communicatie die 
direkt corrigeert en reageert. 
Bij schrijven is het alleen het denkproces van de mens dat meedoet. 
Een bestuur moet er vertrouwen in hebben dat een redactielid, dat 
zij eventueel zelf aangezocht hebben, voldoende onderscheidings
vermogen heeft om na te kunnen gaan wat wel en wat niet gepubli
ceerd kan worden. 

Financiering van het clubblad. 

Het clubblad kost geld. Ervan uitgaande dat de redactieleden vriJ
willigers zijn die er geen geld voor vragen, bestaan de kosten 
hoofdzakelijk uit papier- en drukwerkkosten . Het gaat te ver om 
hier alle vormen van reproduceren te behandelen . In de omgeving moet 
gezocht worden naar mogelijkheden om het blad te drukken, sten
cillen of copiëren. Een samenwerking met andere verenigingen om ge
zamenlijk apparatuur aan te schaffen behoort ook tot de mogelijk
heden, die ook nog kans maakt op financiële steun van een overkoe
pelend sportorgaan of de locale overheid. 
De exacte kosten zijn hier niet op te geven, dat is mede afhankelijk 
van de oplage, het aantal pagina's en het aantal keren dat U het 
blad wilt laten verschijnen. · Het is zaak, dat na het nagaan van de 
copieërmogelijkheden een begroting wordt opgezet. · 
Het lijkt mij aannemelijk dat het bestuur zich op het standpunt 
stelt dat het blad "self-supporting" is, d.w.z. dat het de vereni
ging niets extra's kost en dat het blad betaald wordt uit bijv. 
advertentie-opbrengsten. De ervaring leert dat de plaatselijke mid
denstand best bereid is een kleine advertentie, voor tussen de 25,
en 100,- per jaar, te willen plaatsen. 
Het is beter om vele, kleine advertenties te hebben, dan enkele 
grote, dure advertenties, vanwege de continuiteit, van het clubblad. 
Afhankelijk van de kosten die begroot zijn, worden prijzen bepaald 
voor advertentieruimten. Het is verstandig drie of vier verschil
lende formaten met verschillende prijzen te hebben. Sommige adver
teerders willen er best royaal in staan en hebben daar wat geld 
voor over, anderen willen volstaan met een kleine advertentie voor : 
weinig geld. Het spreekt vanzelf dat het niet bezwaarlijk is dat 
advertentie-opbrengsten groter zijn dan de kosten, maar er moet wel 
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een evenwichtige opbouw ziJn van de hceveelheid ~ekst en de hoe-
veelheid advertenties: als er in verhouding ·<eel a~v~~tenties 
zijn, dié willekeurig tussen de artikel~jes i11 staan , i s de kans 
dat het clubblad niet gelezen wordt groter. 
Het binnenhalen van advertenties hoeft niet persé dooc de redac
tie te gebeuren. Ieder willekeurig lid, die relaties h~eft met de 
middenstand kan gevraagd worden om de financiële middelen beschik
baar te stellen opdat de redactie aan het werk kan. 

Samenstelling van de redactie. 

Het verdient aanbeveling om het redactionele en organisatorische 
werk aan het clubblad door enkele mensen te laten doen. Een of 
twee mensen die enthousiast beginnen, komen al snel tot de ont
dekking dat ze er zelf veel in moeten schrijven wil het regel
matig gevuld zijn en op tijd verschijnen. De kans dat het blad 
dan een kort leven is beschoren is groot, want het valt niet mee 
om maand in maand uit een blad lezenswaardig te houden, wannee r 
het op een enkeling aankomt. · 
Een redactie-team van vijf personen is beslist geen luxe . Ze hoe
ven dan niet persé allemaal even goed te kunnen schrijven. 
Het gaat erom dat vanuit de redac~ie alle belangengroepen bena
dert kunnen worden ,en dat er contacten naar de belangengroepen toe 
bestaan. Belangengroepen lijkt een groot woord, maar daarmee 
wordt het volgende bedoeld: In de vereniging zijn jongens-juni oren , 
meisjes-junioren, selectie-spelers en recreanten, welpen en mo
gelijk damesgroepen . Dikwijls spelen zij op verschillende avonden, 
en hebben hun eigen contacten. Het is voor de redactie een stuk · 
eenvoudiger als vanuit de redactie gemakkelijke contacten bestaan 
naar die groepen. Dat wil niet zeggen dat iedere groep vertegen
woordigd moet zijn , maar dat wel een zo goed mogelijke spreiding 
nagestreefd moet worden; 
Een voorbeeld van een redactie-team kan zijn: 
een junior (jongen of meisje) 
een welp of pupil (jongen of meisje) 
een recreant 
een speler uit de hogere competitie-teams 
een contactpersoon vanuit het bestuur 
een "hoofdredacteur" (de man die het bestuur oorspronkelijk bena
derd heeft) 

De samenstelling van de redactie kan men het beste overlaten aan 
de "hoofdredacteur", omdat hij mensen wil hebben waarmee hij goed 
kan werken, en waarvan hij verwacht dat hij er iets aan over kan 
laten. 

Een ander aspect van de samenstelling is de "redactionele" kwali
teiten van de redactie-leden. 
Minstens twee mensen moeten een beschouwend stuk kunnen schrijven . 
Een tekenaar erbij is erg gemakkelijk, en een lid dat zelf over 
een type-machine beschikt is ook erg gemakkelijk omdat het nog 
wel eens voor wil komen, dat op het laatste moment nog wat toege
voegd moet worden. Het is verstandig dat de redactieleden van te 
voren afspreken dat er om de twee jaren één of twee leden ver
vangen worden. 

Functioneren van het redactieteam. 

De clubbladredactie komt een keer per maand bij elkaar. (of aan
gepast aan de frequentie van verschijnen van het clubblad) 
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De volgende werkwijzen zijn daarbij mogelijk: 

a. Redactievergadering ruim voor het uitkomen voor het clubblad 
(± 2 weken) 
Bij deze werkwijze stellen de redactieleden gezamenlijk vast 
wat er in het komende clubblad aandacht moet krijgen en er wor
den taken verdeeld. Daarbij wordt afgesproken wie zelf iets 
schrijft, of anderen benadert om ergens over te schrijven. 
Tevens wordt dan afgesproken wanneer uiterlijk de copie bij de 
hoofdredactie wordt ingeleverd die dan de eindlayout maakt en 
zorgt dat de copie drukklaar is. 

Deze werkwijze geeft zelfstandigheid aan de redactieleden, en 
laat hun tevens wat vrijheid om inhoud te geven aan het werk. 
Het geeft ook wat meer mogelijkheden om variatie in het .club
blad te brengen, omdat men zelf vooraf bepaalt wat er in komt 
en niet afhankelijk is van datgene wat aangeboden wordt. Te
vens is het minder tijdrovend. 

b. Redactievergadering vlak voor het uitbrengen van het clubblad. 
In dit geval komen de redactieleden bij elkaar om gezamenlijk 
de binnengekomen copy te verwerken tot een clubblad. Meestal 
zijn het gezellige maar tijdrovende bijeenkomsten omdat men 
geconfronteerd wordt met copy van verschillende leden en het 
kiezen en bed~nken~van bijpassende te~eningen gezamenlijk 
werk is. Het nadeel hiervan is dat het dikwijls leidt tot haast
werk voor de redactie omdat blijkt dat er te weinig copy is. 
Ook de kans op eenzijdigheid, bijv. alleen verslagen en compe
titiestanden en moppen om het geheel wat op te fleuren. 
Men brengt dan wel een clubblad uit maar besteedt minder aan
dacht aan variatie. 

Bij de eerste werkwijze kan men beter gebruik maken van de capa
citeiten van de redactieleden, en een eerlijke verdeling van het 
werk zien te krijgen. 

Voor beide typen redactievergaderingen is het aan te raden om de 
vergadering te houden na de bestuursvergadering, zodat steeds de 
actuele besluiten van het bestuur meegenomen kunnen worden. 

Het is in ieder geval verstandig om zowel voor de redactievergade
ringen, als voor het drukken vaste afspraken te maken, bijv. re
dactievergadering iedere tweede dinsdag in de maand, drukken iedere 
laatste dinsdag van de maand. Dat geeft voor alle partijen de groot
ste zekerheid dat er iedere maand een clubblad is. Ook leden kunnen 
er dan zeker van zijn wanneer ze iets in te leveren hebben en dat 
vergroot de medewerking voor het geven van copy. 

Inhoud van het clubblad. 

Voor de inhoud maken we onderscheid tussen vaste rubrieken en varia
bele onderwerpen. In onderstaande opsonuning zijn voorbeelden ver
meld die geselecteerd zijn uit qe diverse clubbladen. Het spreekt 
vanzelf dat deze lijst steeds uitgebreid kan worden. Belangrijk is 
dat de onderwerpen aan het doel beantwoorden en tegemoet komen aan 
de behoefte die er bij de leden bestaat. Het behoort m.i. tot de 
taak van het redactieteam om eens in de drie jaren m.b.v. een 
enquete na te gaan hoe de inhoud van het clubblad door de leden ~ 
ervaren wordt en welke ideeën er bestaan, welke onderwerpen men mist 
of welke te weinig aandacht krijgen. 
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a. Vaste rubrieken. 

Rubrieken die iedere maand terugkomen en d~e bij . voorkeur op 
een vaste plaats in het clubblad staan, evt. gekenmerkt met 
een of ander vignet zodat ze direct herkenbaar zijn. 

Samenstelling bestuur, commisies, trainers, speellokaal, speel
tijden, contributiebetaling etc. Ieder lid heeft daarmee ten 
alle tijde de actuele organisatie van de vereniging. Als hij 
incidenteel tets wil weten, heeft hij altijd de actuele infor
matie. 

Nieuwe leden en vertrokken leden. 

Een overzicht van de nieuwe leden, evt. met vermelding van soort 
lid (bijv. welp, aspirant etc.) en van d.e leden die. vertrokken 
zijn. Vanuit de redactie is een vaste afspraak te maken met de 
secretaris voor het verkrijgen van deze gegevens. De redactie 
kan ook "geabonneerd" zijn op de ledenlijst als die iedere 
maand bijgewerkt wordt. 

Verjaardagen van leden 

Zie opm. hierboven. 

Uitslagen standen en persoonlij«e prestaties. 

Gedurende de competitiemaanden worden maandelijks de uitslagen 
van de wedstrijden gegeven en vier keer per jaar (halfweg en 
aan het eind, voor beide competities in een seizoen) de bijge
werkte standen en persoonlijke prestaties. Vanuit de redactie 
kan hiervoor een vaste afspraak met de wedstrijdsecretaris ge
maakt worden. 

Bestuursmededelingen. 

Iedere maand vergadert het bestuur en neemt besluiten of doet 
voorstellen die bij de leden bekend moeten worden. De contact
persoon vanuit het bestuur brengt in de r.=::dacti.evergadering 
deze onderwerpen in. 

Commissie-nieuws. 

Als de vereniging werkt met commissies, .bi.jv. voor nevenacti
viteiten of de jeugd, kunnen mededeLingen_ van die comm.issies 
opgenomen worden. 

Redactioneel. 

Een stukje van de "Hoofdredacteur waarin hij iets beschouwt 
of iets over de inhoud van het clubblad vertelt. 

Evenementen-agenda. 

Een opsomming van de evenementen die in de regio, vereniging 
of afdeling staan te gebeuren, incl. de wij z_e van inschrijven 
etc. 

Jeugdrubriek. 

Het is verstandig om een vaste rubriek te hebben voor de jeugd. 
Deze kan qua inhoud wel elke keer verschillend z.ijn, maar het 
gaat erom dat de jeugd snel kan vinden wat. hen aangaat. Een 
puzzle, verslagen van wedstrijden, moppen etc. 
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Wedstrijdverslagen. 

In ieder clubblad komen elke ma.and verslagen van wedstrijden 
voor. Probeer deze als zodanig herkenbaar te maken, en zorg 
voor voldoende variatie. Sommige teams sturen altijd een ver
slag in, anderen moeten altijd aangespoord worden. Wanneer er 
veel teams competitie spelen is het aan te raden bij toerbeurt 
de teams aan het woord te laten. Teveel verslagen maakt het . 
clubblad niet aantrekkelijk om te lezen. 

b. Variabele rubrieken. 

In het clubblad kunnen verschillende onderwerpen af en toe 
geplaatst worden. Op dit punt komt de inventiviteit van de re
dactie aan de orde. Inspelen op actuele situaties in de ver
eniging , ongenoegens die gesignaleerd moeten worden, personen 
waarmee de vereniging nader kennis moet maken etc. 
Enkele voorbeelden: 

Sfeerverslagen van toernooien, ledenvergaderingen o f wedstrijden. 

Verslagen die niet zozeer de nadruk leggen op wat er gebeurd 
is, maar hoe het ervaren is door iemand die er bij was. 

Interview met leden. 

"Wist U" . ...... . 

De ervaring heeft geleerd dat een dergelijke rubriek het eerst 
gelezen wordt. De redactie kan daar op inspelen door onder
werpen die in het clubblad uitgebreide aandacht krijgen aan te 
tippen in deze rubriek. 

Technische onderwerpen. 

De technische aspecten van het tafeltennis, zowel materiaal 
als speltechniek. 

Sport en gezondheid. 

Met name gezondheidsaspecten die met tafeltennis te maken heb
ben. Vloeren, in sporthallen, hygiene, sportschoenen, conditie, 
vermoeidheid etc. 

Sponsoring 
Sportleven in de regio 
Subsidiëring 
Materiaalonderhoud. 

Bestuursleden aan het woord. 

Zowel voor de redactie als de leden is het bemoedigend als de 
voorzitter of secretaris ook een keer wat voor zijn rekening 
neemt, ook als er niets dringends te vertellen is. De gebrui
kelijke momenten zijn natuurlijk aan het begin of einde van een 
jaar, maar tussendoor mag oo~ gerust eens. 

terugblikken naar het verleden. 

De geschiedenis, in een aanta l afleveringen, voorva l len, of 
heugelijke gebeurtenissen van uit de vroege beginperiode van 
de vereniging spreken de huidige leden zeker aan, en geven 
tevens wat meer achtergrondinformatie over de vereniging. 
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Het bezorgen. 

Wanneer het blad terug is van de drukker of stencilinrichting is 
het zaak dat het zo snel mogelijk bij de leden komt . 
Afhankelijk van het aantal leden en de spreiding in de omgeving 
kunnen de clubbladen thuis bezorgd worden, met de post verstuurd 
of gewoon op de clubavond afgegeven worden. 
Bij omvangrijke bezorging is het verstandig enkele l eden te bena
deren die in hun eigen wijk de blaadjes rond brengen. Een vasf 
distributielijstje dat steeds aangevuld wordt met nieuwe leden, 
vergemakkelijkt het bezorgen en daarmee heb je ook de zekerheid dat 
nieuwe leden het clubblad krijgen. 
Er is altijd de mogelijkheid dat er enkele nieuwe leden nog niet 
op de lijst van de secretaris voorkomen. Bewaar daarom enkele exem
plaren in de materiaalkist, of bij de bar. 
Vergeet bij de bezorging ook niet een aantal adre ssen te vermelden 
van officiële instanties of instellingen, zoals b ~j v. de sportstich
ting, de plaatselijke pers, de bibliotheek, de NTTB , Afdeling Bra
bant ("Mixed" niet vergeten). Een goed veizorgdc lubblad v met actu
ele informatie is reclame voor de vereniging en de tafel tennissport. 

Slotopmerkingen. 

In bovenstaand artikel zijn een groot aantal aspec ten van het club
blad vermeld ' met de bedoeling U een richtlijn te geven voor het op
zetten of in stand houden van het clubblad. 
De "Mixed" ontvangt ,regelmatig van± 15 verenigingen uit de Afdeling 
Brabant een clubblad. Dat is op de 87 verenigingen niet veel. Er 
zullen best meer verenigingen zijn die een c lubblad hebben, maar het 
vergeten op te sturen. In het gunstigste geva l heeft 50 % van de 
Brabantse verenig i ngen een clubblad. Laat dit artikel een aansporing 
zijn voor de overige verenigingen om ook eens wat t e doen aan de 
"conununicatieverbetering" of aan de versteviging van de b and van de 
leden onderling. De verenigingen die regelmatig een clubblad opstu
ren bewijzen dat het echt zin heeft om een clubblad te hebben. 

Succes met een eventuele start. 
Mocht U reeds een clubblad hebben en U hebt dit nog nooit opgestuurd, 
dan hoop ik dat U het redactieadres van de ."Mixed" o p Uw verzend
lijst zet. 

Tot slot nog een laatste tip: 

Geef Uw clubblad redactie voor f6,- per jaar een abonnement op de 
"Mixed". Wellicht dat de redactie daar uit kan putten in tijden 
dat er weinig aanbod is. 

Wil vd . Bragt. 

FINALES BEKERKOMPETITIE AFD. BRABANT 

De finales 1e divisie heren en dames zij n gespeeld o p vrijdag 
17 april te Goirle . De organisé:. tie we.s in handen van de vereni
ging Red Star '58. 
Voor de finale 1e divisie hadden zich de teams van NL~on 1 e n 2 
geplaatst. Voor Nikon-1 speelde P. Bakker en T. v . Vroenhoven 
(~erspeler B. Potton deed mee aan de W.K. te Novisad ) en Nikon-2 
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bestond uit d e Si:JCler s T. v. Gasteren en J. Handgraaf. 
Beide teams streden voluit om de titel, T. v. Gasteren won beide 
partijen en P. Bakker en T. v. Vroenhoven wonnen beide. van J . 
Handgraaf. Het dubbel werd in 5 games beslist in het voordeel 
van Nikon-1. Belangrijk daarbij was dat routini.er T. v. Vroenhoven 
de service weggaf om zodoende de opstelling te kunnen kiezen die 
uiteindelijk de 3-2 overwinning opleverde. De finale b.i.j de dames 
ging tussen de teams 1 en 2 van Red Star '58. Het werd een duide
lijke 4-1 overwinning voor het eerste team. · 
Elly de Krijger bleef ongeslagen en Rietje vd. Berghe won van 
Mariette Smulders maar verloor verrassend van de goed spelende 
Rianne Smits. Ook het dubbel was voor Red Star-1. 
Omdat beide finales door teams van dezelfde vereniging werden ge
speeld was de spanning er een beetje af. De publieke . belangstelling 
was dan ook zeer matig, jammer want er was goed tafeltenni.s te zien •. 
Zowel Nikon bij de heren als Red Star'58 bij de dames zullen deel
nemen aan de Nationale Bekerfinales op 24 mei te Geldrop. De finales 
2e divisie heren en Mixed werden gespeeld op . vrijdag 24 april te Oss. 
Anders dan bij de finales in Goirle waren. vele supporters komen 
kijken naar de verrichtingen van hun team. Het was dan ook. gezellig 
druk in het tafeltenniscentrum van O.T.T.C. Ook. voor de finale 2e 
divisie hadden zich 2 teams van dezelfde vereniging geplaatst, dit
maal Kadans 1 en 2. Kadans-1, die als favoriet aan de bekercompetitie 
was begonnen, kon niet beschikken over de pas aan. zijn knie geope
reerde J. Suiskens. P. \l:d. Nieuwenhuiz€n was zijn vervanger en samen 
met c. v. Empel moest hij uitkomen tegen het sterke tweede team, 
bestaande uit L. v. Lieshout en J. Vaessen. Ka.dans-2 won. vrij ge
makkelijk met 1-4. Alleen de knap spelende . P. v.d. Nieuwenhuizen 
kon tegenscoren door van J.Vaessen te winnen.In de finale mixed moesten 
Marjan Wagemakers, C. v.d. Vorst . en H. Deelen van Vice Versa '51 het 
opnemen tegen titelhouder Irene. In dat team spelen Dhr. en Mevr. 
van Unen samen met W. Jurriens. De heren van Irene bleken te sterk 
voor de mannen uit Oudenbosch. De uitslag was 5-2 in het voordeel 
van Irene, het damesenkelspel en het gemengd dubbel waren voor 
Vice Versa'51. 
Uitslagen: 

1e divisie heren 
2e divisie heren 
dames 
mixed 

Nikon-1 - Nikon-2 
Kadans-1 - Kadans-2 

Red Star-1 - Red Star-2 
Irene-1 - Vice Versa-1 

A. Rooymans 

Uit de clubbladen 
,,... .. ,,, 

in de Mixed r 
'.J 

3-2 
1-4 
4-1 
5-2 

In "Batgeheimpjes" van TTV RKC uit Waalwijk is een stukje opgeno
men van de vereniging Inspanning en Ontspanning. Deze vereniging 
heeft tot doel het bevorderen van de recreatieve sportbeoefening 
voor gehandicapten. De voorzitter doet via het clubblad van de 
tafeltennisvereniging een oproep aan de leden om te helpen bij de 
tafeltennisactiviteiten voor de gehandicapten. 
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"Het Leuterke" van Red Star '58 heeft voor de variatie 2 mei uit
geroepen tot de dag van de arbeid en wel omdat dan voor de werkers 
van de club een feestavond wordt gehouden. 

In het clubblad van ATTC uit Aarle Rixtel staat een tekening afge
beeld van bestuursleden die ongeduldig bij de bus staan te wachten 
om naar het feest van de NTTB, Afd. Brabant te gaan. 
(Wij zijn benieuwd naar de volgende tekening over de terugkeer, red.) 

Het clubblad van TTV Renata uit Eindhoven heeft een naam gekregen: 
"De Renater Snater". Een tekening van een tafeltennissende eend 
maakt het geheel compleet. 

Bij TIOS uit Tilburg is een jeugdcommissie ingesteld om de activi
teiten voor de jeugd te stimuleren. 

"Kadans Serveert" van TTV Kadans uit Best .doet verslag. van een van 
de activiteiten die de jeugdcommissie heeft gedaan • . Een geslaagde 
vriendschappelijke competitie met andere verenigingen voor welpen 
en aspiranten die pas lid zijn. 
Op speelse wijze heeft de jeugd daardoor veel van het tafeltennissen 
geleerd. 

TTV Taveres uit Eindhoven heeft een brief gestuurd naar het HB en AB 
van de NTTB n.a.v. de affaire Leyssen. (Roken verbieden in de zalen 
waar gespeeld wordt.) Taveres is het eens met de argumenten van Leys
sen. De brief en het antwoord van de Afd. Brabant zijn beide opgeno
men. Ook het HB heeft gereageerd.Leyssen zelf liet niets van zich hore~ 

In "Smashparade" van het Markiezaat uit Bergen op Zoom staat een 
interview met het SOOOe lid van de afd. Brabant. Daaruit blijkt 
dat de gelukkige nog steeds blij is met de fiets die hij van de Afd. 
Brabant heeft gekregen bij de huldiging. 

Tafeltennis op de huishoudbeurs (Uit Eindhovens dagblad) 

Op de huishoudbeurs in de Rai zullen voor het eerst ook sporten 
vertegenwoordigd zijn. Via de NSF zijn de diverse sportbonden 
in de gelegenheid gesteld om te laten zien wat hun sport te bie
den heeft. Ook tafel tennis is aanwez.ig. In bij zalen worden wed
strijden gespeeld, door bekende tafeltennissers. In de hal ~elf 
zijn op diverse tv's de op Video vastgelegde wedstrijden van alle 
dagen te bezichtigen. 

Nieuwe opzet voor toto en lotto ·in de ~.1aak (Uit de volkskrant van 
11 d.pril) 

De belangrijkste WlJZiging zit in de geldprijzen. De kans op een 
prijs bij de lotto wordt vergroot (drie goed is voortaan prijs) en 
bedragen tot f60,- zullen voortaan worden uitbetaald door diegene 
die het formulier heeft opgehaald. De formulieren zullen fasegewijs 
worden gewijzigd; voortaan is een tweede kopie aanwezig die in 
het bezit van de vereniging blijft. Brabant krijgt na de zomer de 
nieuwe formulieren. 
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De zegels op de formulieren zullen verdwijnen. 
Het meespelen wordt duurder. Eén lottokolom gaat êên gulden 
kosten, de ophalers krijgen f 0,40 per formulier. 

Beleidslijnen georganiseerde sport. 

Op het symposium "De amateurvereniging op weg naar het jaar 2000" 
sprak Drs. Jan v. Gorsel, hoofd van directie Sportzaken van CRM 
over het sportbeleid. In het blad "Sport en vereniging" nr. 3 
(Maart 1981) is de speech vermeld. Daarin staan de volgende be
leidslijnen voor de georganiseerde sport: 
"- Ga de kant niet op van schijnamateurisme door het betalen van 

vergoedingen aan steeds meer zogenaamde vrijwilligers, maar 
streef naar een kern van professionals; 

- Streef er naar de verenigingshuishoudens te beperken tot wat op 
basis van contributie-inbreng mogelijk is. Beperk de sponsor
invloed. 

- Probeer te voorkomen dat de vereniging steeds meer bedrijfsas
pecten krijgt, want dan zal een overmatige professionalisering 
en afhankelijkheid vergroten. 

- Geef topsport een eerlijke kans en maak er beroepssport van die 
voldoet aan alle voorwaarden die voor alle beroepsuitoefening 
geldt. 

- Breid het beleid van de vereniging uit naar de samenleving toe 
als aanbieder van recreatiesport. Overdrijf het belang van com
petitie- en wedstrijdsport niet." 

Gokautomaten (Uit: Sport en vereniging, nr. 3) 

De regering is van plan een einde te maken aan de exploitatie van 
gokautomaten in kantines van sportverenigingen, in club- en buurt
huizen. 
Het gaat hier om de zgn. kansspelautomaten, zoals de fruitautomaat. 
De behendigheidsautomaten, zoals flipperkasten vallen erbuiten. 
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