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Zoals uit de inhoudsopgave is op te maken bevat deze Mixed een 
gevarieërd aantal onderwerpen, die gericht zijn op lezers met 
verschillende interesses. 

De rubriek "Voor u gelezen" bevat een aantal bevindingen en trends 
waarmee bestuurders van verenigingen hun voordeel kunnen doen. 
De vorige keer aangekondigde informatie over de WK-tafeltennis zal 
met name voor trainers en coaches interessant zijn. Daarnaast vindt 
U in deze Mixed weer het verhaal van één van de 87 verenigingen in 
Brabant en een verslag van een Èuropacupwedstrijd, waarbij een 
Brabantse club vertegenwoordigd was. 
Veel leesplezier. 

Wil v.d. Bragt. 
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04904-2732 

A. Steenbergen 
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5627 CT Eindhoven 
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INTERVIEW MET.···· 

TICS 30 JAAR 

Op 2 september is het 30 jaar geleden dat tafeltennisvereniging 
TIOS uit Tilburg is opgericht. De redactie is naar aanleiding 
van dit jubileum, dat overigens sober is gevierd, gaan praten 
met de voorzitter Tiny Jansen en de oud-secretaresse E. v.d. A
ker-Belterman. 
In het geanimeerde gesprek is veel informatie over het wel en 
wee van de tafeltennisvereniging naar voren gekomen. Een neer
slag hiervan vindt U in bijgaand interview. 

Hoe is de vereniging ontstaan? 

"Merkwaardig genoeg is de tafeltennisvereniging opgericht door 
een aantal dames uit de congregatie van de parochie 't Goirke 
uit Tilburg. De vereniging had toen ook die· naam. Spoedig kwamen 
er echter ook heren bij en zelfs een groepje junioren. 
De leiding was in handen van de geestelijken. We speelden toen 
in he t patronaatsgebouw onderlinge wedstrijden en vrienschappe
lijke wedstrijden tegen andere clubjes uit de buurt. 
In 1954 dachten we dat we "goed genoeg" waren om deel te nemen 
aan een officiële competitie. We hebben ons toen opgegeven bij de 
N.T.T.B. en zijn met enkele teams competitie gaan spelen. De 
meeste spelers gebruikten geleende batjes, die eigendom waren van 
het toenmal ige Stichtingsbe stuur. 
In 1955 werd een ''Jeugdcentrale" opgericht. De junioren tafelten
nisgroep binnen onze vereniging ging over naar die jeugdcentrale. 
Wij leverden toen leiders aan de afdeling Tafeltennis van de 
Jeugdcentrale. Met de Jeugdcentrale was een afspraak gemaakt over 
de overgang van de 17-jarigen naar de tafeltennisvereniging. 
Dat wa~ een soort tegenprestatie voor het feit dat wij de leiders 
leverden." 

Waar komt de naam TIOS vandaan? 

"TIOS betekent "Tafeltennis Is Onze Sport". Deze naam kreeg de 
vereniging in 1967 toen we uit de parochie 't Goirke weggingen 
In 1960 waren we gefuseerd met de vereniging "Ready". 
Ruimte problemen maakten het nodig dat we een aantal keren moes
ten v e rhuizen. We waren echter altijd in de parochie gebleven, 
en hoorden daar eigenlijk bij . We hadden daar ook een geestelijk 
adviseur. Dat is opgehouden toen we verhuisden. In het nieuwe· lo
kaal "Soekmekaar" hebben we overigens maar kort vertoefd, want de 
hoge zaalhuur was voor ons niet op te brengen. In september 1969 
verhuisden we naar de cafezaal "JeruzJlem", waar we nu nog spelen". 

Hoevee l tafe ls kun je daar kwijt~ 

"We spelen op zes tafels die eigendom ziJn van de vereniging. Daar 
zit overigens een hele geschiedenis aan vast. We hadden, zoals 
menige vereniging, altijd geld te. kort. We speelden op de tafels 
van de parochie maar wilde n zelf ook wel wat hebben. In 1964 kon
den we de eerste Heemskerk tafel kopen van de opbreng st van een 
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(vervolg interview) 

ballpointactie. We moesten daar overigens ook nog f70,- voor lenen 
bij de geestelijk adviseur. f35,- werd ons later kwij tgescholden. 
Daarna hebben we nog een luciferactie gehad waar we schragen en 2 
losse tafelbladen van konden kopen. Eigenlijk zijn alle onze ta
fels gekocht met geld dat uit acties is verkregen". 

Hoeveel teams spelen er in de competitie? 

"We hebben 6 teams in de TTL-competitie, dat is de Tilburgse Ta
fel tennis Liga, een Bedrijfscompetitie. Tot 1973 hebben we in de 
N.T.T.B. competitie gespeeld, en we zijn van plan met opgeleide 
jeugd daar ook weer in te beginnen." 

Wat was de reden om geen N.T.T.B.-competitie te spelen? 
' 

"Te weinig competitiespelers en het bezwaar om op zaterdag en zon
dag te spelen. 
We zijn voor het eerst N.T.T.B.-competitie gaan spelen in 1956. 
Het eerste heren-team werd in 1957 kampioen in de vierde klasse. 
Tot 1972 zijn 2 heren en 2 'dames teams kampioen geweest. Het hoog
ste dat we ooit bereikt hebben is de tweede klasse bij de heren en 
de eerste klasse bij de dames. 
In de TTL spelen we nu vijf jaar in de hoogste klasse , de ereklasse 
A. Die is vergelijkbaar met de tweede/derde klasse van de N.T.T.B." 

Wat zijn de verschillen tussen de N.T.T.B.- en de TTL-competitie? 

"Een van de voordelen voor ons is de geringe afstand die afgelegd 
hoeft te worden. We zitten bijna altijd in Tilburg. 
Dat betekent dat we zowel voor de jeugd als voor de senioren geen 
problemen hebben met reiskosten en vervoervoorzieningen. 
Een bijkomend verschijnsel is dat door het geringer aantal vereni
gingen dat aangesloten is, een aantal zaken minder formeel kunnen 
lopen, bijv. geen boetes voor n iet op komen dagen, uitstellen van 
spelen kan onderling geregeld worden, het melden van uitslag~p 
gaat flexibeler en zo zijn er nog wel een aantal voordelen te noe
men van een kleine organisatie. Maar dat zie je ook in het bedrijfs
leven of in verenigingen zelf. In grote verenigingen zijn meer zaken 
formeel geregeld als in een klein groepje. 
Maar dat verschil in organisatie is voor ons nooit de reden geweest 
dat we in de TTL zijn gaan spelen. Nee, de enige reden was het over
blijven van een drietal competitiespelers die niet op zaterdag of 
zondag konden spelen en toch competitie wilden blijven spelen. 
Persoonlijk heb ik altijd fijn in de NTTB-competitie gespeeld en ik 
wil er ook wel aan meewerken dat we in Brabant alle tafeltennissers 
onder één noemer brengen. 
Overigens zijn al onze leden ingeschreven bij de NTTB." 

Dat betekent dat leden ook gewoon mee kunnen doen aan toernooien 
en kampioenschappen. Gebeurt dat ook? 

"Jawel, er zijn spelers bij ·ons die een licentiepas hebben aan
gevraagd en ook altijd naar toernooien gaan. Persoonlijk wil men 
altijd wel weten waar men ergens staat met zijn spel, en laten we 
eerlijk zijn, in de NTTB-competitie heb je natuurlijk meer tegen
stand als in de TTL. Dus dat is een betere graadmeter dan de TTL
competitie. Maar tijden zoals we die vroege r gehad hebben d a t we 
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(vervolg interview) 

met 22 spelers in een gehuurd busje toernooien afgingen, die komen 
denk ik niet meer terug. 
Ook tijdens de toernooien was het dan altijd gezellig. Kaarten, 
pilsje drinken, ja soms moesten ze je uit 't cafe aan de overkant 
komen halen om te spelen." 

Organiseren jullie zelf ook toernooien? 

"We hebben een aantal jaren een zogenaamd invitatie-toernooi geor
ganiseerd. Daarin mocht iedere speler van onze vereniging een an
dere speler, waar hij het fijnst tegen gespeeld heeft, uitnodigen. 
Dat is nu gestopt, omdat er onvoldoende belangstelling voor was. 
Voor ons een onbegrijpelijke zaak, omdat we altijd gezellige wed
strijden hebben gehad. Maar ook na twee of drie keer aanschrijven 
kwamen er nog (te) weinig reacties op. 
Misschien dat de mensen te veel belast zijn met allerlei anderè 
tafeltennistoernooien of wedstrijden. 
Vroeger was er wat meer gezelligheid, heb ik de indruk. Momenteel 
is de factor prestatie en topsport er bij gekomen. 
We organiseren wel clubkampioenschappen voor jeugd en senioren en 
een dubbeltoernooi met handicap, waarin de beste spelers met een 

·valhelm op moeten spelen, of hun arm in een stevige kartonnen koker 
moeten inpakken, en gekoppeld zijn aan een zwakkere speler." 

U maakte een opmerking over meer prestatie-gericht. Dat brengt mij 
op de vraag: "Hoe is TIOS het best te karakteriseren?" 

"We zijn en blijven een gezelligheidsvereniging. Tegenwoordig trai
nen we wel, maar niet met het vooropgezette doel om binnen een aan-

· tal jaren een bepaald niveau te halen. We doen de sport om de sport 
en we vinden het natuurlijk leuk als we goede prestaties leveren, 
maar het is geen vooropgesteld doel. 
We leven trouwens in de schaduw van twee grote verenigingen, Luto 
en Irene, waar tafeltennissers terecht kunnen die werkelijk verder 
willen komen. 
Wat de jeugd betreft is wel als trainingsdoel gesteld om in 't sei
zoen '81/'82 de jeugd terug te brengen in de NTTB-competitie. 
Hiervoor hebben we sinds augustus 1980 de beschikking over 'n gedi
plomeerde A-trainer die is voortgekomen uit de vereniging. 
De bestuurders van Tios, waarbij we toch denken aan die jaren dat 
bijv. Bert v. Dijk, zijn vrouw en (25 jaren) Betty v.d. Aker het ge
zicht van de vereniging bepaalden, hebben sfeer en gezellig sport 
bedrijven altijd voorop gesteld en die lijn zetten we door." 

Bedankt voor de informatie en succes met de vereniging. 

Wil v.d. Bragt. 
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EUROPACUP TAFEL TENNIS 
(Nikon) - Paco de Arcos 
VALKENSWAARD PORTUGAL 

Op Zondag 20 september speelde het Valkenswaardse Nikon ZlJn eers
te wedstrijd in de Messecup (oorspronkelijk "Jaarbeursstedentoer
nooi" )~In het verleden heeft Tanaka uit Etten-Leur als Brabantse 
vertegenwoordiger deelgenomen aan deze Europacup 3 voor tafeltennis. 

Tegenstander van Nikon was het Portugese Paco de Arcos, eert club 
uit een voorstad van Lissabon. 
Nikon kwam uit met Han Gootzen, Theo van Gasteren, en Thieu van 
Vroenhoven. Bob Potton was geblesseerd. Hij had een vleeswond aan 
zijn duim, opgelopen bij een tafeltenniswedstrijd. 

De Portugezen waren met een zeer jeugdig team naar Nederlanq geko
men: de 16-jarige Joao Portele (nr. 2 bij de junioren in Portugal), 
de 18-jarige Mario Meneses en de 20-jarige Antonio Sousa. 
Het Portugese team is de nr. 2 in Portugal, een matig tafeltennis
land, dat rond de 25e plaats op de Europese ranglijst is te vinden. 
De aanvankelijke bezorgdheid door het niet spelen van Bob Potton, 
bleek na de eerste wedstrijd ongegrond. De Portugese jeugd bleek 
geen raad te weten met de verschillende top- en zijspin ballen van 
de geroutineerde Nikon-spelers. 
Om de 200 belangstellenden toch nog wat waar voor hun geld te geven 
schakelden de Nikon-spelers over op "eenvoudiger" spel. 
De Portugezen slaagden er echter niet in om er een aantrekkelijk 
kijkspel van te maken. 13 Tegenpunten in één game was het meeste wat 
ze konden halen. Binnen 15 minuten was elke partij gespeeld. 
Het werd dus een zeer gemakkelijke en vlotte 5-0 overwinning voor 
Nikon, dat daarmee een ronde verder is en een ervaring rijker. 

Naast de grote winst op het sportieve vlak, heeft men ook aan good
will gewonnen door de goede organisatie. Een pluim op de hoed voor 
het ''Messecomite" dat het draaiboek slechts op weinig punten hoefde 
aan te passen. Men had weinig aan het toeval overgelaten: ontvangst 
met borrel en hapje, een tolk die de Portugezen begeleidde, een eten
tje na afloop, een speciaal programmablad, en foto's voor de pers. 
Kortom, Brabantse gastvrijheid, vermengd met zakelijke promotion. 

De Portugezen waren zeer te spreken over het verblijf en nodigde 
Nikon uit om op 9-10 april, op dezelfde condities, deel te nemen 
aan een internationaal toernooi in Portugal. 
Nikon wacht nu echter in spanning op de loting en hoopt op een Oost
Europese - of Duitse tegenstander in eigen huis om het publiek ook 
te laten genieten van goed en spannend tafeltennis. 

De volledige uitslagen waren: 

Theo v. Gasteren-Joao Portele 
Thieu v. Vroenhoven-Mario Meneses 

Wil v.d. Bragt . 
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Han Gootzen-Antonio Sousa 
Theo v. Gasteren-Mario Meneses 
Han Gootzen-Joao Portele 

LAATSTE NIEUWS: 

Nieuwe tegenstander van N ·JKON: 

21-7 
21-7 
21-10 

21-8 
21-8 
21-9 

ELLEN BOROUGH 
CENGLANOJ 

ZUID-NEDERLANDSE BEKERFINALES 

Op zondag 25 oktober worden de Zuid-nederlandse bekerfinales ge
houden in de zaal van Vice-Versa in Oudenbosch. 
De deelnemende teams zijn de bekerwinnaars van de vijf zuidelijke 
afdelingen te weten: 

De Kuis 
Nikon 1 
Nikon 2 
Red Stars 
Shot 
Wilno 

(afd. Zuid-Limburg) 
(titelverdediger) 
(afd. Brabant) 
(afd. Noord-Limburg) 
(afd. Gelderland) 
(afd. Zeeland) 

De wedstrijden beginnen om 10.30 uur en de toegang is gratis , 

A. Rooymans 
Bekercomp. leider. 
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UITSLAGEN FINALE AFDELING BRABANT ---------------------------------
MEISJES JUNIOREN JONGENS JUNIOREN 

1 J. Welten TCS 7 1 L.v.Iersel JCV 
2 c. Boute Irene 6 2 P.Frijters Back Hands 
3 A. Chambon PSV /C. · 5 3 J.Verstijlen Back Hands 
4 J. Segers Stiphout 4 4 E.v.Kempen OTTC 
5 M. v.d. Poel Stiphout 2 5 ' M.Dijstelbloem Ge ldrop 
6 M. v.Eekelen Nev.Desp. 2 6 H.v.d.Hoff OTTC 
7 A. Vermeulen Hotak' 68 1 7 M.Broers Irene 
8 Y. d'Haens Hotak'68 1 8 L.de Kok Markiezaat 

MEISJES ASPIRANTEN JONGENS ASPIRANTEN 

1 Y.de Prent er Hotak' 68 7 1 J. Verhulst ' JCV 
2 s. Bult PSV/C 5 2 R. Paetzel JCV 
3 c. Verhulst Achilles 5 3 K. Emck PSV/C 
4 G. Roggeveen Achilles 4 4 A. Welten Heppers 
5 M. Kunst Markiez. 3 5 E. Kuyper Hotak'68 
6 I. Gabriël se Kinawo 2 6 P. Barenmans Back Hands 
7 A.v.Nuland OTTC 2 7 G. v. Door en Back Hands 
8 D. v. Berlo OTTC 0 8 c.v.d. Heuvel Geldrop 

MEISJES PUPILLEN JONGENS PUPILLEN 

1 P. de Groot PSV/C 4 1 Th. Boon Irene 
2 E. Schuurman Irene 3 2 F. Boute Irene 
3 K. Appels Hotak'68 2 3 F. v • Sprang Irene 
4 P. Franke Tornado 1 4 N.v.Elzakker Hotak' 68 
5 I.v.<l.Heyden TCS 0 5 R. v. El zakker Hotak'68 

6 P. Manders Stiphout 
7 P.v.d. Hout PSV/C 
8 A. Verstijlen Back Hands 

MEISJES WELPEN JONGENS WELPEN 

1 E. Noor OTTC 1 J. Martens Geldrop 
2 J. v. Unen Irene 2 H.v.<l.Gaarden PSV/C 
3 P. Boute Irene 3 R. Ossenblok Back Hands 
4 M. de Bil Tornado M.v.Lakwijk Hotak' 68 
5 Y.v.Sprang Irene 5 M. v.d. Vorst V.V'51 
6 B. de Bruyn Hotak '68 6 J. Huigen Hotak' 68 
7 s.v. Sprang Irene 
8 s. Schrauwen Tornado 

Van de 90 meisjes en jongens met een A- of B-licentie hebben er 82 
meegedaan aan de 8-kampen. Beter gezegd ingeschreven voor de 8-kam
pen, want bij de jongens junioren kwamen er 3 spelers niet opdagen. 
Als men ze op tijd had af gemeld dan hadden er twee 8-karnpen gespeeld 
kunnen worden. Nu was het wedstrijdverloop van de voorronde van de 
jongens junioren voor velen onbevredigend. Op de finaledag ontbraken 
slechts 2 meisjes die door ziekte ware n v erhinderd. Voor de regio
nale ronde heeft Brabant recht op 4 plaatsen bij de Meisjes Jun. , 
3 bij de MA, 5 bij de MP, ? bij de MW, 2 bij de JJ, 5 bij de ITA, 
8 bij de JP en ? bij de JW. 
De regionale ronde is op 25 oktober. 

J. Maas 
Cornrn. T & W 

8 

6 
5 
5 
4 
4 
2 
1 
1 

6 
5 
5 
4 
3 
3 
2 
0 

7 
6 
4 
4 
3 
2 
2 
0 

4 
4 
3 
2 
2 
0 



WERELDKAMPIOENSCHAP TAFELTENNIS; EEN ANALYSE 

Inleiding. 

In de vorige Mixed maakten we reeds melding van . de speciale uitgave 
van de vereniging Hotak'68 uit Hoogerheide. In deze speciale uit
gave zijn een aantal analyses opgenomen van het tafeltennisspel. 
Omdat deze informatie ook van waarde kan zijn voor trainers en 
coaches hebben we enkele artikeltjes overgenomen. 
De artikelen zijn oorspronkelijk gepubliceerd in "Tischtennis" het 
blad van de Duitse tafeltennisbond. De auteurs die daaráan hun mede
werking hebben gegeven zijn: Hans Wilhelm Gäb, Olaf Brockmann; Anne
gret Steffin, Fred Sommer, Hans Giesecke, Rlmar Schneider, Werner 
Heissig en Peter Ilnyzckyj. 
Jan van Elzakker van Hotak heeft de artikeltjes verzameld, ver
taald en bewerkt. Wij hebben hieruit overgenomen: 

- Een analyse n . a.v. de 36e WK in Novi Sad. 

- Een vergelijking van prestaties in diverse categoriën . 

Een analyse n.a.v. de 36e W.K. in Novi Sad . 

Licht en toeschouwers speelden mee! 

Bij de voor de rest ideale vloer- en speelomstandigheden in Novi Sad 
zijn slechts 2 factoren van belang die indirect op het spel van in
vloed geweest zijn: 
- Het licht: de goede verlichting reflecteerde sterk op de zeer lich

te vloer! 
- Het publ iek: de tafels stonden zo opgesteld dat ze (in 2 rijen) 

met de korte kant in nauw contact tot het publiek 
stonden. 

1. De omstandigheden m.b.t. de verlichting hadden op de speelomstan
digheden de volgende invloed: 

- bij enige afstand van de speler tot de tafel (halve afstand en kap
pend verdedigen) werd de waarneming van de bal bemoeilijkt 
(reflectielicht op vlo e r maakte het moeilijker de draaiing van de 
bal en de baan van de bal te beoordelen). 

- de zeer heldere vloeroppervlakte had invloed op het concentratie
vermogen, in het bijzonder bij langere·balwisselingen. Het tegen h et 
licht in moeten kijken deed een grotere aanspraak op het concen
tratievermogen. Dat geeft op de duur een snellere vermoeidheid van 
het zenuwstelsel en het zich behaaglijk voelen tijdens het spelen 
en het heeft tot gevolg dat men zich minder snel herstelt tussen 
de balwisselingen. 

2. De opstelling van de tafels m.b.t. trainersbank (lees: rij stoe
len) en publiek hadden invloed op de psychische ins~elling bij 
het spelen. De situatie kan men als volgt kenschetsen: 
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- Trainer(s) en teamgenoten zaten op dezelfde ''bank" naast elkaar 
- De trainersbank bevond zich direct voor het publiek. 

- De speelrichting was daardoor: 
a. of met trainer en publiek "in de rug" 
b. of "oog in oog" met trainer en publiek. 

De invloed van deze gegevens was in het bijzonder van belang op 
de volgende spelerstypes:- het "vechterstype" 

- de "publiekspeler" , 
Het vechterstype kan men omschrijven als gewend om "alleen" te 
spelen, d.w.z. hij speelt voor zichzelf en zijn resultaat. In dit 
verband werd hij steeds geconfronteerd met de omgeving (publiek) 
terwijl hij zich juist ervan wil "ontdoen". 
De publiekspeler kan men kenmerken met de behoefte "voor andere" en 
"voor het genoegen van vele" te spelen. Bij hem komt net erqpaan 
"aangenomen te worden bij het publiek. In zijn pogen daartoe staat 
hij in voortdurend contact met het publiek (omgeving) en hun reactie 
m. b .t. hem (bv . applaus). 
Overeenkomstig de psychische gesteldheid van genoemde spelerstypes 
kan men bij Spens'81 duidelijk een "voorkeurskant" en een ''schaduw
kant" aan de tafel onderscheiden. 
Dus bleef het niet hetzelfde of een speler "tegen" het publiek of 
"met het publiek mee" speelde . 
In het bijzonder betekende dat, dat: 

het vechterstype in de regel de voorkeur gaf om in de 1e game de 
"tegen"kant aan de tafel te hebben. 

- de publieksspeler overwegend de voorkeur gaf om de kant "met het 
publiek mee" te kiezen. 

Dit alles had opvallend veel invloed op het gedrag van de speler: 

Voorkeurzijde 

- hoge concentratie aan de taf el 
- sterke pauzes t ussen de balwisselingen (rallys) 

(vaak) geconcentreerde korte speelmomenten. 

Schaduwkant 

- haastige bewegingen door druk: men verwacht wat! 
(speel)houding wordt minder en vaker passief. 

- hier en daar tijdens het spel gewoon de bal bijhouden. 

Voorkeurskant 

- blij, ritmisch spel. 
- periodes met resultaatgolven 
- vaak mooie, lange rallys. 

Schaduwkant 

- ontevredenheid, ongenoegen worden sterker aan het publiek ge~ 
demonstreerd. 

- periodes van irritaties. 
- koortsachtige bewegingsritme. 
- vaak gemakkelijke fouten. 
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3. Uitwerking op het resultaat 

Naast het feit dat de afzonderlijke spelerstypes in het begin 
van hun wedstrijden vaak naar die kant gingen waar ze zich "goed 
voelden", was het ook kenmerkend dat ze aan de voor hun "aange
name" kant ook gemakke l ijker konden winnen. Als het tot een 3e 
game kwam, dan waren na de wissel niet zelden periodes van terug
val of succes vast te stellen. 

Speciale symptomen a.h.v. voorbeelden: 

Á. Het spelen onder druk om te presteren: in het bijzonder het 
vechterstype had het moeilijk om in de beslissende game als hij 
aan de leiding stond met het publiek in de rug te ~pelen; 
hetzelfde geldt voor de publiekspeler a ls hij "oog in oog" stond. 
met dat publiek. 

B. Het verwerken van tegenslagen: de verschillende speltypes hadden 
het moeilij k, bij een stand die nog niet echt belangrijk was 
(bv. in de 1e game) op hun''zwakke" kant tegenslagen te verwerken. 

C. Versterkingseffect door de omgeving (publiek, coach, teamgenoten 
e.d.): . 
Bij passief s pel van de tegenstander konden beide speltypes tel
kens op "hun" kant voluit spelen. Speelde de tegenstander aggres
sief, dan waren beide op hun "zwakke" kant gedeeltelijk in de 
war en konden zich slechts moeilijk herstellen. 
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EEN VERGELIJKING VAN PRESTATIES IN DIVERSE CATEGORIEEN. 

Vergeleken worden de categorieën: 

A. Aziatische topspelers (China, Japan, Korea) 

B. Europese topspelers (Hongarije, Zweden, Tsjecho-Slowakije, Polen) 

C. Deelnemende landen uit de sub-top (b.v. Nederland) 

Er werden telkens ongeveer 20 balwisselingen van 10 representatieve 
spelers van de afzonderlijke groepen onderzocht. 
Uitgekozen werden koppelingen van spelers van ongeveer gelijke sterk-
te. ' 
In het bijzonder werden de volgende vragen onderzocht en door daarop 
betrekking hebbende analyses geprobeerd een antwoord te krijgen op de 
volgende vragen: 

A. Hoe scoort ~en een punt, op welke manier? 
B. Wanneer komt men tot een punt? 

Ad. A. Hoe en op welke manier komt men tot een punt? 

Vanuit het oogpunt van het tafeltennis als spel kan men op 2 manieren 
aan een winstpunt komen: 

1e door afgedwongen zelf gemaakte punten (voortaan "pluspunten" ge
noemd): de bal wordt zo snel, zo van effect voorzien, zo ge
plaatst gespeeld, dat de tegenstander hem niet meer kan bereiken. 

2e door fouten van de tegenstander (voortaan "foutpunten" genoemd): 
om een of andere reden kan de tegenstander de bal niet gecontro
leerd terugspelen (over tafel, in het net) 

Aan de hand van deze 2 mogelijkheden om aan punten te komen kan de 
tafeltennisser zijn wedstrijdtaktiek bepalen op: 

a. Eigen resultaatpunten: gericht op resultaat en dus op pluspunten 
spelend. 

b. Fouten van de tegenstander: tegenslagen vermijden, de tegenstan
der verleiden tot fouten, geen risico nemen, op zekerheid spelen 
(wachten op fouten van de tegenstander) . 

Hoe en op welke manier werden de punten in de afzonderlijké cate
gorieën, onder A, B en C genoemd, behaald: 
(eigen"pluspunten" of door een "foutpunt" van de tegenstander)? 

Categorie 

A 
B 
c 

Winst door pluspuntentactiek 

60% 
25% 
15 % 

Door foutpuntentactiek 

40% 
75% 
85% 
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Conclusie: 

1. Het opvallend hoge percentage bij de Aziaten bij puntenwinst 
door "pluspunt tactiek" is toe te schrijven aan de volgende 
spelstijl: a. korte, duidelijk vooropgezette reeks balwisse

l i ngen (punt bij de 3e of Se bal) 
b. een hoge technische bekwaamheid (slag-en bewe

gingssnelheid) leidt tot resultaat bij de 3e of 
Se bal). 

c. het spoedig tot een punt komen wordt voorbereid 
door aan de tegenstander opleggen van een bepaal
de service ontvangst of geplaatst terugspelen van 
de toegespeelde bal van de tegenstander. 

d. Samenvattend kan men zeggen dat training (het per
fectioneren van de eerste slagenreeks), taktische 
instelling (concentratie voor elke beginbal) en 
technische kwaliteit (variatie in spin) tot een 
v r oeg resultaat leiden. 

2. Het geringe aandeel van de pluspunten bij de Europese toppers 
heeft de volgende oorzaken: 

a. Bij de service ·en service-ontvangst staat minder vaak voorop dat 
men geconcentreerd is op . zo snel mogelijk een punt maken (het 
eerste doel is: in het spel komen). 

b. De kwaliteiten van de spelers bij de ontvangst- en verdedigings
ballen zijn tegenover de aanvallende taktiek zo doeltreffend 
ontwikkeld dat een ,directe doorbraak bij Europese spelers onder 
elkaar minder vaak lukt. 

c. De technische kwaliteit is m.b.t. de slagsnelheid niet zo uitne
mend dat ze onmiddelijk tot een punt leidt. 

3. Het zeer geringe aandeel van pluspunten bij de spelers van 
categorie C is te verklaren uit het feit dat zij technische en 
tactische gebreken vertonen t.o.v. de spelers uit de A- en B
categorie. 

4. De zeer vele fouten die de spelers uit groep Ben vooral uit 
groep C maken vindt zijn oorzaken in: 

- Veel meer contact met de bal (in spel houden) 
- Veelvuldig gebruik van de diverse soorten slggen 
- Wisselende tactische spelopvattingen 
- Technisch mislukte slagen 

Ad. B Wannee r komt men tot scoren (in welke fase van de balwisseling). 

Categorie 

A 
B 
c 

bij service en serviceontvangst 
(openingszet) 

30 % 
1S % 
30 % 

bij 1e balwisse- later 
-~ing :2e/3e. con- · 
tact met bal. 

60% 
4S% 
1 S% 

10% 
40% 
SS% 
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Conclusie: 

1. In het Aziatische spel zijn 90% van alle balwisselingen met de 
3e of Se bal beëindigd ("3rd and Sth ball attack"). 
Dit betekent: 

- een hoge mate van concentratie bij de eerste balwisseling 
- vroege afsluiting met het 2e of 3e contact met de bal 
- bijzondere betekenis van het serveren en de service-ontvangst. 

2. Bij de Europese topspelers valt bijzonder op: 

- de gecontroleerde zekerheid bij de service en de ontvangst 
(reden: goede technische kwaliteit, goede ontvangsttechniek) 

- betrekkelijk hoog aandeel van de langere rally 's. 

3. Bij spelers uit de categorie C valt in de negatieve zirt op: 

- zeer geringe aandeel van punten in een vroeg stadium 
( 3e of Se bal) 

- zeer groot aandeel van lange balwisselingen (reden: de bal 
in het spel houden staat voorop). 

v 0 0 r. -. ll ~ f, 1 < t.t-4\ .•... -

In "Landelijk Contact" van Juni en Augustus 1981 staan twee inlei
dingen die op een congres zijn uitgesproken. Landelijk Contact is 
het officiële orgaan van de Landelijke Contactraad, de stichting 
voor de gemeentelijke bemoeingen met lichamelijke opvoeding, sport 
en recreatie. 

De eerste inleiding: "Sportbeleid heeft eigen criteria", is van 
Prof. dr. R. Stokvis, verbonden aan het Sociologisch Instituut van 
de Universiteit van Amsterdam. Uit deze inleiding is overgenomen de 
paragraaf: "Ontwrichting van de sportverenigingen". 
In deze paragraaf is door de heer Stokvis gebruik gemaakt van gege
vens uit het rapport van Th. Manders en J. Kropman: 
"Sportdeelname, wat weten we ervan". 

De tweede inleiding: "Toekomstige ontwikkelingen in sportgedrag" is 
van A.A. van Duyn, wetenschappelijk medewerker bij de wetenschappe
lijke Raad voor het regeringsbeleid. Uit deze inleiding z~jn de pa
ragrafen "Positie vrijwilliger'' en "motieven v~ijwilliger" overge
nomen. 

Ontwrichting van de sportverenigingen 

"De sportverenigingen in een aantal takken van sport zoals voetbal, 
tennis , volleybal en hockey werden vanaf het eind van de jaren zes
tig met een zeer sterke toeloop van leden geconfronteerd. Onder in
vloed van de ideologie van de sportieve recreatie én van de concur
rentie van gemeentelijke i nitiatieven tot organisatie van sportbe-
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oefening, werden deze leden maa~ in beperkte mate betrokken bij de 
traditionele wedstrijd .- en competitie-activiteiten van de vereni
gingen. Vooral bij tennis, ffiaar ook bij andere sporten, is zo een 
kloof ontstaan tussen wedstrijd- en recreatiesporters. 
De recreatiesporters worden veel minder dan vroeger bij het v ereni
gingsgebeuren betrokken. Hierdoor identificeren zij zich er minder 
mee, en komen er uit hun gelederen weinig vrijwilligers voor kader
functies. Tegelijkertijd vragen zij echter wel allerlei kaderacti
viteiten in de vorm van lessen, trainingen en instructie. 
Hierdoor wordt het eeuwige probleem van het kadertekort van 
verenigingen nog nijpender dan het altijd al was. 
De voor de hand liggende oplossing hiervoor vanuit de welzijnsoptiek 
is de aanstelling van betaald sporttechnisch kader. 
De opleidingen die het personeel hiervoor zouden moeten leveren, zo
als de CIOS-organisaties, bevorderen dit streven in het kader van de 
verzekering van werkgelegenheid voor hun afgestudeerde leerlingen. 
Hierbij wordt niet geschroomd het vrijwillig kader minàer geschikt · 
voor allerlei taken te noemen. Wat wij hier zien is dat de op vrij
willigerswerk gebaseerde sportverenigingen langzamerhand volgens 
het organisatiemodel van de welzijnsinstellingen gekneed worden tot 
dienstverlenende organisaties . Net als bij de welzijnsorganisaties 
wordt bevorderd dat een betaald kader een voor het wel en wee van de 
organisatie onverschillige clientele g aat bedienen. 
Door het bevorderen van deze ontwikkeling lopen de verenigingen 
niet alleen het risico steeds minder vr ijwilligers uit de nieuwe le
den te kunnen recruteren. 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat door het ontbreken van een 
identificatie met de verenigingsdoelen de belangstelling om zich 
door regelmatige training op wedstrijden en prestaties voor te be
reiden gaat verminderen. Bij een ongeremde ontwikkeling in deze 
richting zou de hele wedstrijdsport bij sorrunige takken van sport 
ondermijnd kunnen worden. De propagandisten voor twee geheel ver
schillende vormen van sport : sportieve recreatie· en wedstrijdsport 
zouden dit moeten beseffen. Voor het goed functioneren van vereni
gingen is het van essentieel belang dat deze twee vormen van sport 
als samenhangende onderdelen van het totale verenigigingsleven 
worden beoefend." 

Positie vrijwilliger 

"Op een bepaald aspect van deze aanbodkant wil ik thans nader in
gaan en wel op de positie van de vrijwilliger in het gehele sport
gebeuren. Door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
is een onderzoek ingesteld naar motieven en satisfactie van het 
verrichten van betaalde en onbetaalde werkzaamheden. Van enkele 
resultaten van dit onderzoek met betrekking tot vrijwilligerswerk 
in de sport wil ik u hièr thans op de hoogte stellen. 
Vrijwilligers in de sport worden hoofdzakelijk gevonden in de leef
tijdscategorie van 25-34 jarigen, terwijl naar de vrijwilligers in 
het algemeen beschouwd ongeveer 75% betrekking heeft op 25-44 . ja
rigen. Dit betekent dat vooral de jongeren door een vrijwilligers
functie in de sport aangetrokken worden, hetgeen wellicht zijn ver
klaring kan vinden in het feit da t veel jongeren na het beëindigen 
van hun actieve sportperiode de band met de sportorganisaties nog 
niet willen verbreken en deze in ' de vorm van vrijwilligerswerk con
tinueren of hun kinderen begeleiden bij de sportbeoefening. Naar 
opleidingsniveau bezien is er vr ijwel geen verschil tussen de vrij
williger binnen en buiten de sport, alleen is in de sport het aan
tal vrijwilligers met een universitaire opleiding kleiner. 
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Ook treft men onder de vrijwilligers in de sport minder mensen met 
een laag (tot f 1 .800,- per maand) of een hoog inkomen (meer dan 
f 4.800,- per maand) aan. 
Van de vrijwilligers in de sport verricht 24% 9-15 uur vrijwilligers
werk per week en 30% 6-8 uur per week; tezamen is dit ruim 15% meer 
dan het aantal uren dat vrijwilligers in het algemeen aan dit soort 
activiteiten besteden. 
Wat de aard van de betreffende werkzaamheden betreft blijkt dat het 
overgrote deel betrekking heeft op bestuurlijk coördinerende functies . 
hetgeen buiten de sport aanzienlijk geringer is (60% resp. 41%). 
Voor vrijwel alle vrijwilligers bestaat de functie uit een vaste 
taakomschrijving" . 

Motieven vrijwilliger. 

In dit onderzoek is ook nagegaan wat de mo t ieven van de vrijwilligers 
zijn om dit werk te doen en aan welke factoren zij de meeste bevre
diging ontlenen! 
Het blijkt dat van de veelheid van motieven die in dit verband zijn 
onderzocht de motieven die betrekking hebben op de sociale factoren 
dus contacten met andere mensen, goede sfeer in de organisatie en 
dergelijke in het algemeen het belangrijkst en de financiële motie
ven (waaronder onkostenvergoeding) het minst belangrijk werden ge
vonden. Motieven die een tussenpositie innemen hebben betrekking op 
het eigen functioneren van de vrijwilligers zoals het kunnen ont
plooien van eigen capaciteiten, het zelfstandig indelen van de werk
situatie, mogelijkheden tot medezeggenschap alsmede de afwisselend
heid van het werk. Opvallend in de vergelijking tussen vrijwilligers 
in de sport en elders is dat eerstgenoemden meer dan de anderen ken
nis willen overdragen en het indelen van de eigen werksituatie van 
meer belang vinden. 
Vrijwilligers in de sport voelen zich echter minder betrokken bij 
maatschappelijke ontwikkelingen en trachten ook minder dan andere 
vrijwilligers via dit werk verande~ingen in de maatschappij aan te 
brengen. Zoals gezegd is in dit onderzoek niet alleen gekeken naar de 
motieven van vrijwilligers om dit werk te doen, maar is eveneens ge
tracht inzicht te krijgen in de vraag in hoeverre men van mening is 
dat aan zijn verlangens in dit verband tegemoet gekomen, met andere 
woorden nagegaan is in hoeverre de vrijwilliger tevreden is met zijn 
vrijwilligerswerk. Het blijkt dat in het algemeen gesteld men over 
de belangrijkste motieven namelijk de sociale, wel tevreden is. 
Volgens veel vrijwilligers laat de sf eer in de organisaties echter 
nog te wensen over. Andere Qotieven waarover men in het algemeen niet 
te klagen heeft zijn de motieven die betrekking hebben op de aard van 
de werkzaamheden,zoals afwisseling, medezeggenschap en dergelijke. 
Over de financiële vergoedingen is men echter minder tevred~n terwijl 
men verreweg het minst tevreden is over de maatschappelijke waardering 
van het vrijwilligerswerk". 
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Uit de clubbladen . .... , 
/ 

in de Mixed . J 

In het clubblad van Nikon uit Valkenswaard wordt een vergelijking 
gemaakt tussen Goochelen en-Tafeltennis, n.a.v. de ervaring van een 
minder begaafde speler tegen een crack. 
Goochelen wil zeggen: schijnbare toverkunstjes verrichten; handig 
werken om een bepaald effekt te verkrijgen. 
Het zal duidelijk zijn dat de serverende balkunstenaars, dus de 
spelers die ''handig werken om een bepaald effect te verkrijgen" en 
hier ook daadwerkelijk in slagen, eigenlijk goochelen verwarren 
met tafeltennis. 
De vraag is of deze spelers niet gediskwalificeerd moeten worden!! 

In "'t Schuivertje" van Hotak'68 uit Hoogerheide lezen we in 't 
jaarverslag dat er definitief gekozen is voor een beleid dat er op 
gericht is het hoogst mogelijke te bereiken. 
Degenen die het op kunnen brengen extra veel te trainen, en tevens 
een goede aanleg hebben, wordt de mogelijkheid geboden dat waar te 
maken. Er wordt daartoe overgegaan tot de vorming van een topgroep 
die uit junioren en senioren bestaat. 
De leden kunnen e.e.a. in een structuurschets terug vinden. 

TTV Luto heeft zijn clublied. De enige inzending is toch een be
staand lied geworden met een eigen tekst. De melodie is "geleend" 
van de voetbalvereniging Willem II . 

In "Doedel", het clubblad van TTV Sios West uit Roosendaal wordt 
bij het begin van de competitie instructies gegeven over het invul
len van het wedstrijdformulier e.a. formele regelingen van het com
petitiegebeuren. We lezen daar o.a. in dat ieder team zelf de boe
tes moet betalen, wanneer formulieren onvolledig zijn ingevuld, en 
dat ieder team verplicht is een verslag te maken en bij de redactie 
moet inleveren. 

TTV Belcrum uit Breda zoekt meer jeugd. Bij 20 scholen zijn affiches 
opgehangen om tafeltennis onder de aandacht van de jeu0d te brengen. 
Tot nog toe zijn er slechts 4 aanmeldingen op gekomen. 

Voor 't eerst ontvingen we 't clubblad van de nog jonge vereniging 
TTC Bladel. 
De vereniging vierde op 11 oktober met een handicap-toernooi voor 
de 40 leden, het vijf-jarig bestaan. 
Uit het clubblad blijkt verder, dat er vele verschillende activitei
ten worden georganiseerd. 

Uit "Kadans serveert" maken we op, dat vele tafeltennissers ook 
succesvol zijn in de tennissport. 
Een aantal van hen werd clubkampioen bij de tennisvereniging uit 
Best. 
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