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Jaargang 17 nummer 10 

AAN 't BEGIN VAN EEN NIEUW SEIZOEN . 
==========~======================== 

augustus 1971. 

Als U dit leest zult U na een hopelijk welbestede vakantie weer aan tafeltennis 
beginnen te denken. Voor ons. Mixedredaktie, is dit echter de late afsluiting van 
'n voorbij seizoen. 
U zult wellicht denken, dat U "oude kost"' te slikken krijgt. Dit is echter niet 
't geval; negeren van . de inhoud van dit laatste nummer kan zelfs voor 't hele 
nieuwe seizoen pijnlijke gevolgen hebben voor Uw vereniging. Immers, dit nummer 
staat vol zeer belangrijke mededelingen voor 1971-1972. Lees ze, lees ze zelfs 
zeer goed ! ! 

Wij, als redaktie, hopen dat onze 2e jaargang U goed bevallen is. Op 't einde kun
nen we dachten wij , toch wel stellen dat de overgang of terugkeer van stencil naar 
offset uiteindelijk goed verlopen is , behoudens enkele nummers bij de overgang. 
Wij hopen dat U ook over de inhoud tevreden bent . 

Vooruitlopend op de nieuwe jaargang, waarmee W1J in oktober weer willen starten, 
willen we toch enkele dingen vragen. 
Elk nieuw seizoen geeft ons en vooral de offset-inrichting enorme moeilijkheden 
met de verzending van Mixed . Elk jaar zitten we met 't probleem van 't ontbreken 
van verschillende opgaveformulieren voor de verplichte én de vrijwillige abonne
menten, waardoor de adr essering, waarvoor speciale plaatjes worden gemaakt, extra 
tijd gaat vergen met 't gevolg, dat de verzending van Mixed mêt vertraging en mêt 
gebreken verloopt . 
Dit probleem zou opgelost zijn , indien álle verenigingen op de jaarvergadering of, 
als ze die niet bezoeken , in dezelfde week hun opgaveformulieren aan t afdelings
sekretariaat zouden doen toekomen. Alleen dan kunnen we 'n goede verzending garan
deren. Alle nagekomen opgaven leveren moeilijkheden op. 

Wij hopen voor 't nieuwe seizoen op 'n groot aantal vr i jwillige abonnementen. 
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===OFFICIELE MEDEDELINGEN 

Dispensaties 

Door de Bondsraad is op 16 mei j . l . een voorstel van het Hoofdbestuur geaccepteerd 
met betrekking tot het verlenen van dispensaties aan jeugdleden. Deze nieuwe rege
ling regelt het uitkomen van jeugdleden in de senior enkompetitie . De inhoud van de 
regeling komt hierop neer: 

- met ingang van het nieuwe bondsjaar worden geen dispensaties meer 
verleend aan seniorleden .om aan de jeugdkompetitie deel te nemen. 

- voor jeugdleden die aan de landelijke seniorenkompetitie wensen 
deel te nemen, moet vóór 1 september a . s. een dispensatie-aanvraag 
worden ingediend bij de sekretaris van de landelijke kommissie 
jeugdzaken, Ritsaertstraat 40, Eindhoven. 

- voor JUNIORleden die aan de afdelingsseniorenkompetitie wensen deel 
te nemen moet vóór 1 september a.s. een dispensatie-aanvraag worden 
ingediend bij het sekretariaat van de afdeling Brabant, Vijverberg 
Zuid 30, Bergen op Zoom. 
Dit betekent dat aan jeugdleden geboren na 30-6-1956 ( aspiranten 
en pupillen ) geen dispensaties meer worden verleend om aan de afde
lingsseniorenkompetitie deel te nemen . 

- alle dispensatie-aanvragen moeten worden ingediend op een door het 
Bondsbureau, Weverslaan 11, Voorburg na aanvraag kosteloos te ver
strekken formulier. 

Wij vestigen er Uw aandacht op, dat spelers voor wie gedurende het afgelopen bonds
jaar een dispensatie gold, een nieuw verzoek moeten indienen in het geval zij weer 
in de seniorenkompetitie wensen uit te komen. De in, het verleden toegestane dispen
saties gelden dus slechts voor één jaar. 
Voorts dienen alle dispensatie~aanvragen op l september a.s. in het bezit 
te zijn van de bevoegde instanties. Aanvragen die na deze datum binnenkomen, wor
den niet meer in behandeling genomen. Dit is geen loos dreigement doch een "dead
line" waaraan zowel landelijk als in de afdeling absoluut de hand wordt gehouden. 

Landelijke kompetitie 

Verenigingen die teams opgeven voor deelname aan de landelijke jeugdkompetitie 
kunnen hiervoor schriftelijk een formulier aanvragen bij het sekretariaat van de 
jeugdkommissie, Ritsaertstraat 40, Eindhoven . 
In afwijking van voorgaande jaren loopt de aanmelding voor deelname aan de lande
lijke jeugdkompetitie (jongens en meisjes) niet meer rechtstreeks doch uitsluitend 
via de kommissaris Jeugdzaken van de afdeling . Dit betekent dat teams die aan de 
landelijke kompetitie wensen deel te nemen de goedkeuring behoeven van deze funk
tionaris. Opgaven die niet door hem zijn gefiatteerd worden door de landelijke 
kommissie Jeugdzaken dan ook beslist n i et geaccepteerd . 

Overschrijvingsbepalingen 

Door de Bondsraad is op 16 mei een mondeling toegelicht voorstel van het Hoofdbe
stuur geaccepteerd dat voorziet in een gelijktrekken van de overschrijvingstermijn 
voor jeugd- en seniorleden , 
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In de huidige overschrijvingsbepalingen werd de overschrijvingstermijn voor jeugd
leden bepaald op één jaar na het indienen van de aanvraag, tenzij de betrokken ver
enigingen met een vervroegde overschrijving akkoord gingen . 
Deze bepaling is komen te vervallen. Wel is een soort bescherming tegen het "ronse
len" van jeugdleden . ingebouwd in het geval de "afgevende" vereniging niet akkoord 
gaat met .de overschrijving . De · "afgevende" vereniging kan dan in beroep gaan bij 
een arbitrage-korrnnissie, bestaande uit leden van de landelijke kommissie Jeugdzaken 
en de kommissaris Jeugdzaken van de afdeling . . Deze arbitrage-korrnnissie doet een 
bindende uitspraak na zowel de betrokken speler, diens ouders, de "ontvangende" en 
de "afgevende" vereniging gehoord te hebben. 
De regeling zoals hierboven omschreven, geldt voorlopig bij wijze van proef voor 
één jaar . 

Overige door de Bondsraad geaccepteerde voorstellen 

- De Bondsraad ging verder akkoord met een verhoging van de kontributie voor het 
bondsjaar 1971-1972 . Nadere bijzonderheden hierover in de stukken voor de afde
lingsjaarvergadering en op de afdelingsjaarvergadering zelf . 

- Voorts heeft de Bondsraad op voordracht van het Hoofdbestuur besloten teamrechten 
te heffen voor t~ams die deelnemen aan de kompetities in de Ereklasse, Promotie
ereklasse en Hoofdklasse van resp. f. 100,--, f. 100,-- en f. 50,-- per team. Het 

betreft hier een bijdrage in de kosten van de arbitrage bij wedstrijden van die 
teams. 

- Geaccepteerd werd verder een voorstel van de afdeling Brabant om de overschrij
vingsbepalingen te laten goedkeuren door de Bondsraad. 

- Tenslotte werd door de Bondsraad het nieuwe kompetitiereglement goedgekeurd 

Invallersbepaling 

Met ingang van het seizoen 1971-1972 zal in de jeugdkompetitie - zowel landelijk 
als afdelingen - een verruiming van het aantal invalbeurten worden toegestaan. 
Voor een proeftijd van één jaar wordt het aantal invalbeurten per seizoen van vier 
op zes gebracht. 

Gemengde teams 

Met ingang van het nieuwe seizoen is het opgeven van"gemengde" teams niet meer toe
gestaan; U dient dus uitslui tend meisjes- en/of jongensteams voor de nieuwe kompe
titie op te geven. 

Wijziging landelijke jeugdkompetitieleider 

In verband met drukke werkzaamheden heeft de landelijke jeugdkompetitieleider de 
heer H.Klein te Roelofarendsveen, ziJn funktie ter beschikking gesteld. Als opvol
ger van de heer Klein is door het H.B. benoemd de heer Th.A.Rieken, Darrenhof 2 te 
Nijmegen. 
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Deelname van jeugdleden aan toernooien 

Het navolgende H.B.-besluit wordt met ingang van he t nieuwe seizoen van kracht: 

Behoudens ontheffing moeten jeugdleden op toernooien gelegenheid worden gegeven 
tot inschrijving in jeugdklassen, naar sterkte gerangschikt in een A, B en C-klasse, 
enkel- en/of dubbel- en/of gemengd-dubbelspel volgens onderstaand schema: 

- junioren a, b en c, geboren in de periode 1-7 -1954 t/m 30-6-1956; 

- aspiranten a, b en c, geboren in de periode 1-7-1 956 t/m 30-6-1958; 

- pupillen a, b en c, geboren ná 30-6-1958; 

met dien ver stande , dat aspirant- en pupillenleden, indien zij dit wensen, in 
een naast hogere toernooiklasse kunnen inschrijven en deelnemen, doch dan wel 
uitsluitend in de A-categorie. 

Ontheffing van deze bepaling kan worden verleend door het H.B., indien het betreft 
een B- of D-toernooi en door het afdelingsbestuur, indien het betreft een C-toer
nooi . In geen geval mogen jeugdleden in niet-jeugdklassen worden ingedeeld, met 
uitzondering van jeugdleden, die aan de landelijke bondstraining deelnemen; afde
lingstr ainingen vallen hierbuiten. 
De organisatoren van toernooien moeten er zorg voor dragen, dat de finales van de 
jeugdklassen uiterlijk om 19.00 uur beëindigd zijn. De behaalde prijzen moeten on
middellijk hierna worden uitgereikt. 

Even een nadere toelichting 

Het openstellen van de jeugdtoernooien met een A, B en C-klasse zal bijzonder sti
mulerend werken op het aantal inschrijvingen van de wat minder sterke jeugdleden. 
Het zal nu kunnen gebeuren dat in de B en de C-klasse van elke leeftijdsgroep tal 
van jeugdigen tot de finaleplaatsen zullen doordringen die in het verleden reeds 
voortijdig door de sterkere jeugdleden waren uitgeschakeld. 
Belangrijke vraag in deze is natuurlijk: wie bepaald nu welke van mijn jeugdleden 
a, b of c-speler is . 
Deze bepaling zal voor U worden gedaan en wel door de landelijke jeugdkommissie . 
De lidmaatschapskaarten van de jeugdleden hebben niet alleen een andere kleur, doch 
ook de toer nooivermelding is afwijkend van die van de seniorleden. 
Aan de hand van gegevens die de afdelingen aan de landelijke jeugdkommissie hebben 
verstrekt, worden al le jeugdleden naar gelang hun sterkte onderverdeeld in a, b of 
c . 
De invulling van de toernooiklasse zal voor alle jeugdleden geschieden door de lan
delijke jeugdkommissie. 
Tenminste tweemaal per seizoen worden aan de hand van de geleverde prestaties wij
zigingen aangebracht; een jeugdlid kan bijvoorbeeld van klasse C naar B en zelfs 
naar A promoveren wanneer zij n of haar prestaties hiertoe aanleiding geven. 
Het invullen van de toernooigegevens op de lidmaatschapskaarten van de jeugdleden 
dient U dus achterwege te laten. 

Selektie landelijke B-training 

Het afgelopen seizoen vond er iedere vrijdagavond een B-training. in Vught plaats 
onder leiding van Karel Deken, waarop hoofdzakelijk de topjeugd uit Brabant en 
Limburg geplaatst was. 
Via een selektietraining in Roelofsarendsveen kon men zich in eerste instantie 
plaatsen voor deze training . Later zijn er met andere methoden nog spelers en 
speelsters aan toegevoegd . 
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Ook dit seizoen zal een dergelijke B-training plaatsvinden. 
Teneinde tot een verantwoorde selektie te komen wil de landelijke sportkonnnissie 
opnieuw een selektietraining houden om tot een verantwoorde samenstelling van de 
groep te komen. · 
Deze wapenschouw van potentiële kandidaten wordt gehouden op zaterdag Il september 
in Vught of Eindhoven . Bondstrainer Tigerman zal selekteren en ook adviezen geven 
voor .andere afdelingstrainingen , 

Om ieder in de gelegenheid te stellen zijn of haar kandidaten voor deze landelijke 
training naar voren te brengen, geeft de afdeling iedere vereniging de kans om 
vóór 25 augustus spelers/sters op te geven aan Dhr. A.Poulissen, konnnissaris jeugd
zaken, Ritsaertstr aat 40, Eindhoven met vermelding van naam, voorletters, adres, 
vereniging, geboortedatum en kompetitieklasse. 
Ook de deelnemers van het af gelopen seizoen moeten weer opnieuw aangemeld worden. 
Alleen spelers/sters, die geboren zijn na 30-6-1954 komen in aanmerking. 

Halex-jeugdachtkampen 

Dit seizoen worden onder auspiciën van de landelijke konnnissie Jeugdzaken weer de 
Halex-jeugdachtkampen voor jongens en meisjes georganiseerd. 
Evenals vorig jaar zullen dit jaar weer per afdeling voorrondes worden gespeeld 
om de spelers en speelsters aan te wijzen, die gaan deelnemen aan de regionale 
rondes. De voorrondes zullen plaats hebben op 18 september en eventueel 25 septem
ber a.s. Voor de regionale rondes, de kwart finales, de halve finales en de finale 
zijn als data vastgelegd resp. 10 oktober, 7 november, 28 november en 19 december . 
Hoeveel spelers/sters Brabant aan de regionale rondes mag leveren is op dit moment 
nog niet bekend . Ook is nog niet bekend hoeveel spelers/sters overgaan van de re
gionale naar de kwart finales, hoeveel van de kwart finales naar de halve finales 
en hoeveel van de halve finales naar de finale. 
In verband met de krappe tijd en het niet tijdig beschikbaar zijn van de benodigde. 
gegevens, zal dezelfde selektie-procedure worden gevolgd als vorig jaar . Dit be
tekent dat elke jeugdleider op bijgaande formulieren een nominatieve opgave zal 
moeten verstrekken van de spelers/sters waarvan hij denkt dat ze voor selektie in 
aanmerking komen. Uit de totaal-opgave zal dan een eindselektie worden gemaakt en 
bezien hoeveel achtkampen per categorie in afdelingsverband worden gespeeld. 

LET 0 P •••.• De opgaven dienen uiterlijk 28 augustus a . s . in het bezit 
te ziJn van ondergetekend~. Opgaven die na deze datum binnenkomen worden zonder 
meer ter zijde gelegd. Het is dus in het belang van Uw vereniging en Uw spelers/ 
sters, dat U zo snel mogelijk aktie neemt . 

Ik verzoek U voorts de lijsten volledig in te vullen. Spelers/sters waarvan wiJ 
geen, onvolledige of onjuiste gegevens b ~nnen krijgen, worden niet geselekteerd . 
Kontroleer dus adres, woonplaats, geboortedatum en kompetitiekla sse (seizoen 71/72). 
Voor het verspelen van de voorselekties is de medewerking van de verenigingen nodig. 
Verenigingen die hun speelzaal voor deze achtkampen beschikbaar willen stellen, 
kunnen dit op de formulieren vermelden. De jeugdkonnnissie zal met het oog op de 
indeling uit deze opgave dan de meest gemakkelijk bereisbare plaatsen kiezen . 
In de hoop dat U van bovenstaande goede nota neemt, verblijf ik, 
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tl~Gt_ZONOEN STUK 

VOORSTEL WIJZIGING BEKERKOMPETITIE . 

Bij deze doe ik U een aantal suggesties toekomen aangaande de bekerkompetitie die 
de afdeling Brabant in Uw persoon reeds enige jaren organiseert. 
Bij bestudering van de deelnemerslijst uit Mixed nr.I jaargang I7 vielen mij twee 
dingen op: 
Ie. een kleine achteruitgang wat betreft de deelnemende teams, 

in 1 68- 1 69 73 teams; in ' 69-'70 73 teams; in '70-'7I 63 teams. 
2e. de geringe inschrijving van klubs uitkomende in de 3e en 4e klasse: 

slechts 7 klubs uit een totaal van ongeveer 30. 
Hieraan wil ik nog toevoegen dat wedstrijden zoals Belcrum - 4e klasser voor beide 
geen zin hebben. 
Om de bekerkompetitie zowel voor "klein als groot" vanaf het begin aantrekkelijk 
te maken doe ik U de volgende voorstellen: 

A. Verdeel de bekerkompetitie in 2 divisies (i.p . v. winnaars- en verliezersr.) 
Eerste Divisie: Inschrijving staat open voor alle landelijk spelende teams en 

alle teams uitkomende in de Ie klasse. 
Maximale deelname: 36 (18 + 18). 

Tweede divisie: Inschrijving staat open voor alle klubs, die teams bezitten 
uitkomende in de 2e, 3e of 4e klasse. 
(1 of 2 teams per klub?) 

B. Speel met teams bestaande uit 3 spelers. 
De kompetitie-opstelling kan gehandhaafd blijven. 
Er kan, zoals bij E.K. en-W:-K. gebruikelijk is, gespeeld worden tot een van de 
twee teams vijf partijen gewonnen heeft . 

C. Speel een uit- en thuiswedstrijd . (Ieder team speelt toch minstens 2 wedstrij
den: geen moeilijkheden met r eiskosten e . d . ) 

D. Houdt een openbare loting , (b . v . in Tilburg of Den Bosch voorafgaande aan een 
A.B . -vergadering) waarbij iedere deelnemende klub een vertegenwoordiger afvaar
digt zodat over en weer de data vastgelegd kunnen worden. 
Reiskosten hoeven i.v . m. avondretours geen bezwaar op te leveren. 
Kompetitieleider heeft meteen een overzicht en kan bemiddelend optreden. 

E. Wedstrijdsekretarissen geven uitslagen door aan de regionale pers. 

Uiteraard dienen enkele punten nader uitgewerkt te worden. 

T, Klaassen, 
De Kraan 33, Berkel-Enschot. 
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C 0 N C E N T R A T I E ----------------------- E N P R E S T A T I E 
B I J T A F E L T E N N I S . 

Aan de universiteit van Amsterdam wordt onder leiding van Peter Blitz een onder
zoek gehouden naar het belang van de concentratie bij tafeltennis . In aansluiting 
op het onderzoek van de concentratie wil men ook naar mogelijkheden zoeken om de 
concentratie bij topspelers te kunnen verbeteren . Dit is het belangrijkste doel 
van het onderzoek . 

Theoretische prob leemstelling : 

Van experimenteel onderzoek in sportsituaties naar de "concentratie" is niets be
kend, hoewel het woord in sport-psychologische literatuur wel voorkomt. 
Termen, die op "concentratie" lijken en wel voorkomen zijn ; attentie of aandacht 
en vigilantie . 
Attentie is dan het gedragskenmerk dat verwijst naar het selekteren van informatie 
of prikkels die voor het uitvoer en van .een bepaalde taak nodig zijn. Dit houdt te
vens een afsluiting in van informatie die niet ter zake is. 
Vigilantie is de over langer e ti jd volgehouden attentie. 

Bij het onderzoek naar de vigilantie zijn 2 theorieën voor de sportsituaties be
langrijk nl . de "filtertheorie" en de "arousaltheorie" •. 

De filtertheorie gaat uit van een beperkte capaciteit tot waarnemen en reageren van 
het menselijk organisme. Daarom is voortdurend selekteren noodzakelijk. Wanneer men 
niet voldoende de informatie kan selekteren wordt de opnamekapaciteit voor een deè l 
in beslag genomen door "storende" informatie. Gevolg is dan achteruitgang van de 
prestatie . 

De arousaltheorie gaat ervan uit dat prikkels die op het organisme inwerken, doel
gericht gedrag van het organisme stimuleren. Arousal is de mate van aktiviteit waar
in het organ isme ver keer t. Het kan variëren van een diepe slaap met een lage hart
frekwentie, bloeddruk en lichaamstemperatuur tot een toestand van panische angst 
met 'n relatief hoge hartfrekwentie, bloeddruk en lichaamstemperatuur. Prikkels van 
buitenaf maar bv. ook dr ugs kunnen het arousal be1nvloeden . 
De arousaltheorie zegt nu dat de prestat ie het best is bij een gemiddeld arousal
niveau . Dit varieert weer enigszins bij de soort taak die men uit moet voeren . 

" 
Men komt dan tot de volgende uitgangspunten voor het onderzoek: 

1. Bij concent ratie speelt àe verhouding tus sen te verwerken r elevante en niet re
levant e (niet ter zake zijnde) informatie een rol . Wie in een sportsituatie 
spreekt van concentratiestoring, is niet in staat informatie, nodig voor de 
taakuitvoering , te selekteren . 

2. Het arousalniveau heeft invloed op prestaties. In sportsituaties zal men vrij
wel uitsluitend te maken hebben met te hoge arousalniveaus. Volgens de theorie 
kan achteruitgang van taakuitvoering hiervan het gevolg zijn. 
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Onderzoek: 

Het eerste doel was nu om door middel van onderzoek de concentratiestoornis zicht
baar te maken . Daarvoor zijn een groot aantal experimenten uitgevoerd. Hierbij 
werd een tafeltennisrobot gebruikt. Gedeeltelijk heeft men deze experimenten op de 
televisie kunnen volgen . 

Het zou te ver voeren om elk onderdeeltje van het onderzoek hier uiteen te zetten. 
We beperken ons tot de resultaten van deze onderzoekingen . 

Tijdens de eerste experimenten bij het vooronderzoek bleken de taken voor de top
spelers te eenvoudig te zijn . Beinvloeding van concentratie bleek nauwelijks ge
volgen te hebben bij de taakuitoefening . 

Toen ging men over tot een veel moeilijkere taakuitvoering. Als niet ter zake zijn
de informatie werden teloefeningen uitgevoerd. Bovendien werd voor de beste pres
tatie een geldbedrag van 100 gulden in het vooruitzicht gesteld. 
Het resultaat was dat er een duidelijke achteruitgang in de taakuitoefening was te 
konstateren, maar die werd slechts door de helft van de spelers veroorzaakt. Dit 
zou een gevolg kunnen zijn van het ontbreken van een hoge arousal; immers bij een 
dergelijk experiment ontbreekt uiteraard de wedstrijdspanning, die meestal de oor
zaak is van een "afknappen" van een speler. 

Om het arousal te verhogen wilde men de proefpersonen amfetamine toedienen; dit 
is een drug. Omdat er al een onderzoek bij leerlingen van het C.I.O.S. in Overveen 
plaatsvond, heeft men dit niet gedaan. 
Uit dat onderzoek in Overveen bleek dat de resultaten van het gebruik van amfeta
mine op de concentratie teleurstellend waren, zodat men er in het tafeltennisexpe
riment niet toe overgegaan is. 

Men wilde daarom tot een meer natuurlijke spanning komen. Door aanwezigheid van 
pers, radio en T.V. en het spelen om grotere geldprijzen wilde men de spanning op
voeren. Hiervan wisten de proefpersonen van te voren niets. De aanwezigheid werd 
verklaard met het z . g. spelen van de Nederlandse robotkampioenschappen. Ook telop
drachten werden als extra moeilijkheid gebruikt• 
Van dit experiment kon men op de T.V. getuige zijn (Brandpunt). 
Nu bleek dat een groot gedeelte van de proefpersonen ver onder zijn normale pres
taties bleef. Slechts 2 van de 7 spelers wist zich te handhaven. 

Na deze eerste onderzoekingen komt men tot de volgende konklusies; 

1. Bij het zoeken naar de oorzaak voor het z . g. "afknappen" tijdens wedstrijden 
zal het accent van de "concentratiestoring" moeten worden verschoven naar de 
wedstrijdspanning. 
Men zal zich gaan richten op; 
a. het experimenteel manipuleren van spanning 
b. het meetbaar maken van spanning d.m.v. een fysiologische parameter nl. 

hartfrekwentie . 
Wat deze punten betreft is een studiegroep bezig met het voorbereidend stadium. 

2 . De gebruikte storingen zullen meer op reeële situaties betrekking moeten hebben. 
Dus geen teloefeningen, maar bv . voorkomende onverwachte gebeurtenissen als 
scheidsrechterlijke dwalingen e.a. 
Men zal trachten dit in het laboratorium te verwezelijken. 
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3. Als wedstrijdspanning de voornaamste faktor is voor de daling van de prestatie, 
dan zal het toepassen van relaxatie (ontspanning) methoden gunstig kunnen wer
ken. 
Angst speelt hierbij misschien een grote rol. 
Ook hiernaar zullen onderzoekingen gehouden worden. 

Het onderzo ek is reeds voortgezet door in de ereklasse alle spelers bij iedere 
wedstrijd 'n enqueteformulier te laten invullen. Of hieraan vele ereklassers mee
gewerkt hebben is nog niet bekend. De resultaten van .dit onderdeel van ' t onder
zoek zijn nog niet openbaar gemaakt. Als dit gebeurt zullen wij U ook hiervan me
dedelingen doen . 

UIT DE . ' - ' ' ., ~ \. i' :/( U·'•'""' Bn /\ D,_" n 
\ ,,.. (_;i :,) ~ ~· . ~ t:. u ·J 

Samenvatting van het tussentijds 
rapport van 't concentratie-onder
zoek o.l.v . 

Peter Blitz . 

Ondanks de vakantie, waardoor vele clubbladredakteuren hun taak geruime tijd neer
leggen, zijn er toch nog verenigingen die juist in deze periode trachten hun laat
ste nummer uit te brengen. Misschien hebben ze juist in deze vakantieperiode meer 
tijd , gezien de inhoud van de artikelen in deze tijd. 

Een nieuwe ster aan de toch al kleine clubbladhemel is het blad "Contra" van het 
Eindhovense PSV. In dit eerste nummer, waarin bij de redaktie Roel de Ruiter, 
Lex Visser en Walter BrÖcheler vermeld staan, lezen we o . a . 'n verslag van de 
wedstrijd Aken - P.S.V. Een geslaagd festijn niet alleen wat betreft de uitslag, 
maar ook gezien het middernachtelijk uur waarop de ploeg arriveerde . 
De clubkampioenschappen werden ook op 't eind van het seizoen gehouden. Bij de 
senioren had Mathieu van Vroenhoven geen moeite (dat is ook wel eens anders ge
weest) met Jurka Vlcek, terwijl bij de junioren BrÖcheler en van Dijk de_ titels 
in de A en B~klasse bemachtigden . Dat het nog niet meevalt om 't blad om de twee 
maanden uit te brengen blijkt wel uit de namen die je steeds onder de artikeltjes 
vindt . Dus PSV-ers pak de pen op en begin te schrijven, want één man kan 'n club
blad niet in stand houden. 

Bij Never Despair wisten bij de B en C junioren Simon van de Sluijs en Wim Kok de 
titels te behalen, aldus het Never News, dat steeds via 'n omweg mij bereikt . De 
mensen die nooit wanhopen hadden ook 'n formidabel georganiseerde clubreis op 
touw gezet, waarbij men in Hilversum een programma van Herman Emminck bijwoonde 
en later op de dag een vriendschappelijke ontmoeting had met maar liefst 11 teams 
van Tempo team. Het werd aldus de redaktie 'n verschrikkelijke afgang voor Never 
Despair met 64-30, maar niettemin werd er op de terugweg uit volle ' borst gezongen. 

Gezongen werd er ook bij Luto waar op 27 juni, de grote Luto-dag, de prijsuitrei
king was van het Luto-klublied. Wie dat gewonnen heeft en hoe 't lied luidt, daar
over zullen we 't komende seizoen nog wel meer horen. Behalve dit bestond de dag 
ook nog uit 'n oriëntatierit per fiets of per bromfiets, een koffietafel (of iets 
dergelijks! ) en 'n feestavond, waarbij de kampioenen gehuldigd zouden worden en 
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tevens de uitreiking van de rode lantaarn en wimpel zou plaats vinden, gevolgd 
door 'n gezellige feestavond, die de meeste Luto1eden wel zal aanspreken . Dat er 
bij Luto veel aandacht besteed word t aan de evenementen naäst tafeltennis blijkt 
wel uit het volgende: 'n wandeling door de Oisterwijkse bossen, waa r in veel sloot
water stroomt (!),een midget gol f wedstrijd die met wisselend succes werd genomen 
en 'n gecombineerde auto/bromfietsralley. De maand juni is verder bij Luto ge
bruikt om te voetballen, waarbij Red Star de tegenstandèr was. De eerste keer won 
Luto bij de jongens maar verloor bij de meisjes , terwijl in de revanchewedstrijd 
hetzelfde resultaat uit de bus kwam. 

Ook Renata en St.Cathrien durfden de strijd op voetbaltechnisch gebied met elkaar 
aan. Dat Renata uiteindelijk de wedstrijd won met 3-1 wa s niet zo belangrijk. De 
mooiste goal kwam aldus de Cathrien-toppers als volgt tot stand: "Na 'n voorzet 
van Kees keken zowel Ger als Gerrie naar links ; maaiden achtereenvolgens beiden 
over de bal heen, met opzet natuurlijk, zodat de totaal vrijstaande Ronnie met 'n 
biljartachtige beweging de bal via een carambole met de paal in 't net vastplakte~' 
Een ware volzin1 Verder nog 'n bijzonder interessant stukje over Ellen Kort dat 
uit "Tussen de rails" werd overgenomen. Een enkel citaat hieruit: "Het spel maakt 
op de 'outsiders' een geweldige nerveuze indruk en houdt niet gemakkelijk de aan
dacht over een langere tijd vast. Reaktievermogen en anticipatie blijken belang
rijke bouwstenen voor wedstrijdsuksessen. Wat maakt iemand een goede tafeltennis
ser? Talent, maar dat is nog niet eens het belangrijkste vertelt Ellen Kort, na 
diep nadenken volgt ; belangrijker is een goede mentaliteit en veel incasserings
vermogen, vechtlust en inzet, reaktievermogen en daarnaast natuurlijk de baltech
niek en de goede beweging achter de tafel, tenslotte last but not least 't aantal 
trainingsuren dat je maakt. Het voetenwerk is heel belangrijk, goede spelers staan 
heel lichtvoetig achter de tafel, klaar om op ieder gewenst moment hun positie te 
wijzigen" . 

Het speciale nunnner van Dropshotje (T.C.S.) begint met een duidelijk voorwoord 
van de voorzitter, waarin deze vooral de financiële moeilijkheden naar voren 
brengt nu men een team in de overgangsklasse krijgt . De manier om dit op te lossen 
is volgens de voorzitter het aantrekken van een goede sponsor, die dan de geraam
de kosten van f. 1500,-- op zich zal nemen, van een goede sponsor die de kosten 
van ' t eerste team voor zi jn rekening neemt of 'n normale sponsor, die een bepaald 
gedeelte van de kosten voor zijn rekening neemt . Reklame is voor iedere industrie, 
bank of zaak noodzaak en wat heeft meer effect dan r eklame via een spo~tvereni
ging? Hopelijk vinden de T.C.S.-ers een grote sponsor die hen ' t hele jaar onder 
de hoede wil nemen. Dat men bij T.C.S. wel goed zit blijkt wel uit het voor de 
Se maal behalen van de Westbrabantbeker. 

Volgens 't Dennenbergnieuws is men dan 't komend seizoen veel van plan met de ju
nioren. Gedurende de hele vakantie vond men iemand bereid om hen één avond in de 
week bij te vijlen. Voor diegenen, die liever weg gingen wist men zelfs via 't 
jeugdvakantiewerk van Valkenswaard een kamp te organise ren. Een ideaal voor vele 
tafeltennisverenigingen . 

Denkt U eraan, komend jaar de klubbladen weer te zenden aan G.Beurskens, Prins 
Hendrikstraat 12, Eindhoven ? 

G.B. 
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Reorganisatie N.T.T. Bo 

In 't lüe nummer van "Tafeltennis" van de vorige jaargang publiceerde de studie
kommissie o . l.v . Dhr.de vries 'teerste ontwerp betreffende de reorganisatie van 
de N. T. T. B. 
De studiekommissie verzocht met klem zich in deze materie te verdiepen en de aan
vullingen , kritiek etc. bekend te maken. 
De belangrijkste punten in 't discussiestuk waren de volgende: 

- de afdelingen moeten verdwijnen 
- hiervoor in de plaats komen districten en wel de volgende: 

1. Groningen, Friesland, Drente en Overijssel 
2 . Gelderland, Utrecht 
3 . Noord-Brabant, Limburg, Zeeland 
4 . Noord-Holland 
5. Zuid-Holland 

- in de districten worden kringen gevormd, waarvan de kompetitieleider de Je en 
4e klasse leidt 

- in elk district is een bondsbureau met een betaalde kracht 
- de districtskompetitieleider leidt de kompetitie in de overg. - eerste en tweede 

klasse . 

Verder stonden er in dit discussiestuk allerlei ideeën over samenstelling van de 
verschillende besturen, taak bondsraad, taken funktionarissen etc. Geinteresseer
den kunnen er hun "tafeltennis"-nummer nog eens op naslaan (nov. '70) 

Het afdelingsbestuur van Brabant heeft voldaan aan 't verzoek om hun visie over 
deze materie te geven . 
Ook hierin staan vele gegevens. Het zou te ver voeren om alle punten van deze 
reaktie weer te geven , Wij hebben 't essentiële eruit gehaald en vooral 't stand
punt t.o.v . de districten duidelijk belicht. 
Het afdelingsbestuur zegt 't volgende: 

Het A.B . wil de inhoud van de nieuwe organisatorische struktuur plaatsen in de 
situatie van; 
1. de Nederlandse sportbeweging; 
2: de Nederlandse staatshuishouding. 
Deze strukturen moeten invloed hebben op de nieuwe N.T.T.B . -struktuur. 

De voornaamste overeenkomsten en bezwaren met de nota van de studiekommissie wor
den in het duscussiestuk als volgt samengevat; 

Overeenkomsten: 

!. de centrale gedachte dat er een grotere en betere kommunikatie in de N.T.T.B. 
moet komen zowel van "hoog" naar "laag" alsmede ook omgekeerd. 

2. de idee dat bepaalde bondsaktiviteiten "doorgaan" moeten blijven vinden ondanks 
eventuele moeilijkheden bv . tussen een afdelingsbestuur en het hoofdbestuur; 
of tussen een afdelingsbestuur en haar algemene ledenvergadering; of tussen 
hoofdbestuur en bondsraadvergaderingen. 

3. de gedachte dat "op den duur" betaald kader ook haar intrede doet in onze bond 
(of mede gedeeltelijk buiten onze bond) op een "lager niveau" dan wij nu in on
ze bond kennen. 
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Bezwaren: 

1. het ontbreken van een analyse in het rapport van de stelling dat er binnen de 
N. T. T.B. zovele "inefficiënte en kostbare bestuursstrukturen" zouden zijn. 

2. het ontbreken van gedachten omtrent de funktie van een vereniging in onze bond 
en in deze reorganisatie; de basis van het bestaan der N.T.T.B. (dat zijn de 
verenigingen o . i . ) wordt in de .nota slechts genoemd daar waar aangegeven wordt 
hoe eventueel de kringen geformeerd moeten worden. 

3. het over het hoofd zien (en nu denken wij aan de voorgestelde invoering van de 
distrikten) van het feit dat er essentiële mentaliteitsverschillen liggen in 
o.i. minimaal 3 van de 5 voorgestelde distrikten ; dus verschillen binnen elk 
van die drie distrikten , welke het werken daar op distriktsniveau bijzonder 
moeilijk zullen maken , afgezien nog dus van het feit dat de afstanden die som
migge distrikten (en haar bestuurderen vooral) beslaan dezelfde problemen te 
zien zullen geven . 

4 . de nog meer splitsingen in de kompetitie wat betreft "leiders" voor een vereni
gingsbestuur als we nu al kennen. Overigens vinden wij deze hele kompetitie
organisatie eigenlijk niet in dit discussiestuk thuishoren, al ontkennen wij 
uiteraard niet dat 11kompetitie 11 wellicht wel het belangrijkste facet is dat 
ons "bestuurderen" van "hoog" tot "laag" boeit ; maar het blijft een facet uit 
vele facetten die een sportbond kent . 

Uit de uitwerking van deze punten lichten wij de voornaamste argumenten die de 
standpunten duidelijk maken . 

Met enkele schema's wordt in het diskussiestuk duidelijk gemaakt dat zowel de 
Nederlandse sport als de Nederlandse maatschappij beschikt over; 
- landelijke organisaties (bv . N.S.F. resp. Ministerie van C.R.M.); 
- provinciale organisaties (sportraden resp. overheden) 
- gemeentelijke organisaties (sportraden resp . gemeentebestuur) 
In de maatschappij tendeert men bovendien nog naar het vormen van regio's of 
stadsgewesten. 

Wat is nu meer logisch dan da t ook de N.T.T.B . deze struktuur tot de zijne maakt? 
Hierom wordt de vorming van distrikten afgewezen . 
Andere argumenten voor deze afwi jzing zijn; 
- de afstand tussen bestuur en het tafeltennissen zelf moet zo klein mogelijk zijn; 

geen over-organisatie; 
- in distrikten van meerdere provincies krijgt men toch weer splitsing van provin

cies als het gaat om b . v . subsidies, sportaccomodati es etc. Kontakt met provin
ciale sportraden zal geëist worden (ook "sport 70 11 stelt dit). 

- de te grote afstanden, waardoor het bijna niet meer mogelijk is om als bestuur
der zich op de hoogte te gaan stellen van wat er aan de "voet" gebeurd. 

- een overbelasting van de bestuurders is het gevolg (distriktbestuurder-landelijke 
kommissie-bondsraad). 
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Het A.B. stelt een organisatie-struktuur van de N.T.T.B. voor, zoals weergegeven 
staat in het volgende schema: 

spec. kommi s sie s 

beleids-adviesorga~n 1 1 - financiën 
1 BONDSRAAD 1 straf -

- beroep 
- protest 

coördinerend overleg .1 
en beleidsorgaan landelijk 

H.B. 
1 

niveau 

coördinerend overleg 
Prov. besturen met "zuivere" provinciegrenzen. 

[ Gr. I Fr. I Dr.I Ov.1 Gld~Utr.,N.H.j Z.H.j ZldjN.B .j Limbl 
en beleidsorgaan 
provinciaal niveau 

R E G I 0 N A L E B E s T u R E. N . 
.. 

samenwerkingsverbanden van NTTB-ver. 

V E R E N I G I N G S B E s T u R E N . 

. 

Het A. B. keert zich vooral tegen de distriktsbestuurslaag. In het discussiestuk 
word.en verder nog opvattingen, suggesties en kritische kanttekeningen gegeven, 
die een goede bijdrage kunnen zijn om te komen tot een verantwoorde struktuur, maar 
die wij in dit overzicht voor de duidelijkheid hebben weggelaten. 
Wij hebben ons beperkt tot het belangrijkste facet uit dit discussiestuk, n.l. 
't voorgestelde distriktenstelsel. 

Uit "discussiestuk reorganisatie N.T.T.B. 

mei 1971. 

+++++++ 
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Jeugdinterlands NEDERLAND - ENGELAND te EPE en VUGHT . 
===================================================== 

Deze interlands werden georganiseerd door de T. T.V.E. te Epe en J.C.V. te Vught op 
vrij dag 28 en zaterdag 29 mei . In beide plaatsen was de organisatie uitstekend. 
De interland te Epe was geheel in stijl; een muziekkorps voor de volksliederen en 
een ontvangst op het stadhuis. In Vught was duidelijk te merken, dat er al meer 
een interland was georganiseerd. Het geheel verliep kalm en goed . In beide plaat
sen was + 100 man publiek aanwezig . De huisvesting was gedurende alle 5 dagen uit
stekend geregeld en de Engelse ploeg, bestaande uit coach Brian Wright, spelers 
Jimmy Walker, Ian Horsham en Robert Broadmore en speelsters Shylla Hamilton en 
Janet Hallaby heeft het dan ook bijzonder naar hun zin gehad. Vanuit Breda, waar 
zij op 2e Pinksterdag aan de Zuid-Nederlandse Kampioenschappen hadden meegedaan, 
zijn zij weer huiswaarts gekeerd. 
De Nederlandse spelers en speelsters: waren: 

In Epe: 
Jongens: Henk 

Hans 
René 

In Vught: 
Jongens: Henk 

Hans 
Bert 

van de 
Lingen 
Hijne 

van da · 
Lingen 
van Ham 

Zee 

Zee 

Meisjes: Sonja Heltzel 
Annemiek van Moorst 

Meisjes : Mieke Arntz 
Renée Fierlier 

N.T . T. B.-officials bij deze interlands: A.Poulissen en A.Spee. 
Nederlandse coaches: Dusan Tigerman en Jan Duyndam. 

Interland te Epe: 

Voorzichtige prognoses vooraf spraken van een 2-5 nederlaag bij de jongens en een 
3-2 overwinning bij de meisjes. 
De tegenstanders van onze spelers waren de no's 1, 5 en 8 van de Engelse ranglijst. 
Reden te meer om iets beters te verwachten als bovenstaande prognose. Maar zoals 
altijd tegen buitenlandse tegenstanders kwam de ploeg niet zo goed uit de verf als 
men gezien hun technische capaciteiten mocht verwachten . -
Henk van de Zee speelde verreweg het beste. Tegen de Engelse nr.8 Broadmore won 
hij de partij (B. is aankomend beroepsgolver en heeft tafeltennis slechts als 2e 
sport); hij verloor net aan van Horsham (nr . 3) en speelde een grandioos goede par
tij tegen de Engelse kampioen Jimmy Walker . Deze verloor hij in de derde game. 
Hans Lingen speelde tegen Horsham drie games en verloor . Hij verloor ook van Wal
ker . Hans heeft een goede techniek, maar tijdens deze wedstrijden was duidelijk te 
merken dat hij zoals wielrenners zeggen "kapot zat". In verhouding tot zijn studie 
(hij moest eindexamen doen) was zijn trainings- en wedstrijden-schema veel te 
zwaar. 
René Hijne speelde eveneens twee wedstrijden: tegen Walker verloor hij kansloos. 
De partij tegen Broadmore was een heel merkwaardige ; na nipte winst in de Ie game, 
kreeg René in de 2e een ontzettend pak slaag. Ook de derde dreigde rampzalig te 
worden, via 1-11, 6-14 kwam hij met 11-19 achter . Toen echter meende Broadmore 
zich enkele slordigheden te kunnen permitteren. René kreeg nieuwe moed .•.• en won 
tenslotte de partij. 
Het geheel werd een 2-5 nederlaag. 
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Zo deze prognose al klopte, bij de meisjes liep het anders. Van tevoren was afge
sproken de gehele wedstrijd te spelen, ook al liep een der partijen uit. 
Sonja Heltzel begon slecht tegen Shylla Hamilton (nr . 2 van Engeland). In drie 
games verloor zij . Zij was in die weken duidelijk uit vorm, wat duidelijk bleek 
uit haar spel . Annemiek van Moorst won (net als Sonja in de vorige partij) wel de 
Ie game maar kwam er tegen Janet Hallaby (nr.4) verder niet meer aan te pas. 
Waren de ze uitslagen ~nigszins teleurstellend, in het dubbel werd het nog erger . 
Het Nederlandse kampioensdubbel moest in 2 games de eer laten aan de Engelse 
meisjes . 0-3 achterstand . De resterende 2 partijen wer den door de Nederlandsen 
gewonnen (steeds na een dik verloren Ie game), wat de stand een dragelijker aan
zien gaf. 

Ged'etailleerde uitslagen : 

H. Lingen - I.Horsham 
H.v . d . Zee - R.Broadmore 
R. Hijne - J . Walker 
H.v . d . Zee - I.Horsham 
H. Lingen - J .Walker 
R. Hijne - R.Broadmore 
H.v . d . Zee - J.Walker 

S.Heltzel - S. Hamilton · 
A. v . Moor st - J . Hallaby 
S. H. /A . v . M. - S. H./J.H. 
S. Heltzel - J . Hallaby 
A. v.Moorst - S.Hamilton 

Interland te Vught: 

2 I- I7, I 8-2 I' 
2I-I8, 23-21 
I 4-2 I ' 20-22 
I 9-2 I ' I9-21 
I 3-2 I ' I7-2I 
2I- I9, 7-2 I 

j ' 

2I-I6, I 6-2 I ' 

2I-I6, I 8-2 I ' 
2I-I4, I 7-2 I ' 
I 6-2 I ' I9-2I 
I I-2 I, 2I-I5, 
9-2 I' 2I-IO, 

I2-2I 

22-20 
I5-2I 

I9-2I 
I3-2I 

2I-I6 
21-I 9. 

Voor de aanvang van deze interland was afgesproken dat iedere speler minstens 2 
partijen zou spelen (dus niet ophouden bij 5-0). Iets later op de avond ~wam voor 
Bert van Ham deze afspraak goed van pas, want het werd een 0-5 !!!!!!!verlies en 
Bert moest de zesde partij spelen . Dat hij er niet in slaagde de eer te redden, 
lag geheel in de lijn van de prestaties van die avond. Het was zowel bij de jon
gens als bij de meisjes niet zo best . 
Toch was de opstelling van de Nederlandse ploeg (die op papier "uit"-speelde) 
goed ui tgekiend . Henk van de Zee moest beginnen tegen Broadmore, die hij ·de vorige 
avond had verslagen. Een I-0 voorsprong zat er dus dik in, zeker omdat Henk voor 
eigen publiek speelde . Maar •.• Henk kon blijkbaar niet voor eigen publiek spelen . 
Op van de zenuwen ging hij af tegen een opportuun spelende Broadmore. Hans Lingen 
speelde nog krampachtiger dan de avond tevoren en Bert van Ham speelde in ieder 
geval die avond slechter dan Hijne de vorige avond. Hoewel er nog wel enige par
tij en van 3 games werden gespeeld, zat er gezien .het spelniveau gewoon geen winst
partij meer in. 

Bij de meisjes werd ook een 5-0 nederlaag geleden, maar dit was gezien de grote 
onervarenheid in dit soort wedstrijden van deze meisjes niet zó verwonderlijk. 
Eén game werd slechts gewonnen. Deze kwam op naam van Renée Fierlier, die deze 
avond heel anders speelde (of moest spelen?) dan zij gewoon is te doen. Verder 

-- ·k-wam-·-Ren-é-e --·-er--, --g·ezi-en --d·e· ·ui t-slagerr ; -·-na-utvelij_k_s _ -aatr--te- p·a-s ;-··- ----- --- ---·- ---- ----
Mieke Arntz behaalde iets meer punten, maar bleef toch ook ver verwijderd van een 
overwinning. 
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Gedetailleerde uitslagen: 

R.Broadmore - H.v.d . Zee 21-15, 21-10 
I. Horsham - B.v.Ham 21-10, 21-13 
J.Walker - H.Lingen 13-21' 21-17, 21-14 
I.Horsham - H. v.d . Zee 21-16, 8-21' 21-19 
R. Broadmore - H.Lingen 21-15, 21-19 
J.Walker - B.v . Ham 21-16, 18-21 , 21-16 
S.Hamilton - M.Arntz 21-14, 21-18 
J.Hallaby - R. Fier lier 21- 8, 21-12 
S.H. / J.H. - M.A./R . F . 21-14, 21-15 
S. Hamilton - R. Fier lier 21-10, 20-22, 21- 9 
J .Hallaby - M. Arntz 21-17, 21-10 

Een vraag is de schrijver dezes blijven hangen n.a.v. deze interlandwedstrijden. 
Hoe is het mogelijk dat onze Nederlandse jeugdspelers, toch technisch zeker niet 
de mindere van buitenlandse jeugdspelers, tegen diezelfde buitenlandse jeugdspe
lers slechts zelden tot een overwinning kunnen komen? 

Tot slot rest mij nog alle mensen die aan deze interlands hebben medegewerkt, 
organisatoren, mensen die voor slaapgelegenheid hebben gezorgd etc., hartelijk 
te bedanken. 

De scheidsrechters in Epe waren: Mej. Koene en de heren Gutz, van de Kooy en 
Brongers. 

in Vught de heren van Gorp, de Kort, Oomens en van Son. 

A. Spee (Delft). 
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