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Het zal een aantal jaren geledeD zijn dat wij op een zomerse zondag

middag in Tilburg in de maand augustus, onze algemene jaarvergadering van 
de afdeling Brabant bijwoonden. 

Wij vingen toen een gesprek tussen twee:afgevaardigden op hetwelk, 
naar onze mening toendertijd en nu ook nog wel~ de opvatting over een 
jaarvergadering uitdrukt, althans bij sommigen. 
Dat zei namelijk de ene afgevaardigden tegen de ander: 11 het is omdat wij 
als vereniging boeten krijgen, maar anders zagen ze mij hier niet 11 • 

Natuurlijk, indien zoiets sc~rtsend wordt gezegd stemt dat niet zozeer 
tot nadenken; echter serieus bedoeld zoals hier 1 t geval was doet het 
dat wel. 

Toegegeven, de administratieve organisatie in onze Bond is zo
danig gepland. dat de afdeling tn de maanden augustus en september haar 
jaarvergaderingen moeten houden, waardoor zulk een vergadering wellicht 
op een van de schaarse zomerse zondagen terecht komt. 
Het is begrijpelijk dat velen der afgevaardigden (en afdelingsbestuursleden) 
dan alle andere mogelijkheden van tijdvulling liever zouden doen dan juist 
te vergaderen in een warme zaal. 

Onze indruk was echter dat de afgevaardigde, welke bovengeschreven 
zinsrede uitsprak, dit ook '1hartj e wint er 11 gezegd zou hebben. 
Want welk doel heeft een jaarvergadering! 
Te ant1/loorden met 11 het afgelopen seizoen te bespreken 11 is al te simpel. 
Hoewel, men is dikwijls geneigd te geloven dat bij velen afgevaardigen 
dit het antwoord op onze vraag is. 

Wij menen echter dat men ODze jaarvergadering dan een behoorlijk 
stuk in belangrijkheid degradeert, want het verleden - zonder - méér be
spreken heeft weinig of geen constructieve waarde. 
Meent U nu niet.dat wij hier een beroep gaan doen op U om Uw kritiek 
bij U te houden, dus niet uit te spreken. 
Integendeel, kritiek kan bijzonder opbouwend werken, maar daar zit juist 
de kern van de zaak. 

Kritiek geven op het een of ander op een persoon is vrij gemakke
lijk. 
Dat kunnen wij allemaal en daarom is het jui~t zo 1n gevaarlijk hanteer
baar wapen, en wat soms wel eens pijnlijk is, met kritiek heeft men altijd 
wel sukses in de vergadering.Fouten maakt tenslotte eenieder die werkt! 
Gerechtvaardigde kritiek geven is aan de andere kant bijzonder moeilijk. 
Daarvoor moet men ten eerste op de hoogte zijn van de zaak waarover men 
het heeft en de oastandigheden waaronder dit of dat gebeurde. 
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Niet zo maar van 11 horen-zeggen 11 ; maar zeker weten" 
Een tweede vereiste voor gerechtvaardigde krtiek is het aangegEven van een 
manier om het beter te kunnen doen, terwijl als derde punt toch zeker ge
steld mag worden dat degene die kritiek geeft bewezen heeft door een daad 
mede te willen werken aan het een of ander. 
(Om dat laatste nu als voorbeeld eensop 11 Mixednte betrekken" nogmaals: 
kritiek geven op 11Mixed11 zonder er iets voor over te hebben is in feite 
inre-eël ) Kritiek van het soort 11 van - dik - hout - zaagt - men -
planken" zou dan achterwege blijven. 
Wij menen dat, indien de afgevaardigden alleen maar van.de drie bovenge
noemde vereisten op de hoogte waren en er naar handelen, de kwaliteit 
van onze jaarvergaderingen met een sprong vooruit zou gaan. -

Dan was het niet louter een bespreken van het afgelopen seizoen 
alléén,ïn'äar een bespreking door dat verleden van het heden. 
De toekomst is uiteraard het belangrijkste; wellicht zouden er dan geen 
afgevaardigden zijn die tegen elkander zeggen 11 1t is omdat wij""böeten 
krijgen, anders zci.gen ze mij hier niet!i. 
Ja dan zouden er meer geinteresseerde toehouders zijn omdat ook voor 
hun vereniging toekomstige dingen besproken worden. 
Dan zouden de jaarverenigingen z6 belangrijk worden voor iedere ver
eniging, dat de in feite dieptreu~ige boete voor hot niet bezoeken van de 
jaarvergaderingen achterwege kon blijven. 
Ook zouden dan de naar.voren gebrachte kwesties niet opgebouwd worden 
uit een aantal détails, maar zou de grote lijn aangehouden worden. 

Détails, dikwijls nog opgediept uit een zeer grijs verleden, waarbij 
men bovendien nog vaak een bestuur het recht ontzegd, om na een aantal 
jar~n van mening t$ kunnen veranderen. 
Met andere woorden, indien wij met ons .allen op de jaarvergaderingen 
enigzins de drie bovengenoemqe vereisten in de gaten houden en daar 
zoveel mogelijk naar streven, zullen de pluspunten, diQ bovenaan ge
geven zijn door het veelvuldig gebruikte woord :1dan 1;, ook inderdaad 
tot het heil van het peil van onze jaarvergaderingen zoveel mogelijk 
tevoorschijn komen en merkbaar zijn. 
Ja, dan zouden wij keer op keer kunnen zeggen: 
11 De vergadering was weer best î 1î 

R.E.D. 
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DRIE-11~-EEl\I-

Onze ledenadministrateur is een olijk manl 
Daar geeft hij mij op een vergadering een briefje in de hand met 
daarop slechts vermeld: · , 
11 8'1 verenigingen, 202 junioren, 270 dames en 968 ha- en•; en voegt dan 
door laconiek aan toe; i;nüsschien wel iets voor Mixed~•. 

Nu kun je uit bovenstaande conc:.luleren dat wij op dit moment 
op een ledental van '1L1-40 zitten, dat dit ten opzichte van het vorige 
seizoen een vooruitgang betekent en er dan verder niets meer .aan toe
voegen; mäar dan ben je dus al heel vlug uitgepraat. 
Deze gegevens echter serieuzen analijseren leidt al weldra tot ''iets 
voor MixedVi; al thans in ·onze ogen. 

Als wij U nu eerst gaan vertellen dat op ons nlijstje voor moge
lijke onderwerpen voor Mixedn onder andere voorkomt het onderwerp 0 veel
vuldige wijzigingen in verenigingssekretariaten 11 en 11 hoge boeten dit 
seizoent1 , dan zult U wel even vreemd opkijken en zeggen, wat wil hij nu 
weer uit deze mengelmoes van onderwerpen maken, m.a.w. wat zit daar nu 
voor gemeenschappelijks in om er 1n ndrie - in - een -" artikel van te 
maken. 
Persopnlijk menen wij namelijk dat er een verband zit, zonder nu tot 
kronl}elredeneringen te vervalleni tussen de opgave van onze ledenadministra
teur1 de vele wijzigingen op onze ledenlijst en de hoge boet'e, welke o.a. 
in 1n vorige uitgave gepubliceerd werden door onze penningmeester. 
Laten we de drie verschillende omderwerpen eerst eens samen nader gaan 
bekijken. 
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'1 Ons Ledental. 

Zoals uit bovenstaande opgave te berekenen is, bedraagt het ledental van 
8'1 vereniging n '1440 leden. Dit betekent een gemiddelde van nog geen '18 
leden per vereniging. 
Zouden wij de junioren nog even apart houden dan wordt dit een gemiddelde 
van '15,5 seniorleden. 

2 Wijzigingen in verenigingssekretariaten. 

Wie de ledenlijst nauwkeurig bijgehouden heeft de laatste seizoen, zal 
toch wel bemerkt hebben, dat daarop veelvuldig mutaties in sekrotariaat 
voorkvrn.men. 
Dit seizoen hebben wij zelfs twee van dergelijko adressenlij2ten gehad, 
om tenminste nog enigo overzichtelijkeheid te behouden. 

3. De grote hoeveelheden boete. 

Wat is eigenlijk de oorzaak dat vele verenigingen bijzonder veel boete 
krijgen - niet zozeer het hoge bedrag alswel hot hoge aantal keren -
en slechts weinig niet? 
Zo op het eerste gezicht doet zich daarbij de eigenaardigheid 11 voor dat 
beslist niet alleen de tafeltennisklubs met het grootste aantal teams 
in de kompetitie - welke dus relatief gezien de meeste kansen hebben 
op 11 boete11 - ook werkelijk die boete het meest krijgen. 

De taak die wij ons dus Qpgelegd hebben bestaat hieruit, ver
band te leggen tussen de punten '1,2, en 3. 

Het verband tussen punt twee en drie is vrij duidelijk zicht
baar, want hoe gaat het in de praktijk als er een wijziging in het 
verenigingssekretariaat komt; een onvoorbereide kracht is dan wel bereid 
het baantje van sekretaris op te knappen en, daar de volstrekt nood
zakelijke inwerktijd ontbreekt, loopt de 11nieuweling':het gevaar 11 brokken11 

te mak<=;m. 
Immers, het is welhao.st onmogelijk van alle bepalingen, reglementsartikelen 
en publicaties op de hoogte te zijn - zeker niet in de kompetitietij~ 
als men niet over eGn zekere routine beschikt en over inzicht. 
En beide eigenschappen kan men nauwelijksdan n6 een inwerkperiode be
zitten. 
Een verandering in sekretariaat in de kompetitietijd kan dus di~wijls 
tot gevolg hebben dat er, ondanks alle goede wil, ietsmis gaat, waardoor 
wij hier nu het woord 1;boete 11 moeten neerschrijven. 

En is een opgeJegde boete voor een vereniging iets anders dan 
nweggesmete,-· geld 0 ? 

Nu zullen wij op dit moment wel horen '' er wordt anders met de boete 
kwistig omgesprongen· of m.a.w. de boete wordt met•: gulle hand 11 gegeven door 
de kompetitieleiding. 
Gelooft U ons; die kompetiti eleiding ,z~u veel liever hebben dat er geen 
cent boete opgelegd behoefde te worden, dan zou het administratieve ge
deelte van de kompetitie veel gemakkelijker af te handelen zijn! 
Wat heeft nu punt één, ons ledenaantal, met dit alles te maken? 
Dat is dan op de eerste plaats het gemiddelde van het ledenaantal van 
onze vereniging. 

Dit ligt namelijk wel z6 laag, dat wij ons moeten gaan afvragen 
of hier de oorzaak sÇhuilt in de vele bestuursmutaties in onze Brabantse 
verenigingen. Immers, de keuze voor een goede verenigingssekretaris wordt 
uit zo 1n klein aantal wellicht steeds moeilijker. 

Is er dus in het algemeen een noodzaak merkbaar om ~ waar moge
lijk i,v.m. zaal en andere omstandigheden - toch te proberen, on4anks 
de intieme sfeer welke juist een kleine vereniging kan kenmerken, dit 
gemiddelde 'OP te voeren? 
M.a,w,, moeten onze verenigingen groter in ledenaantal worden? 
Persoonlijk menen wij van wel, daar dikwijls te zien en te ondervinden 
is dat men onze tafeltennisverenigingen te licht opvat in bestuurtechnische 
zin, 
Het gaat er vaak nog aan toe in onze verenigingen op een manier welke nog 
wel van toepassing kon zijn in de beginperiode van de afdeling Brabant, 
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maar nu 11 ouderwets •1 genoemd mag worden. 
Zelfs ee11 tafeltennisvereniging behoorlijk leidén - groot of klein - $ist 
een goed, voor zijn taak berekend, kaderî Het lijkt van zelfsprekend, de 
practijk is dikwijls anders! Een sékretaris vooral, moet heden ten dage 
uit behoorlijk administratief en organisatorisch hout gesneden zijn, om 
't zo maar eens uit te drukken. 
En het is opmerkelijk dat de laatste jaren de verenigingen die van het 
N.T.T.B. - tapijt verdwenen zijn, juist niet onder de categorie van de 
grotere klubs gerangschikt konden worden 

iNij menen derhalve dan ook,,dat vroeg of laat, toch ernstig 
het feit onder ogen moet worden gezien, of het voor verschillende van 
onze verenigingen zelf, en voor de tafeltennissport in het algemeen, niet 
aanbeveling zou verdienen dat men een fu.sie tussen de allerkleinste 
tafeltennisverenigingen tot stand brengt 
Vindt men dat te radicaal, dan is het toch nu al uiterste noodzaak 
dat men op plaatselijk nivectu, tot een riauwé samenwerking komt, 
( Wij zijn dan ook een voorstander van de z. g.n. ;;kontaktkommissies 11 , 

maar daarover later meer) 
Vel~· bekwame bestuurskrachten kunnen dan gebundeld worden en waar dat 
geschiedt moet men tot heilzame resultaten kunnen komen. 

Wij hebben niet de bedoeling gehad met dit artikel het bestaans
recht van kleinere verenigingen in twijfel te gaan trekken; wel hebben wij 
willen uitdrukken· dat naar onze mening een al te kleine vereniging een 
handicap is voor de uitbouw van een 11 moderniiverenigingsbeleid; een beleid 
hetwel~ alleen een waarborg kan zijn om administratief de zaak op orde te 
hebben, zodat boeten achterwege blijven. 

En dit allBs dan was dan het verband dat zij tussen de punten 
'1 , 2, en 3 zagen. 

TOT DRIE TELLER. 

HET NIEUW/E SEIZOEN 

Ondanks het feit dat U wellicht nog Uw vacantie moet gaan genieten, 
willen wij even met U al een lichtje laten schijnen op het nieuwe seizoen, 

Niet om daarmee een aanslag te willen plegen op Uw zomerrust, 
doch uit pure administratieve noodzakelijkbeid. 
Over een aanto.l weken krijgt U namelijk weer 11 de papieren" van de 
Nederlan~se Tafeltennisbond in Uw bus geschoven en telkenjaren leert de 
praktijk, dat hij het invullen van de team - en ledenlijsten niet altijd 
de juiste weg bewandeld wordt, hetgeen de kompetitieleiding en de leden
administrateur veel moeilijkhede11:bezorgt. 
Met klem doen w~j daarom op U een beroep deze team- en ledenlijsten 
nauwkeurig in te vullen. " 
Aan de voorzijde van de ledenlijst staat het Bestuur van Uw vereniging 
vermeld- U moet althans de naam van Uw bestuursleden invullen~ en velen 
menen dat aan de l:innenzijde van de ledenlijst deze personen niet meer 
behoeven te worden opgegeven. 
Dit is onjuist; aan de binnenzijde van de ledenlijst moeten dus nogmaals 
Uw bestuursleden opgegeven worden, zodat een totaal van a~ Uw leden - in
clusief bestuur - verkregen wordt. 
De teamlijsten van de Neder.landse Tafeltennisbond blinken niet. door duide
lijkheid uit; dat zij hier op de eerste plaats toegegeven. 
Indien ook het voor - d~ - deur staande nieuwe seizoen deze teamlijsten 
gebruikt mochten wordenJ verzoeken wij U vooral aandacht te willen schenken 
aan de duidelijke opgave van team en reserves, vooral dan de duidelijk
heid bedoeld bij de splitsing dames - en / of herenteams. 
Aan de namen alléén, ondanks Det feit dat de kompetitieleiding vele per
sonen bij naam ken en herkent" kan die kompetitieleiding niet altijd zien 
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of het een damep - .. ~~'.;:;/~'·$f herenteam betreft. 

G€;E)f{ U s.v. Pi> dus nauwkeurig aan " dani~:i't·~:~m 1 ; of 11 herenteamn. 
Hetzelfde ge:;\.tj.t ;voor het onderscheid nherenteami: en.{ r:·ä,uniorenteamr1 • 

In 't algeme:ép:·.is ons verzoek dus niet te spaarzaarÎl:.''.te'.zijn met duidelijk 
gegevens oil d,e,,Jeden - en teamlijsten, zodat ook hei' Afdelingsbestuur 
administrat:Lef goed kan starten in .het nieuwe seizoï.m. 
Beter overdr.~;ven duidelijk door veel gegevens willen zijn s.v. p., dan 
onduidelijk do'or karige schriftelijke berichtgeving! 
Afdeling Bra:ba.nt. in zijn g_eheel heeft daar voordeBl ··mee, want juiste 
gegevens hebben.:,·. leidt tot een administratie en .. Pf.izet van de kompeti tie 
met de minste· kans. op fouten. : t'.' ,/ :· ( 

·:~:·~\;j:~;:)<:. ·.·" 
...... ,,.,-".".•' 

·.•'' 

.;;.·i;----=-------
. ~;-· " ' .. . _. ,: -~ . . 
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NEDEflL/-\l~OSE--

TEN N 1 S 

In het fraaie jubileum - nummer van A.T.T.O. heeft U reeds 
11 alle$ 11 van de afgelopen 25 jaren georganiseerde tafeltennissport kunnen 
lezen. 

Wij menen te kunnen volstaan - gezien bovenstaande - met aan 
de N.T.T.B. op deze plaats nogmaals de gelukwensen van de afdeling 
Brabant aan te bieden. 

Op de receptie welke 25 juni 1 1. te Utrecht gehouden werd, 
zagen wij ook enige Brabantse verenigingen vertegenwoordigd. 

Alhoewel namen noemen bijzonder gevaarlijk is, zien wij van 
onze kant er geen bezwaar in toch de naam. Deelder te noemen. 

Onze N.T.T.B •. - voorzitter C. Deelder is toch bijna een 25 -
jarige 11 N.T.T.B. - lief en leed - Deelder ;i, waarvoor WlJ hem hartelijk 
dank zeggen met daaraan de wens verbonden dat hij nog vele jaren in de 
N.T.T.B. werkzaam mag zijn. 

-+-+-+-+-

-+-+-

======= 5> N EL 11\I UW A C E~IOA 
De algemene jaarvergadering van de Afdeling Brabant wordt -

wijziging voorbehouden - zeer waarschijnlijk gehouden op: 
Zondag 11 september 1960 

Wi~t V s.v.p. deze datum aan Uw vermedelijke vertegenwoordiger reeds nu door
geven, zodat deze die datum kan vrijhouden. 

Eventuele voorstellen voor deze vergadering kunt U, indien U dit· 
wenst, reeds nu volgens de daarvoor bestaande reglementartikelen indienen. 

-+-+-+-+-

-+-+-
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TIENKAMPE~I HER El\I 3 e KL/.\SSE~ 4e KLASSE. 
In de zaal van de R.K.T.T.V. 11 L.U.T.0. 11 te Tilburg, vonden op 

1-5-1960 bovengenoemde wedstrijden tussen de tien beste spelers in elke 
klasse plaats. 
Het wedstrijdschema, hetwelk aan elk der spelers overhandigd werd zodat: 
men zelf kon bijhouden op welke tafel en welk tijdstip men moest spelen, 
kon alleen op het laatste niet bijgehouden worden. 

De oorzaak was de trillende spanning in de 3e klasse, waar drie 
spelers gelijk eindigen zodat barragewedstrijden noodzakelijk werden. 
In deze extra drievoudige - halve - kompetitie tussen P.v. Lang (R.K.C.); 
J.v.d. Nieuwenhof (St. Catrien) en J. Willemse (Vice Versa '5'1 ) werd 
eerstgenoemde ook de eerste. 

In de 4e klasse was de Tilburgse "Wiek 11 - speler Steylen de man 
die zijn wieken het verst uitsloeg en daarmede alle tegenstanders ver-
pletterde. 
Onbeareigd werd hij winnaar voor Verhoeven (Philismash) ~n L. Mertens 
(Luto). Hetspelpeil stond ons inzien$ op behoorlijk peil, terwijl de 
organisatie met een volledig tijd -, tafel - en scheidsrechterschema 
voor elke speler toch wel bijzonder goed genoemd mocht worden. 
Tot slot geven wij U hieronder de eindstanden; 

Heren klasse 3 aantal wedstr. punten Heren kl. 4 aantal wedst. punten. 

P. van Lang (R.K.C.) 11 

J.v.doNieuwenhof(St.Cathr.)11 

J.Willemse(ViceVersa 1 51) 11 

H.Greva (St.Cathrien) 

B.Ruys (Hartog) 

A.v.d.Hogen (Philismash) 

P.Schey (Victoria 1 51) 

J.v. Unen (Irene) 

R.v.Dijk(Luto) 

Th.Remeysen (Ready) 

==DE 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

8 

7 
6 

6 

5 

3 

2 

1 

1 

H. Steylen (Wiek) 9 

J.Verhoeven(Philismash)9 

L, Mertens (Luto) 9 

R.Jansen (Henricus) 

B.Baans (Goirke) 

H.v.Geffen (Luto) 

J. d.Bont (Sh.Stars) 

R.Oomen (wiek) 

R.IJpelaar (R.K.C.) 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

J.v.Schijndel(BleuStars)9 

Och, het teleurstellend resultaat van de behandeling in onze 
volksvertegenwoordiging vande sporttoto weet U natuurlijk al. 
Het was niet anders dan hetgeen wij in een van onze vorige uitgave reeds 
schreven. 

He± was een compromis. 
Echter een van een zeer teleurstellend soort, en met afschuw eigenlijk~en 
wij het resultaat voor ogen wat de politiek van onze weliswaar nog niet 
volkomen legaal opererende voetbaltoto heeft gemaakt. 
Maar kom, wij zullen met ons allen - dat wil zeggen sportminded Nederland 
maar net moeten doen of er niets aan de hand is. 
Op dit moment is er niet ve~l anders meer te rapporteren over de toto. 
Wel menen wij ondanks alles, dat onze verenigingen zich moeten voorbe
reiden op de toto zoals wij in ons vorig nummer onder de titel 11 Grijp 

9 

7 
6 

6 

5 

5 

3 

3 

1 

0 

de kans 11 neerschreven, Wellicht komen de verenigingen als zodanig in 't geheel 
niet aan bod maar blijven van . mening dat wij als verenigingen niet het risiço 
mogen lopen, indien de verGniren wél ingeschakeld worden in het toto - werk, 
onvoorbereid voor de feiten te komen staan. 
De eerste klap zal namelijk meer dan een daalder waard zijn! 
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