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ORGAAN van de N.T.T.8. afd. BRABANT 

REDAKTIE W. VAN DEN BRAGT, Frans Halsstraat 22, 5684 AH BEST. 

TELEFOON 04998 - 73440. 

JAARGANG 28 NUMMER 7 SEPTEMBER 1981. 

van de 

redactie 

Als U dit leest zijn de eerste competitiewedstrijden weer achter 
de rug. Vlak voor en na de vacantieperiode zijn _er een aan~al 
gebeurtenissen geweest in de tafeltenniswereld, waarin ik .in de
ze Mixed op terug wil komen. 
In Mei is door de Bondsraad het besluit genomen om de verplichte 
medische sportkeuring af te schaffen. 
De redenen daarvoor waren te lezen in ~Tafeltennis". In het jaar
verslag van de Afd. Brabant vinden we de argumenten van de afde
ling. Hoe heeft de ''Sport-medische wereld" gereageerd op dit 
besluit? 
Omdat ik tot nog toe geen officiële reacties heb gehoord, heb ik 
het besluit voorgelegd aan een arts . Zijn mening vindt U in deze 
Mixed. 



.:: 

De Algemene ledenvergadering van de Afdeling Brabant gaf mij ook 
aanleiding om enkele, daar besproken onderwerpen van commentaar 
te voorzien. Het is geen officieël verslag. (De notulen komen 
via het AB) . 
Het is echter _een verslag met enkele open vragen mijnerzijds, als 
onafhankelijk toehoorder, in de hoop dat het bijdraagt tot een 
voor ieder bevredigende oplossing. 

Het af scheid van Cees Hobbelen is ook één van de gebeurtenissen 
die aandacht krijgen in deze Mixed. 
Naast een kort verslag van de afscheidsreceptie vindt U tevens 
een 'uitgebreid portret van de scheidende voorzitter, Cees Hobbe
len en de nieuwe voorzitter Thorn de Jonge. 

Wat direkt in het oog springt in deze Mixed is de "verpakking". 
Een nieuw gezicht , dat altijd even moet wennen. 
Het AB zet hiermee de lijn door om de communicatiemiddelen van 
de Afdeling van een uniforme herkenning te voorzien. 
Door ruimte te bieden aan adverteerders blijven de meerkosten 
binnen de perken. 
Ik hoop dat U snel gewend bent aan de nieuwe "jas". 

Veel leesplezier. 
Wil v.d . Bragt. 

of ficiele 

anededelingen 

Samenstelling Afdelingsbestuur m.i.v. 29/8/81. 

Voorzitter/recr.sportzaken/ - Th.de Jonge, 
coörd.bondsbur . 

Secretaris - F. Hofstede, 

Penningmeester/subsidiezaken- P.v.Iersel, 

A.C.L. - A.Jonkers, 

Dr. de_ Ramlaan 6, 4624 VL 
Bergen op Zoom Tei . 01640-
34112 
Pr.Hendrikstr.28b, 4631 KC 
Hoogerheide. 
Tel. 01646-3224. 
Noordhoekring 55, 
5038 GB Tilburg. 
Tel. 013-426900. 
Burg. Philipsenstraat 19, 
5051 CP Goirle. 
Tel. 013-344780. 



(Vervolg officiële mededelingen) 

A.J.C.L./jeugdlicenties/ - N.v.Erp 
jeugdbekerkomp./zaken 
Techn.zaken/Opleidingen - T.v.Happen, 

Begijnenstraat 45, 5341 
BC Oss, Tel. 04120-32106 
Postbus 81, 4760 AB 
Zevenbergen. 
Tel. 01680-27714. 

Bekerkomp.senioren/juri
dischezaken/reglementen - A.Rooymans, Olmebeek 14, 5501 CC 

Veldhoven. 

Vice-voorzitter/akko:m.~o
daties/Pers&Propaganda/ 

Tel . 040-535457. 

KSW - F.v.d. AA , Mozartlaan 22, 5707 RL 
Helmond. 

T&W/licenties senioren/ 
zaal-en materiaalkeu
ring, meerkampen, afd. 
ontmoetingen en basis
scholierenkamp. 

04920-36431. 

- F. Geubbels , Deelenstraat 5, 5708 KJ 
Helmond . 
04920-43664. 

Samenstelling Kommissies. 

Kompetitiekommissie senioren 

Voorzitter: A. Jonkers, Burg. Philipsenstr.19, 5051 CP Goirle. 
Tel. 013-344780. 

Lid: H.Hoevenaars, Kard.v.Rossurnstr.56r,5104 HN Dongen. 
Tel. 01623-15372. 

Lid: L.Snoeijs Hoogeind 46,4817 EM Breda 
Tel. 076-142016 

Lid: H.vd.Linden , Dr.A.Zijlmansstr. 30, 5531 GG Bladel. 

Jeugdkommissie: 

Voorzitter: N.v.Erp, 

Lid: J. Holten, 

Lid: P. Theuns, 

Lid: W.de Kort, 

Lid: N. de Groot, 

Licenties: P . Kil, 

Tel. 04977-3531 . 

Begijnenstraat 45,5341 BC Oss. 
Tel. 04120-32106 . 
Orduynstraat 68 , 5231 ND Den Bosch 
Tel. 073-412285. 
Ossendrechtseweg 31, 4631 BB Hooger
heide. Te l . 016 46-2777. 
Wilgengaard 16, 5051 XT Goirle . 
Tel. 013-345670 
v.Lieshoutstr . 12, 5708 CE Helmond. 
Tel. 04920-44898. 
Julianastraat 40, 4651 BZ Steenbergen. 
Tel. 01670-63547 . 

Kommissie Tournooien en Wedstrijden: 

Voorzitter: F. Geubbels, Deelenstraat 5, 5708 KJ Helmond. 

Lid: s. Wens, 

Lid: J. Maas, 

Tel. 04920-43664. 
O.Terheydenseweg 17, 4815 CM Breda. 
Tel. 076-877969. 
Odiliadonk 21 , 4707 TJ Roosendaal 
Tel: 01650-41590. 
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(Vervolg officiële mededelingen) 

Technische kommissie: 

Voorzitter T. v. Happen 

Lid T.v. Vroenhoven 

Lid A. Koot 

Lid R. Zwart jens 

Lid T.v.Oevelen 

Lid H. Boute 

Lid s.v.d. Zee 

Lid H. Bloks 

Redaktie Mixed: 

Postbus 81, 4760 AB Zevenbergen 
Tel. 01680-27714. 
J.M.Kemperstraat 14, 4652 GX 
Eindhoven. Tel. 040-512644. 
Zomerland 91, 4761 TB Zevenbergen 
Tel. 01680-26293. 
Moggendries 36, 5641 PM Eindhoven 
Tel. 040-814489. 
Molendreef 22, 4641 CW Ossendrecht. 
Tel. 
Puccinihof 673, 5049 GZ Tilburg 
Tel. 013-551469. 
3e Donk 25, 5233 XD 's Hertogenbosch 
Tel. 0 3 7-4 1 6 6 1 4 
Servqtiusstraat 15, 5262 ER Vught. 
Tel. 073-563878. 

W.v.d. Bragt, Frans Halsstraat 22, 5684 AH Best, Tel. 04988-73440. 

Kommissie Pers & Propaganda: 

Voorzitter F. v. ,_:. Aa, 

Lid Th. de Jonge 

Protestkommissie: 

Voorzitter Mr.A.v.d. AA 

Lid A.vd.Heuvel 

Lid Mr. J. Jansen 

A.B.-Besluit: 

Mozartlaan 22, 5707 RL Helmond 
Tel. 04920-36431. 
Dr. de Ramlaan 6, 4624 VL Bergen op 
Tel 01640-34112. Zoom. 

Lindendijk 31, 5491 GA St.Oedenrode 
Tel. 04138-2352. 
Kievitlaan 5, 5741 AZ Beek en Donk 
Tel 049 2 9-1878. 
Vaarze nhof 112, 5403 TT Uden 
Tel. 04132-67509. 

Tijdens de op 7 september j.l. gehouden vergadering heeft het be
stuur het navolgend besluit genomen: 
"Voor alle evenementen, welke op basis van licentie worden inge
deeld, wordt de licentia-pas verplicht gesteld". 
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SUCCES, THOM DE JONGE. 

De 46-jarige voorzitter van 
het Markiezaat uit Bergen op 
Zoom is sinds 1973 lid van 
het afdelingsbestuur. Daarin 
heeft hij de functies van 
penningmeester en secretaris 
bekleed . Zijn bestuurlijke 
ervaring gaat verder. In 1955 
was hij medeoprichter van 
Dito en heeft tot de fusie 
met Virage, in 1966, 11 jaar 
het voorzitterschap op zich 
genomen. Na de fusie, is hij 
in totaal 7! jaar voorzitter 
van de nieuwe vereniging Het 
Markiezaat. 
Buiten de tafeltennissport 
heeft Thorn geen bestuursfunc
ties. In de jaren dat hij in 
het afdelingsbestuur heeft ge
werkt heeft hij zijn handen 
vol gehad aan de ledenadmini
stratie (hij was de enige die 
het langer dan een jaar heeft 
volgehouden). Binnen zijn ei-
gen vereniging hebben vooral 

de begeleiding en opleiding van de jeugd zijn grootste interesse. Wat 
de opleiding betreft heeft dat al de nodige resultaten opgeleverd. 
Zijn tafeltennisactiviteiten startten in 1948 bij Elan in Rotterdam, 
later heeft hij ook nog bij Robaver gespeeld. Maar tafeltennis heeft 
hij steeds beschouwd als een fijne manier van sport bedrijven. 
Zijn hoogste niveau is de derde klasse geweest. Het meeste plezier be
leeft hij aan het jaarlijkse veteranentoernooi, waar hij van zijn ster
kere broer kan winnen. Normaal verliest hij daar altijd van, behalve 
bij dat ene toernooi. In zijn hele tafeltenniscarriere heeft Thorn 
slechts één beker en vaantje gewonnen, maar dat komt door zijn instel
ling om tafeltennis als hobby te beschouwen. Met succes spee~t hij dan 
ook al 10 jaar in de West-Brabantse B-senioren competitie. 
Naast tafeltennis volgt hij geinteresseerd andere sporten zoals: voet
bal (Feyenoord-supporter) toptennis en ijshockey. Als hij eraan toe
komt speelt hij graag een parti jtje schaak , luistert naar licht klas
sieke muziek (opera en operette) en bewondert de overtuigingskracht 
van politici in politieke debatten. 
In de tafeltennissport ziet Thorn ongunstige ontwikkelingen aan de top. 
Het materiaal en de service gaan overheersen en dat gaat ten koste van 
het kijkspel en het plezier voor de spelers . Natuurlijk geeft winnen 
voldoening, maar een fijne partij met lange ralleys kan een speler ook 
voldoening geven. Bij de topspelers bewondert hij bijv. goede verde
digers die met lange ouderwetse halen van ver achter de taf el proberen 
het spel te maken en van daaruit de aanval over te nemen. 
Surbek is daar een mooi voorbeeld van. 

TOEKOMSTVERWACHTINGEN 

Thorn beschouwt zich als de natuurlijke opvolger van Cees Hobbelen. 
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(Vervolg Thorn de Jonge) 

Hij heeft de functie nooit echt geambieerd. Hij noemt zichzelf 
meer een achtergrondfiguur, die het als een uitdaging beschouwt 
om leiding te geven aan de grote afdeling Brabant. 

Thorn heeft wel duidelijke doelen voor ogen, die hij wil na stre
ven: 
- Zoveel mogelijk mensen achter de tafel zien te krijgen. 

- Tafeltennissers in Brabant onder één noemer krijgen (integreren 
van de verschillende bandjes, liga's) 

- Nadruk leggen op tafeltennis als recreatieve sport zonder dat het 
ten koste gaat van diegenen die tafeltennis als wedstrijd- of 
topsport willen beoefenen. Bijv. de lijn v an het accommodatiebe
leid moet voortgezet worden; de opleiding van het kader zodanig 
maken, dat meer talent, dat zeker aanwezig is, tot ontwikkeling 
kan komen. 

- In de contacten met de overkoepelende organisaties geen afwachten
de houding innemen maar meedenken en meedoen. 

- Er voor zorgen dat de informatie die verenigingsbestuurders moe
ten krijgen, duidelijk, compleet en op _tijd is. 

Thorn hoopt dat hij vanuit de afdeling de medewerking krijgt om, 
gezamenlijk die doelstellingen te realiseren. 

Succes Thorn, in je nieuwe functie. 

Wil vd. Bragt. 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Afscheid van Cees Hobbelen 

Op 29 augustus 1981 heeft de afdeling Brabant haar a 1.gemene leden
vergadering gehouden, in de Postelse Hoeve in Tilburg. 



Onder de aanwezigen vertegenwoordigers van vele tafeltennisvere
nigingen en ook ereleden en HB-lid Poulissen. Een lange agenda en 
een uitgebreid jaarverslag waren de leden ruim op tijd toegestuurd. 
De ervaringen van het vorige jaar, hadden het AB doen besluiten 
om vooraf, schriftelijke vragen te laten insturen, om de vergade
ring snel en efficiënt te laten verlopen. 
Weinig verenigingen hadden hiervan gebruik gemaakt; tijdens de 
vergadering bleek dat er wel degelijk behoefte was om een en ander 
te bespreken. Gelukkig kon dat ook in de tweede termijn. Het gevolg 
daarvan was echter wel, dat 't bij uitwisselen van gedachten bleef, 
omdat ter vergadering weinig of geen nieuwe concrete voorstellen 
werden gedaan. 

JEUGDCOMPETITIE 

Toch zijn er m.i. wel degelijk problemen naar voren gebracht, waar
van concretere afspraken gemaakt hadden kunnen worden. 
Met name de door TTV Veldhoven en Bladel naar voren gebrachte pro
blemen met de jeugdcompetitie verdienden een beter lot. 
Veldhoven informeerde of er nog wat te verwachten was n . a.v . de 
enquête resu l taten over de jeugdcompetitie. 
Het AB beves t igde nogmaals dat gezien het (te) geringe aantal re
acties (51 verenig i ngen hadden gereageerd, waarvan 63% voor de 
nieuwe opzet waren ) , het AB had besloten geen actie te ondernemen 
om een gewijzigde competitie opzet, reglementair en formeel inge
voerd te krijgen. Ook al werd alsnog besloten om hiervoor voor
stellen te doen, zou het op z'n vroegst over 2 jaar rea l iteit 
kunnen zij n . 
Het AB zou nu wachten op initiatieven van het HB , dat mogelijk ook 
voor de eredivisie een andere opzet qaat invoeren . Deze opmerking 
werd overigens door HB-lid Poulissen gecorrigeerd: "Er is een actie 
van topspelers geweest; er zijn geen concrete plannen of voorstel
len t.a . v. dit onderwerp". 

JUISTE CONCLUSIES: 

Het is echter de vraag of de overigens goed functionerende en actie-
' ve jeugdcommissie, goede conclusies heeft getrokken uit het enquete-

resultaat? 
51 van de 86 veren i gingen heeft gereageerd, iets meer dan de helft. 
Voor het AB was dit onvoldoende basis om een goed beeld te krijgen. 
Maar welke verenigingen hebben belang bij een andere jeugdcompeti
tie-opzet? Toch zij die jeugdteams in de competitie hebben, of plan
nen daartoe hebben? 
In de enquète van 1980 is daar geen vraag over gesteld. Analyseert 
men de nieuwe competitieboeken, dan blijkt dat 63 verenigingen 
jeugdteams in de competitie hebben; (39 veren i g ingen zowel jongens 
als meisjesteams , 3 verenigin gen alleen meisjes teams , 2 vereni
gingen alleen jongens teams) . 
Zouden de conclusies niet anders moeten luiden , als blijkt dat het 
51 van deze 63 belanghebbende veren igingen zijn , die gereageerd 
hebben, en er dus slechts 20 % van de belanghebbende verenigingen 
niet ger eageerd heeft? 

WACHTEN OP REGLEMENTSWIJZIGINGEN? 

Een vraag is ook, of er gewacht moet worde n op een officieël, goed
gekeurde reglementswijziging op landelijk niveau? Kan het ook niet 
zo zijn dat voor bepaalde jeugdklassen , in bepaalde regio's of de 
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(Vervolg reglementswijzigingen) 

hele afdeling, dit ingevoerd kan worden, en de ervaringen aan de 
bondsraad worden voorgelegd? 
Ook in andere sporttakken, zie je dat reglementen worden aange
past, op basis van ervaringen in bepaalde districten met nieuwe, 
op de behoefte afgestemde regels. (Enkele Brabantse voetbaldis
tricten en kringen zijn begonnen met 7-tallen voor de jongste 
voetballers, op halve velden met handbalgoqls en zonder buiten
spelregel. Positieve ervaringen hebben later geleid tot officiële 
reglementswijzigingen). 
Zeker in een groeiende afdeling, waarin met name de jeugd toeneemt, 
moet er de mogelijkheid zijn zoveel mogelijk jeugdcompetitie te 
laten spelen; 
Problemen zoals door TTV Bladel naar voren gebracht (Jonge vereni
ging met te weinig meisjes, die met de huidige reglementen niet 
kunnen spelen) hoeven er niet te zijn bij een flexibele opstel
ling van bestuurders. 

ENQUETE LEDENWERFACTIE 

Het AB deed, desgevraagd, de toezegging een nadere uitwerking te 
geven van de enquète resultaten over de ledenwerfactie. (o.a. mo
tieven om niet alle leden in te schrijven bij de NTTB) . 

FINANCIEN 

Bij de bespreking van de financiën (jaarverslag penningmeester en 
begroting) nam een "ongedateerde brief" (staartje van de vorige le
denvergadering) nogal wat spreektijd in beslag. 
De boekhoudtechnische discussie tussen het AB en TTCV/Rath over de 
boetes bracht geen verandering in het standpunt van het AB. 
PSV/Cathrien had de moeite genomen om het jaarverslag te bestuderen, 
en had een aantal vragen over de presentatie van de cijfers. Tij
dens de vergadering werd een toelichting gegeven, op diverse in 't 
oog springende verhogingen. Het AB zegde toe in de toekomst meer 
toelichtingen op te nemen bij het jaarverslag en de begroting. 
Gedurende het lopende seizoen zal nagegaan worden, of de voorgestel
de informatie verstrekking {bundeling in de wekelijkse "rond de 
tafel") goedkoper kan, of volstaan kan worden met minder verplich-
te abonnementen. Voor het eerst was een meerjaren begroting opgenomen; 
PSV/Cathrien stelde terecht vast, dat zij weliswaar blij waren met 
de cijfers, maar dat het daar niet alleen om gaat. 
De begrotingen geven het financiële gevolg van een beleid, en daar
over was geen woord gerept. PSV/Cathrien zag dan ook graag een be
leidsplan voor de komende jaren. 

BESTUURSWISSELING 

Tegen half zes werden de door het bestuur kandidaat gestelde AB
leden ·met applaus gekozen (Geubels en v. Happen herkozen, Hofstede 
en v.à.Aa nieuwe leden). 
De Hr. Hofstede zal in de toekomst het s ecretariaat op zich nemen; 
Hr.v.d. Aa zal belast worden met Fiscale en juridische zaken. 
In een van de volgende Mixed's zullen we de nieuwe AB-leden uitge~ 
breid aan het woord laten. 

AFSCHEID CEES HOBBELEN 

Voor Cees Hobbelen brak toen het moment aan om definitief afscheid 
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(Vervolg Afscheid) 

te nemen van het AB. Hij droeg de hamer over aan Thorn de Jonge, 
die Cees bedankte voor zijn vele, goede werk en de verenigingen 
bedankte voor het in hem gestelde vertrouwen. 
Op de aansluitende afscheidsreceptie, die door het uitlopen van 
de vergadering een uur later begon, namen de vertegenwoordigers 
van de tafeltennisverenigingen afscheid van Cees. 
De Hr.v. Gijselhart, lid van de Provinciale Sportraad Noord-Bra
bant, bedankte Cees voor de samenwerking en benadrukte dat ziJn 
bemoeienissen voor de tafeltennissport, er mede toe geleid heeft 
dat tafeltennis als een volwaardige sport wordt beschouwd. 
Thorn de Jonge (Voorzitter AB) en Ad Poulissen (HB-lid) belichtten 
beiden de bestuurlijke kwaliteiten en persoonlijke stijl van Cees. 
Namens het AB. werd Cees een -horloge met inscriptie en een pen 
aangeboden, en werd de aan hem toegekende Johan Goossens-troffee 
uitgereikt door Mevr. A. Goossens. 
Ad Poulissen overhandigde de eerdere toegezegde fraaie vlag, en 
memoreerde dat Cees reeds op het 40-jarig jubileum tot lid van 
verdienste is benoemd. 
Ad Poulissen riep de tijd in herinnering dat hij lid was van het 
AB: Gezellige vergaderingen bij Cees thuis, die tot in de late 

· uurtjes duurden, mede door de hem kenmerkende eigenschap om veel 
· te praten. · 
Cees Hobbelen bedankte de sprekers voor hun woorden, de onderscheiding, 

~waarmee hij zeer geroerd was, en de cadeaux, en hij hoopte dat de 
plannen van het AB, in de toekomst geen papieren stukken zouden blij
ven. Hij wenste iedereen succes met hun activiteiten. 

Elders in deze Mixed vindt U een uitgebreider portret van Cees Hobbe
len en de nieuwe voorzitter Thorn de Jonge. 

Wil vd. Bragt. 

9 



BEDANKT CEES HOBBELEN 

De 47-jarige Cees Hobbelen heeft de 
laatste acht jaren met verve de 
voorzittershamer gehanteerd van de 
Afdeling Brabant.Op 29 augustus heeft 
hij de hamer overgedragen aan Thorn de 
Jonge. Daarmee zijn meer dan 25 jaren 
van bestuurlijke aktiviteiten voor de 
afdeling afgesloten . In die 25 jaren 
heeft Cees als funkties binnen het af
delingsbestuur, m.u.v . het penningmees-

- terschap, voor langere of kortere tijd 
bekleed . Voordat het werk op afdelings
n i vo hem aantrok, was hij bestuurlijk 
actief bij Luto , de vereniging waar hij 
sinds 1954 lid van is. Zijn tafeltennis
carrière begon overigens 4 jaar eerder 
bij RKTTC. In de schoolti jd speelde hij 
hoofdzakelijk hockey, maar de partijtjes 
tafeltennis bij vrienden thuis gingen 
hem zo goed af dat hij toch besloot om 
een serieus lid te worden van een tafel
tennisclub . Bij RKTTC begon hij in de 
4e klasse. Na de overgang naar Luto 
speelde hij, na twee jaar intensieve 
training, in het eerste van Luto dat 

toen 2e klas s e s peelde. Tien jaar heeft Cees in het eerste gestaan, 
en daarmee ups e n downs me e gemaakt.De hoogste klasse die zij be
reikte, was de toenmalige overgangsklasse. In die jaren werden ook 
bijna alle t o e r nooi en afge gaan en menige prijs in de prijzenkast 
roept herinneringe n op uit die tijd. 
Hij speelt nu af e n toe nog actief tafeltennis, als invaller in een 
4e klasse team. 

GEBOREN BESTUURDER. 

Naast de t a f eltenni s - ambi ties en de daaruit voortvloeiende inten
sieve trainingsar beid, was Cees al snel actief op het bestuur-
lijk niveau . Op zee r jonge leeftijd werd hij wedstrijdsecretaris. 
Clande s t i en, wan t je moch t p as op 21-jarige leeftijd een offi
ciële f unctie vervullen. Het bestuurswerk heeft hem altijd aan
getrokken . Zelfs op s chool, zeer tot ontstemming van zijn vader, 
die vond dat dat ten k o ste g ing van zijn eigenlijke taak op school: 
kennis ve rga ren en diploma h alen. Cees speelde het klaar he ~ te 
blijven combineren. 
Het be s turen geeft hem een k ik, met name het bouwen aan nieuwe 
struc t u r en ervaart hij als een uitdaging en het appeleert aan een 
natuur l ij ke dra ng om zich ergen s verantwoordelijk voor t e voelen. 
Met het a fscheid van het afdelingsbestuur houden zijn bestuur
lijke activiteiten niet op. Naast het voorzitterschap van Luto 
bekleed t hi j no g b e stuurlijke of adviserende functies in de Stich
ting Sport-Medisch Adviescentrum Tilburg, De Tilburgse Sportraad, 
de Jaar beurscommissie, hoofdbestuur van de NKS-T. 
Daardoor blijf t e r we inig t ijd over voor andere hobbies en inte
resses zoals schaken, naar k lassieke muziek luisteren en lezen van 
ontspann i ng slectuur. 
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Er wordt natuurlijk wel veel gelezen met zoveel ~uncties, maar 
dat is zogezegd "beroepsmatig". 
Een van de principes die Cees hanteerde was dat hij alles wilde 
lezen dat met de organisaties had te maken waar hij deel van uit 
maakt, ook al betrof het specifieke informatie . 

. Nu is dan bewaarheid wat hij reeds tijdig heeft aangekondigd: af
scheid van het afdelingsbestuur. 
De afdeling dankt veel aan hem. Lang niet alles is direct in con
crete feiten tot uitdrukking te brengen. Waar Cees het meeste 
voldoening in heeft gevonden, is zijn streven naar erkenning van 
de tafeltennisbond als een echte sportorganisatie die meetelt bij 
overkoepelende sportorganisaties of overheden. 
Cees stelt met nadruk dat hij nooit in staat was geweest zoveel 
werk te verzetten voor het tafeltennis, als zijn vrouw hem niet 
volledig gesteund had . 

Bedank t Cees en succes met de andere activiteiten. 

Wil van Bragt . 

MEDISCH E SPORTKEURING AFGESCHAFT 

Met ingang van het nieuwe seizoen zijn tafeltennissers niet meer 
verplicht om zich medisch te laten keuren, voor ze aan de com
petitie deelnemen. 
Dit besluit is genomen op de Bondsraad vergadering van 16 mei. 
Het voorstel van de afdeling Amsterdam werd aangenomen met 20 
stemmen vóór en 19 tegen met één blanco. 
De afdeling Brabant stemde vóór het voorstel. 
We legden dit besluit voor aan de arts J.Ackermans uit Best, 
die regelmatig sporters van verschillende sporttakken keurt. 

Wat vindt U van het besluit? 

"Ik betreur het besluit. Ik vind een sportkeuring zinnig als het 
gaat om mensen die regelmatig sporten, bijv. in competitieverband 
of topsportbedrijven. Voor recreatieve sporters jonger dan 40 jaar 
vind ik het niet zo nodig. 
Een voorwaarde waar wel aan voldaan moet zijn is, dat de keurende 
arts sport-minded moet zijn. Hij moet weten wat er in de diverse 
sporttakken van het lichaam gevraagd wordt, welke lichaamsdelen 
zwaar belast worden en goed moeten functioneren. 
Zwemmen bv. is goed voor alle spieren en botten, maar iemand met 
een gaatje in het trommelvlies, moet niet aan zwemmen doen. 
Bij keuring moet je dus weten aan welke sport iemand doet en 
daar ook gericht op keuren.Voor topsporters geldt eigenlijk dat 
er een sportmedische begeleiding moet zijn. Niet om de prestatie 
zo hoog mogelijk op te voeren zoals je in de Oostblok-landen nogal 
eens ziet, maar om de mens tegen zichzelf te beschermen, en het 
lichaam zo functioneel mogelijk te gebruiken, zonder het in gevaar 
te brengen. 
Daar ligt duidelijk een taak voor de vereniging, evt. de bond". 

Een van de argumenten yan de NTTB is dat op school, bedrijf en 
dienst de mensen gekeurd worden en dat deze keurjn~ ook geldt 
voor sport. 

"Natuurlijk zijn die keuringen er en de informatie die een arts 
daaruit krijgt is ook geschikt om iemand wel of niet goed te 
keuren voor sportbeoefening, maar kijk eens welke categorie deze 
keuringen krijgt: 
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schoolgaande jeugd en mensen die in militaire dienst gaan of bij 
een bedrijf in dienst treden, het grootste deel in de gezondste 
leeftijdscategorie van 15-30 jaar. 
Boven de dertig beginnen meestal de kleine en grote gebreken, 
en afwijkingen . En die categorie wordt bijna niet gekeurd als er 
geen sportkeuring is. 
Hoe ouder men wordt des te groter is de kans op klachten en worden 
de risico's groter. 
Ik vind het een zwak argument om de medische sportkeuring af te 
schaffen. Tevens moet ik erbij opmerken dat bij de school en 
bedrijfskeuringen men zelden een advies geeft om bepaalde spor
ten niet .te doen." 

De Afdeling Brabant heeft andere argumenten: de kwaliteit is niet 
goed, is niet op sport gericht. Bent U het daarmee eens ? 

"Dat geluid hoor je meer uit bestuurskringen. Ik heb echter nog 
nooit cijfers gezien die aantonen hoe hoog het percentage mensen 
is dat ondanks een sportkeuring toch een of ander blijvend letsel 
of gebrek heeft gekregen. Ik keur volgens de Richtlijnen van het 
Federatiebureau van Medische Sportkeuring Nederland en hanteer 
de Handleiding voor Sportkeuring. 
Daarbij zijn per sport een aantal richtlijnen gegeven. 
Het is wel zo dat er met één formulier gewerkt wordt en dat er 
een aantal algemene testen worden afgenomen . Maar dat is geen 
probleem als de keurende arts zich bewust is van de sport die 
de man doet en de gevaren die aan de sport, medisch gezien, 
kleven. 
Dat betekent ook dat de arts moet vragen naar de inspanning die 
iemand verricht , hoeveel hij traint en hoe intensief. Bij zware 
sporten , waar veel conditie vereist is, zal de aandacht naar 
andere aspecten uit moeten gaan en dan verwijs ik ook eerder door 
naar uitgebreidere keuringen, dan bij lichtere sporten. 
Kortom, want er gekeurd wordt is goed, doen we ook goed, maar de 
koppeling die gelegd wordt van het testresultaat naar de sportraad 
is afhankeli jk van de arts die het doet : Hij moet interesse 
hebben in sport en kennis hebben van de sport. Als hij het alleen 
beschouwt als een aardige inkomstenb:r:on ~eeft _de keuring minder 
zin. Mensen moeten echter niet onderschatten hoeveel informatie 
een arts krijgt uit een, in hun ogen , aantal eenvoudige testen. 
En een arts moet ook niet bang zijn om andere deskundi~n, zowel 
specialis ten als sportartsen te raadplegen bij twijfel. 
Ik heb zelf voor een aantal gevallen wel eens contact opgenomen met 
Papendal of Zeist." 

Hoe groot is het aantal afkeuringen wat U hebt en bij welke 
sporten komen de meeste afkeuringen voor? 

J'Ik kan er geen hard cijfer voor geven. Mijn ervaring is dat een 
van de 32 gekeurden doorverwezen wordt naar de huisarts. Het 
is ook niet altijd of alleen goedgekeurd of afgekeurd. Soms keur 
ik iemand goed voor een jaar, of onder voorwaarde dat er met 
minder training wordt gewerkt. 
Soms keur ik alleen goed voor die ene sport en keur hem af voor 
een andere sport . Bijv. iemand die zwemt en tafeltennist kan af
gekeurd worden voor tafeltennis vanwege een kniegewricht, maar 
goedgekeurd worden voor zwemmen. 
De sporten die in mijn praktijk procentueel de minste afkeuringen 
geven zijn voetbal en zwemmen." 
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Wat adviseert U de tafeltennissers nu de sportkeuring niet meer 
verplicht is ? 

"Er zijn nu twee mogelijkheden: vrijwillig of op initiatief van 
de vereniging. 
Het bestuur kan met de ouders van junioren overleggen of zij het 
zinvol vinden naast de schoolkeuring nog een sportkeuring te 
ondergaan. Het bestuur moet in ieder geval de trainer instrueren 
dat zij niet alleen op de technische aspecten van het tafeltennis 
moeten letten, maar ook de houding in acht moeten nemen. De 
trainers moeten bij klachten van spelers,bij bepaalde bewegingen, 
adviseren naar een arts te gaan. 
Dit geldt eveneens voor senioren. 
De vereniging kan zelf besluiten dat spelers die competitie spelen 
gekeurd worden. De verplichting geldt dan weliswaar niet voor de 
bond, maar kan wel door de vereniging verplicht worden gesteld. 
Zeker in gevallen waarin de vereniging de kosten voor de keuring 
geheel of · gedeelte lijk vergoed krijgt van gemeente of sport
stichting. Tussen de 15 en 35 jaar vind ik een keuring eens in 
de drie jaar voldoende. Daarna moet frequenter gekeurd worden. 
Een arts kan dan ook individuele afspraken maken met de sporter . 
afhankelijk van zijn conditie of gesteldheid. 
In de trainersopleiding voor tafeltennis zou mi]ns inziens nu 
meer aandacht besteedt moeten worden aan de observatie van de 
speler". 

Bedankt voor de informatie. 
Jos v. Elderen 

Wil v.d. Bragt 

niet vergeten 

LICENTIEPAS. 

De afdelings C.T.W. moet uiterlijk l oktober een lijst insturen 
met alle afdelingslicenties omdat anders verwerking voor 15 
oktober niet mogelijk is. 
DIT HOUDT IN DAT U EEN LICENTIEPAS VOOR l OKTOBER 1981 MOET 
AANVRAGEN OM OP DE LIJST VAN 15 OKTOBER TE KUNNEN VOORKOMEN. 

- De N.T.T.B.- leden die een A,B of C licentie hebben, moeten 
een pas aanvragen bij: Commissie T & W, Mevrouw M.J. van der 
Borght-Horsten, Keetenstraat 86, 4301 WC Zierikzee. tel: 
01110-2062. 
- De N.T.T.B. leden die een D,E,F,G of H licentie hebben of 
denken te moeten hebben, moeten een pas aanvragen bij: De 
heer F.W.Geubbels, Deelenstraat 5, 5708 KJ Helmond. Tel. 
04920-43664. 

De aanvragen dienen als regel via de vereniging te geschieden · 
zodat de ~erenigingsfunktionaris op de hoogte is wie wel en 
wie (nog) niet een pas heeft aangevraagd. Ook bespaart U 
op deze wijze veel porto-kosten. 

ATTENTIE Jeugdleden die met dispensatie aan de landelijke-
of afdeiingscompetitie senioren deelnemen of een 
senioren licentie hebben vanwege dispensatie~
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moeten op toernooien en andere evenementen in senioren
klassen deelnemen en derhalve ook een licentiepas 
aanvragen. 

SPORTCLUB SPAARPLAN 

Van 1 september tot 1 december kÛnnen vereniging2n die aange
sloten zijn bij de NSF (waarbij de tafeltennisverenigingen zijn 
aangesloten) geld sparen voor de vereniging. 
Daartoe moeten de verenigingen lipjes verzamele11 die op de pak-
ken DASH (wasmiddel) zitten. Voor ieder lipje ontvangt de vereniging 
f 2,-. Minimaal 50 en maximaal 5000 lipjes kunnen worden 
ingeleverd. 
De lipjes moeten voor 1 december worden opgest·.:iurd naar: 
DASH dubbel actief sportclub spaaractie. 
Postbus 754 3000 AT Rotterdam. c:nder vermelding van naam 
en bank- of giro nummer v.d . vereniging. 
De actie wordt ondersteund door de NSF. 

V O OR U GELEZEN ..... . 

In "Sportintermedi urn" nr. 4 (Officieël orgaa. van de NSF) wordt 
onder de kop "Georganiseerde sport in 1980 weer gegroeid" een 
overzicht gegeven van het aantal verenigingen dat bij een sport
bond is aangesloten en de toename in 1980. 
De NTTB staat qua aantal verenigingen met 10 3 0 op de zesde plaats. 
(Toename t.o.v . 1979: 42 verenigingen). Bovenaan pronkt de KNVB 
met 8009 veren i gingen. 
In 1980 groeide de georganiseerde sport met 100.000 leden, de 
helft hiervan komt voorrekening van de Nederlandse Lawn Tennis 
Bond. 
In procenten uitgedrukt maakte de Nederlandse Squash Rackets 
bond een sterke groei mee: 30% toename van het ledental. 

'-· "." 

U i t d e c lubb laden . --- , / 
... " : ; .-

i n de Mixed 

"Alico Spetters" van TTV Alico uit Schijndel heeft een interview 
met de Chinese toptrainer Zhang Shillin geplaatst. Het interview 
is overgenomen uit het mei-nummer van Tischtennis Report. 
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We lezen daarin o.a. dat de Chinese topspelers 4 à 5 uur per 
dag trainen en voor de conditie touwklimmen, roeien en 4 km 
duurlopen . 
Tevens zijn tekeningen gegeven waarin het verschil tussen de 
normale en Chinese topspin wordt aangegeven. 

"Smashparade" van TTV Het Markiezaat uit Bergen op Zoom heeft 
een nieuwe omslag . Ook de redactie is gewijzigd. Een junior 
heeft de jeugdrubriek voor zijn rekening genomen. 

In Luto-nieuw staat een reactie te lezen op een prijsvraag 
voor een nieuw clublied. De opgave luidde: zoek een melodie 
bij een bestaande tekst. 
De briefschrijver adviseert het om te draaien: kies of com
poneer een melodie en maak daar dan tekst bij, zo gaat het 
in de profesionele wereld ook . 

TCS uit Steenbergen heeft na een onderbreking van een jaar het 
clubblad ''Het Dropshotje" weer uitgebracht. 
Daarin staat een verhaal over de opknapbeurt van de kleedlo
k alen en een oproep aan de leden om deze lokalen in de goede 
staat te houden. 

In het keurig verzorgde clubblad van ATTC'77 uit Aarle-Rixtel 
vinden we een verslag van een jeugdkamp. Op het kamp is veel 
aandacht besteed aan de natuur. Voordrachten en voorbeelden 
zijn daarbij gegeven die bij de jeugd goed in de smaak zijn 
gevallen. 

Taveres hee f t onlangs weer het Internationale Studententoer
nooi georganiseerd. Tijdens en na het toernooi konden de deel
nemers een enquète-formulier invullen. 70% heeft daarvan ge
bruik gemaakt. 
Er werd o.a. gevraagd of men voldoende wedstrijden had gespeeld 
en hoe het f eest na afloop bevallen was. 
De reacties waren positief. 

Op de ledenvergadering van TTV Deso uit Roosendaal zijn goede 
afspraken gemaak t over de organisatie van het clubblad, zo 
lezen we in het clubblad. Er zijn ook toezeggingen gedaan door 
competitiespelers om verslagen te maken van wedstrijden. 

Voor de eerste keer ontvingen we het clubblad van TTV BSM uit 
Dongen. "Be a Sports Man li ~e" heet het blad. Het bevat dan · 
ook een artikel over sportgedrag. 

Ook Vice Versa'64 heeft n a enige onderbreking weer een club
blad, "Visa" genaamd. Naast de gebruikelijke informatie over 
activitieten in de eigen vereniging bevat het ook informatfe 
ov e r tafeltennis op l andelijk niveau . 

Hotak'68 heeft een speciaal nummer uitgebracht dat . helemaal 
gewijd is aan de afgelopen wereldkampioenschappen in Novi Sad. 
Enkele enthousiaste leden zijn . daar geweest en hebben een 
bijdrage geleverd aan het speciale nummer. Jan v. Elzakk~r 
heeft het leeuwendeel voor zijn rekening genomen, en dat be·
Ereft verslagen, sfeerbeelden en technische wetenswaardigheden. 
Met name het laatste bevat veel interessante informatie die 
best bij een groter publiek bekend mag zi J n. 
In de volgende "Mixed 's" zullen we daaruit wat overnemen . 
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VERENIGINGSBESTUURDERS OPGELET!!!!! 

De verzendlijsten "Mixed'' z1Jn samengesteld en doorgezonden 
aan het afd.bondsburo te Roosendaal. 
In overleg met het afd.bondsburo zullen bestuursmutaties 
in Uw vereniging niet automatisch meer leiden tot mutaties 
in het adressenbestand van "Mixed". 
Heeft U derhalve mutaties in Uw bestuur en wenst U dat het 
nieuwe bestuurslid Mixed gaat ontvangen i.p.v. zijn voor
gang (st) er meldt U dit dan aan het afd. bondsbureau te 
Roosendaal. 
Zo geen mededeling op het bondsbureau wordt ontvangen, blijft 
het oude bestuurslid "Mixed" ontvangen. 
Verzoeke van bovenstaande goede nota te nemen. 

Er komt een nieuw besturenboek. In deze Mixed staan dus geen 
mutaties. 

WIJZIGING UITSLAGENDIENST. 

In plaats van de heer Bishop uit Roosendaal fungeert voor die 
regio: 

De heer Frans van Tilburg 
Vioolstraat 15 
4702 CK Roosendaal 
Tel. 01650-36427. 
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