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

REDACTIE W.VAN DEN BRAGT Frans Halsstraat 22, 5684 AH Best. 

TELEFOON 04998 - 73440. 

JAARGANG 31 nummer 6 SEPTEMBER 1984 

van de 

redactie 

De goede nazomer veroorzaakte bij vele tafeltennisverenigingen een trage 
start. Ook al waren de bestuurders weer actief, de tafeltennissers zelf, 
met name de recreanten, verbleven liever nog wat achter in de tuin, in 
plaats van in het warme verenigingslokaal . 
Nu, eind september , loopt het weer. De competitie is gestart, het wordt 
weer vroeger donker, kortom, tafeltennis speelt weer een belangrijke rol 
bij velen . 
De redacti~ is ook weer op gang gekomen, met steun van enkele enthouai- . 
aste tafeltennis-"beschouwers " . 
Zo vind je. in deze Mixed een intervieuw met het succesvolle dames-team 
van Torenstad uit Zutphen (voorjaar en najaarskampioen) en een artikel 
over het dispensatiebeleid, dat uitnodigt om te reageren. 
Van de Algemene ledenvergadering i~ een "sfeer-verslag"opgenomen . 
Nieuw is het goede initiatief van de Commissie Toernooien en Wedstrij
den, om een senioren ranglijst op te zetten. De criteria om punten te 
krijgen staan in deze Mixed. 



Een avondje leidraad voor diegenen die gericht aan hun tafeltennis 
carrière willen werken. 
Redactie-leden van clubbladen kunnen hier hun voordeel mee doen! Ove
rigens was het aantal ontvangen clubbladen, eind augustus, nog te ge
ring, om daar een bloemlezing uit op te nemen. Volgende keer maar weer. 

Veel leesplezier, 

Wil v.d. Bragt. 

CRITERIA SENIOREN RANGLIJST 

Door het AB is het voorstel van de Commissie Toernooien en Wedstrijden 
voor de invoering van een senioren ranglijst goedgekeurd. 

Wim Appels heeft deze senioren ranglijst in het seizoen 1983-1984 ont
wikkeld en aan de hand van de berekeningswijze tot twee keer toe een 
concept ranglijst samengesteld voor alle Braban'tse senioren met een A 
t/m H licentie. 
Opvallend was dat de verkregen eindresultaten van de ranglijsten goed 
overeenkwamen met de werkelijke sterkte verhoudingen in de afdeling. 
Dit laatste is mede getoetst aan de deskundigheid die er binnen de com
missie bestaat bij andere commissie leden. Wij denken hierbij aan de 
toernooi organisatoren en de licentie man. 

De opzet van de senioren ranglijst alsmede de wijze waarop men punten 
kan verkrijgen is accoord bevonden door de commissie toernooien en 
wedstrijden. 

Het doel van de senioren ranglijst is : 
- Een stimulans voor senioren om deel te nemen aan allerlei evenementen 

in Brabant of daarbuiten. 
- Het verkrijgen van een sterkte inzicht in alle licentieklassen. Dit 

laatste is met name belangrijk en gemakkelijk voor het verrichten van 
lotingen c.q. plaatsing door bondsgedelegeerden bij toernooien en . 
het vaststellen van een selectie bij,bijvoorbeeld afdelingsontmoe
tingen, 



Criteria voor het behalen van punten voor de DAMES-ranglijst: 

1) COMPETITIE 

A B c D E F G H 

eredivisie 80 

le divisie 40 80 

2e divisie 25 40 80 

3e divisie 15 25 40 80 

·4e divisie 15 25 40 80 

le klasse 15 25 40 80 

2e klasse 15 25 40 80 

3e klasse 15 25 40 80 

Het ·ve·I'Illelde aantal punten wordt gege·ven bij een 100 3 score . 

2} TOE~NOO!EN EN E~ENEMENTEN 

2 . .1: Winterci-rcui t -voor A-licenties. 

v0orronde en eerste ronde 
hoofdronde 
finale 

3 punten per gewonnen set 
4 punten per gewonnen set 
5 punten per gewonnen set 

2.2: Nederlandse senioren kampioenschappen voor A,B en C-licenties. 

2.3: Brabantse 

nummer 1 50 punten 
nummer 2 40 punten 
nummer 3-4 30 punten 
nummer 5-8 20 punten 
nummer 9- 16 10 punten 

senioren kampioenschappen voor 

nummer 1 
nummer 2 
nummer 3-4 

20 punten 
10 punten 

5 punten 

A t/m H licenties. 

2.4: Regionale kampioenschappen voor A t/m H licenties. 

nummer 1 
nummer 2 

10 punten 
5 .. punten 
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2.5: Senioren licentie meerkampen. 

A t/m D licentie finale 3 punten per gewonnen set 

E t/m H licentie ! finale 2 punten per gewonnen set 
finale 3 punten per gewonnen set 

2.6: Diverse afdelings- of landelijke toernooien: 
In de eigen licentie-klasse krijgen de A t/m H licenties indien zij 
de finale winnen 5 punten en de verliezers van de finale 3 punten. 

De hiernavolgende toernooien komen hiervoor in aanmerking: 
Zuid Nederlandse Kampioenschappen·(Meppers in Heeze) 

- Assurisk toernooi (Red Star in Goirle) 
- Hertogstadtoernooi (Vice Versa '64 in 's Hertogenbosch) 
- Open Helmondse Kampioenschappen (Stiphout in Helmond) 
- Kersttoernooi (Back Hands in St. Willebrord) 

Criteria voor het behalen van punten voor de HEREN-ranglijst: 

1) COMPETITIE 

A B c D E F G 

eredivisie 80 

le divisie 40 80 

2e divisie 25 40 

3e divisie 15 . 25 80 

4e divisie 10 15 40 

5e divisie 5 10 25 80 

le klasse 5 15 40 80 

2e klasse 5 20 40 80 

3e klasse 5 20 40 80 

4e klasse 5 20 40 

5e klasse 5 20 

6e klasse 5 

Het vermelde aantal punten wordt gegeven bij een 1003 score 

2) TOERNOOIEN EN EVENEMENTEN 

2~1: Wintercircuit voor A-licenties . 

H 

80 

40 

20 

voorronde en eerste ronde 
hoofdronde 
finale 

3 punten per gewonnen set 
4 punten per gewonnen set 
5 punten per gewonnen set 
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2.2: Nederlandse kampioenschappen voor A, B en C-licenties. 

2.3: Brabantse 

nummer 1 
nummer 2 
nummer 3-4 
nummer 5-8 
nummer 9-16 
nummer 17-32 

kampioenschappen 

nummer 1 
nummer 2 
nummer 3-4 

50 punten 
40 punten 
30 punten 
20 punten 
10 punten 

5 punten 

voor A t/m 

20 punten 
10 punten 

5 punten 

H-licenties . 

2.4: Regionale kampioenschappen voor A t/m H-licenties. 

2.5: Senioren 

nummer 1 
nummer 2 

10 punten 
5 punten 

licentie meerkampen. 

A t/m D licentie ! finale 
finale 

E t/m H licentie voorronde 
~ finale 

finale 

2 punten per gewonnen set 
3 punten per gewonnen set 

1 punt per gewonnen set 
2 punten per gewonnen set 
3 punten per gewonnen set 

2.6: Diverse afdelings- of landelijke toernooien: 
In de eigen licentie-klasse krijgen de A t/m H licenti es indien zij 
de finale winnen 5 punte n en de verliezers van de finale 3 punten. 

De hiernavolgende toernooien komen hiervoor in aanmerking: 
- Zuid Nederlandse Kampioenschappen (Meppers in Heeze) 
- Assurisk toernooi (Red Star in Goirle) 
- Hertogstadtoernooi (Vice Versa '64 in 's Hertogenbosch) 
- Open Helmondse Kampioenschappen (Stiphout in Helmond) 
- Kersttoernooi (Back Hands in St. Willebrord) 

De commissie tqernooien en 
wedstrijden van de 
afdeling Brabant. 
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JEUGDBEKERS UITGEREIKT 

Op de Alg. ledenvergadering zijn door Thorn de Jonge de bekers uit
gereikt aan de verenigingen die in de diverse klassen de Jeugdbeker
competi tie hebben gewonnen. 

Meisjes junioren Irene 

" Kadetten Irene 
Jongens junioren TTCV/Rath 

" aspiranten Back Hands 

" pup/welpen Flash 

JOHAN GOOSSENS TROFEE VOOR NIKON 1 

De jaarlijkse toekenning van de Johan Goossens trofee, voor de beste 
sportieve of bestuurlijke prestatie, kost het AB nogal wat hoofdbre
kens. Toch slaagt zij erin de nodige variatie en verrassing in te 
brengen. Zowel individuele sporters, bestuurders, als een totale 
vereniging heeft deze prijs al eens gewonnen. 
Dit Jaar werd de trofee toegekend aan een team: en wel Nikon 1 uit 
Valkenswaard. 
Thom de Jonge motiveerde de toekenning als volgt: 
Nikon 1 heeft het afgelopen jaar op hoog niveau gepresteerd en daar
mee Brabant veel tafeltennis publiciteit gegeven. De prestatie's 
waren: 

- Eerste Brabantse team dat Nederlands kampioen werd (herfstkamp. 
83/84) 

- Tweede in de Nationale eindrangschikking totale competitie seizoen 
83/84 

- Tweede in de Nationale Bekerfinale 
Eerste Brabantse team· dat de halve finale van de Europa-cup haalde 

- Winnaar van de Afdelings beker 
- Winnaar in de Zuid Nederlandse kampioenschappen 

Nikon vmorzitter A. Keeman nam de trofee in ontvangst. Ook voor de 
spelers was er een persoonlijk aandenken. Deze zullen echter nage
stuurd worden, want de betreffende spelers komen niet meer voor 
Nikon uit. 

Frank Boute is naar een Belgische vereniging vertrokken 
- Han Gootzen speelt bij L+T Software 
- Eric Winnubst is naar Tempo Team en van Bob Potton is alleen be-

kend dat hij zijn ontslag heeft gekregen. 
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PATRICIA DE GROOT PRESTEERDE OP 
EUROPEES NIVEAU 

De Stiphoutse Patricia de Groot heeft een geweldig seizoen '83/ 84 
erop zitten. De kroon op haar prestatie's kwam in Linz (Oostenrijk) 
waar zij bij de Europese Jeugdkampioenschappen 3e werd bij de 
meisjes kadetten. Het is de eerste keer in de geschiedenis van het 
Nederlandse tafeltennis, dat op deze jonge leeftijd (Patricia is 14 
jaar) een succes werd behaald. 
Onze huidige nationale troef ( Betinne Vriesekoop) was reeds junior 
toen zij een Europese ereplaats haalde. 
Het succesvolle seizoen kende de volgende prestatie's: 

- Nederlands kampioen jeugdmeerkampen 
- Nederlands jeugdkampioen in enkel en dubbelspel 
- Brabants kampioen bij de dames 
- Winnares voorronde winter circuit 
- Met Scylla 1, kampioen in de le divisie. 

Van Patricia zullen we ongetwijfeld nog meer horen in de komende ja
ren, als de NTTB de ontwikkeling van een talent hogere prioriteit 
geeft, dan de organisatie. 

R_ECTIFICA TIE 
In de juni-Mixed komen enkele storende fouten en commissies voor bij 
de uitslagen van de Nederlandse kampioenschappen Jeugd 1984. (blz. 
10/11). 
De volgende aanvullingen c.q. wijzigingen: 
- Bij meisjes pupillen is Emily Noor (OTTC) Nederlands kampioen ge

worden. 
- Bij de meisjes Aspiranten-A werd Patricia de Groot (Scylla/Stiphout) 

Nederlands kampioen. 
- Bij de meisjes junioren-A werden M. Bakermans/C.v. Deursen (L+T) 

tweede. 

Omdat er niet voor de 3e en 4e plaats is gespeeld moet overal waar 
"vierde" staat "derde" gelezen worden. 
Excuses voor deze "missers". 
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ALGEMENE LEDEN VERGADERING 

·ALLES PAIS EN VREE 

Vrijdag 31 augustus waren de vertegenwoordigers van de 90 Brabantse 
tafeltennisverenigingen weer bijeen in het Jan v. Besouwhuis in 
Goirle voor de Algemene ledenvergadering. 
Een jaarlijkse bijeenkomst die de Brabantse AB leden veel voorbe
reiding kost (agend'a + jaarverslag beslaan ruim 60 pagina's) en 
waarbij de verenigingen hun goedkeuring, afkeuring, opmerkingen enz. 
kunnen geven over de gang van zaken, in het verleden en in de toe
komst . 
Een bijeenkomst ook waar de Brabantse bestuurders elkaar ontmoeten. 
Zo vlak na de vakanties en voor het competitieseizoen is dat best 
een goed tijdstip. De accu's zijn opgeladen. Men staat weer te trap
pelen om te beginnen . De sfeer is ontspannen. De verenigingsbestuur
ders krijgen bij de ingang van de echtgenotes van de AB'ers de com
petitieboeken, licentieboeken en bestelde matérialen voor het nieuwe 
seizoen. Men schudt elkaar de hand, maakt een praatje en gaat zitten 
wachten op wat 9- gebeuren gaat. 
In zijn inleiding keek Toom de Jonge terug op het Brabantse tafel
tennis jaar. Hij memoreerde de bestuurders aan de vele sportieve 
prestaties o . a. 9 Nederlandse kampioenen), ~aar ook negatieve zaken: 
Brabant leed een behoorlijk ledenverlies (5,3%). In vergelijking met 
het landelijke gemiddelde (0,2%). Vooral de terugloop bij de jeugd is 
opvallend" 
In het komende seizoen zullen 40 jeugdteams minder aan de competitie 
meedoen. Als mogelijke oorzaken werden de huidige economische situ
atie en de negatieve publiciteit rond het tafeltennis in Nederland 
genoemd. Dat lijken mij ook wel redenen, maar die gelden niet spe
cifiek voor Brabant; om een goed inzicht in de redenen te krijgen, 
is een nadere analyse van het Brabantse verloop nodig (concentreert 
het zich in regio's, heeft de beschikbaarheid van speelruimte er 
iets mee te maken?). Dit alles neemt niet weg dat de uitgesproken 
beleidsvoornemens: (verbetering van de propaganda, extra opleiding 
en verdere concretisering en uitvoering van het technische werk) er 
toe kunnen bij dragen dat de teruggang kan worden gestopt en omge
bogen in een groei. 

De eerste vier agendapunten waren in een mum van tijd afgewerkt. Bij 
punt vijf, de behandeling van het jaarverslag, speelde de PTT een 
onverwachte rol. 
In een correspondentie tussen het AB en Luto bleek een brief wel ver
stuurd te zijn maar nooit aangekomen; de vereniging Zwaantjes had 
propaganda materiaal aangevraagd en ook niet ontvangen~ 
De vrolijke noot ontbrak ook deze vergadering dus niet. 
Enig geroesemoes ontstond er in de zaal toen niemand zich aanmeldde 
om vragen te stellen over het financiële jaarverslag. Na het voor
lezen van het verslag van de kascontrole commissie en de accoun• 
tants, was ook wel duidelijk waarom er geen vragen waren: alles was 
dik in orde. Een terechte pluim op de hoed van de penningmeester. 
Ook de schriftelijk binnengekomen voorstellen en de door het AB ge
dane voorstellen (een gebruikelijk rijtje over boete's, maxima voor 
inschrijfgelden etc.) werd na een toelichting zonder problemen af
gehandeld. 
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Verenigingsjaar/boekjaar 

De bespreking van de begroting was aanleiding voor een discussie 
over het mogelijk wijzigen van het begrotingsjaar. Het ministerie 
van WVC eist i.v.m. subsidie's e.d. dat sportbonden per 1-1-1986 
het verenigingsjaar/boekjaar gelijk laten lopen met het kalender
jaar . Vanuit diverse verenigingen werd gevraagd wat daarvan de 
consequentie's zouden zijn voor de afdelingsbegroting en voor de 
verenigingen . Thorn de Jonge wist handig gebruik te maken van de 
aanwezigheid van Bondsvoorzitter Jaap Roeten (afgevaardigde van 
het ITB) om enige toelichting te krijgen. 
De Bond studeert op de consequentie's. Er is reeds een lijst van 
37 punten die in beschouwing genomen moeten worden. Daarop prijk
ten ook reeds , de door Hr. vd. Heuvel (21) gedane suggestie's, 
(o.a. schooljaar). Ook via een , in vorm gestelde vraag, kon het 
AB niet verleid worden om er nu al duidelijkheid over te ver
schaffen. De Vraag of verenigingen verplicht gesteld kunnen wor
den om de NTTB te volgen bleef onbeantwoord . 
Hr. Schuurman van Irene, wa~rschuwde de aanwezigen vast, dat de 
notaris er in ieder geval beter van wordt, gezien de vele nood
zakelijke statutenwijzigingen'. 
Het definitieve voorstel van de NTTB zal in '85 in de Bondsraad 
worden voorgelegd. Brabant zal eerst dan een standpunt innemen als 
het voorstel bekend is. 
Hr. Brekelmans ( de Zwaantjes) sloot deze discussie voor de pauze 
af met de constatering dat de gemeente wél eisen mag stellen aan 
een vereniging, omdat je daar nog iets van krijgt, "Van de Bond 
hebben we nog nooit iets gehad" aldus het ex-raadslid , die in de 
AB vergadering optreedt als in een politieke arena: kom zodanig 
uit voor je mening dat je de lachers op je hand krijgt. Op de AB 
vergadering komen echter meer tafeltennissers dan politici. Het 
AB-bestuur weet kennelijk met beiden om te gaan. 

Na de pauze (om 20.45 u. !!) werden de bekers van de jeugdbeker
winnaars en de Joahn Goossens trofee uitgereikt. Hiervan vindt U 
elders een verslag. 

Frans Geubels lid van verdienste. 

Drie bestuursleden traden af tijdens de vergadering. 
Johan den Ouden werd lof toegezwaaid voor zijn werk aan de con
cretisering van het Beleidsplan technisch werk gedurende de drie 
zittingsjaren . 
Frits vd . Aa werd eveneens bedankt voor het werk aan de door hem 
beheerde portefeuilles ( accomodatie zaken, pers en propaganda
en recreatie zaken. 
Bij het afscheid van Frans Geubels werd terecht wat langer stil 
gestaan. In de 6 jaren dat hij in het AB heeft gezeten, zijn de 
activiteiten van de toernooi en we~strijden commissie enorm gegroeid. 
Frans heeft echter door zijn enthousiasme niet alleen de meerkampen 
en basisscholen kampioenschappen laten uitgroeien , tot de best bezette 
toernooien, maar heeft tevens een sterke organisatie opgebouwd. Een 
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organisatie, die als eerste in de NTTB, de licentie boeken uitbrach
ten, en de criteria voor de Brabantse senioren ranglijsten opstelde 
en uitteste (voor deze criteria zie elders in deze Mixed). Geubbèls 
werd daarvoor terecht onderscheiden, als lid van Verdienste van de 
afd. Brabant . 
Het applaus uit de zaal bevestigde deze beslissing van het AB. 

De door het bestuur voorgedragen kandidaten, Leon Damen (N. Despair) 
Raymon Gradus (Veldhoven) en Jos Coenen (Taveres) werden in het be
stuur gekozen. 
Jos Coenen maakte in zijn introductie-praatje handig gebruik van de 
gelegenheid om ook de herkiesbare Thorn de Jonge voor een nieuwe pe
riode van drie jaar in het AB te kiezen. 
De Jonge bedankte voor het in hem gestelde vertrouwen en kondigde 
vast aan, dat het zijn laatste zittingsperiode zal worden. 
In eerste instantie een zorg voor het AB zelf, om een goede op-
volger te zoeken. Gezien de huidige belangstelling voor dit werk geen 
gemakkelijke opgave. 

De overige agendapunten gaven nauwelijks enige discussie's. 

De rondvraag leverde nog wat huiswerk op voor het AB. 

- is er iets te doen aan de bondskosten voor reserve-spelers? 
wat is het standpunt over het verenigingsjaar/boekjaar? 

- onderzoeken voor de regio W. Brabant. 

Alle andere vragen over "praktische" problemen werden door de voor
zitter verwezen naar het normale overleg met de betreffende bestuur
der in het Afdelingsbestuur. 

Om 22.15 uur werd de vergadering besloten. Een nieuw record en het 
meest besproken onderwerp na de vergadering . 
"Goed geleid", "vaste vragenstellers afwezig", en "nauwer contact en 
meer concreet overleg via de regio vergaderingen" waren de meest ge
hoorde redenen. 

Wil vd. Bragt. 

DISPENSA TiES 
Het "beleid" van de NTTB inzake dispensaties is de laatste jaren 
- zacht uitgedrukt - niet het sterkste onderdeel van het totale 
tafeltennisgebeuren geweest. Opmerkelijk is dat ondanks vele negatie
ve berichten in de pers, er nog steeds sprake is van een hap-snap
beleid. Beter gezegd: elke ingewilligde dispensatie lijkt weer een 
nieuw artikel toe te voegen aan de massa regels die al op dit gebied 
bestaan. 
Indien U het bulletin van afdeling Brabant betreffende het nieuwe 
seizoen hebt gelezen, kon U konstateren dat het grotendeels bestond 
uit regels voor het verkrijgen van dispensatie. 
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Onderstaand treft U enkele dispensatievoorbeelden aan, voorzien van 
mijn commentaar. 
-1- Gedispenseerde jeugdspelers, die uitkomen in de seniorenkompetitie, 

moeten op toernooien ook bij de senioren spelen. 
Echter .... 

-2- Gedispenseerde senioren, dus uitkomend in de jeugdkompetitie, moe-
ten op toernooien bij de senioren spelen. 

Deze twee regels zijn met elkaar in strijd of toch minstens onlogisch. 
Vooral omdat er een geval is vergelijkbaar met -1- , waarin ineens an
ders wordt beslist, namelijk 
-3- Gedispenseerde dames, die uitkomen in de herenkompetitie, moeten 

op toernooien bij de dames blijven spelen. 
Helemaal krom wordt het verband tussen kompetitie-dispensatie en toer
nooidispensatie als we enkele jaren in de geschiedenis teruggaan. Toen 
werd de licentie van een senior bepaald aan de hand van zijn prestatie 
op kompetitiegebied . Dit principe werd losgelaten en er werd besloten 
alleen op grond van toernooiresultaten de licentie te wijzigen. Uitge
zonderd de eerste indeling. Vraagt men echter dispensatie aan voor de 
kompetitie, dan moet men automatisch soms wel/soms niet (:) genoegen 
nemen met toernooidispensatie. Een schrijnend, fictief voorbeeld ter 
illustratie. 
Een vereniging beschikt over 20 zwakke en 3 sterkere jeugdspelers. 
Van de drie sterkere jongensjunioren worden er twee senior. Keuze voor 
de laatste sterke jeugdspeler is nu: 

samen met twee zwakkere spelers bij de jeugd spelen in een (voor 
hem) te lage klasse. Gevolg: hij wint alles, zijn teamgenoten wei
nig of niks en de lol is er af. Gelukkig kan hij zich wel op toer
nooien uitleven. 
dispensatie aanvragen en senior gaan spelen. Gevolg: in de kompe-
ti tie draait hij beter mee. Op toernooien ziet hij echter nooit geen 
of amper leeftijdgenoten en nu gaat hier het plezier wel verloren, 

-4- En bent U het nog niet met me eens, dan even Uw aandacht voor het 
"beleid" in voorgaande jaren en bij aanvang van het nieuwe seizoen. 
Vorig seizoen werd, zowel landelijk als in de afdeling, vlot dis
pensatie verleend aan jeugdspelers/sters. Ongetwijfeld omdat men 
vond dat de belangen van de speler én de vereniging zwaarder wogen 
dan de belangen van de bond. Vreemd is het dat - notabene zonder 
bericht vooraf - men landelijk ineens is omgezwaaid. Men wilde een 
sterkere landelijke jeugdkompetitie en dus weg dispensatie. Onbe
kend met deze ommezwaai moesten vele verenigingen na 1 juli hun se
nioren- en jeugdteams helemaal omgooien. Dat er hierdoor in vele 
verenigingen moeilijkheden, ruzies en mogelijk bestuurswijzigingen 
optraden, was voor de NTTB van ondergeschikt belang. Een duidelij
ker voorbeeld voor het comp_leet ontbreken van beleid is m.i. niet 
mogelijk. Immers men krijgt nu de indruk dat de dispensatiecommi.s
sie ineens op het idee kwam om de landelijke jeugdkompetitie ster
ker te maken. Staande de vergadering is toen een nieuw "beleid" ge
vonden, zonder dat men tijd had om de verenigingen te berichten en 
zonder de gevolgen te overzien. De bedenktijd werd erg kort, omdat 
nà die discussie ook nog de di,spensaties behandeld moesten worden. 
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Een ander gevolg, behalve de onvrede in de verenigingen, is dat door de
ze willekeurige wijziging praatjes worden opgeroepen zoals: 
"commissielid X hoort bij vereniging Y. en toevallig (!) heeft een jeugd
speler van Y wel dispensatie gekregen". De afstand tussen verenigings
bestuurder en de bond wordt weer eens extra vergroot. 
-5- Mogelijk omdat het zelden of nooit voorkomt, maar over dispensatie 

van één heer om samen met twee dames een team in de dameskompetitie 
te vormen, wordt nooit gerept . Kennelijk wordt er eerder aan twee 
dames dispensatie gegeven om samen met één heer in de herenkompeti
tie te spelen. Mogelijk is de emancipatie in onze sport nog niet 
zo ver. Ik blijf nu wel met het probleem zitten waarin die gedis
penseerde heer op een toernooi moet uitkomen. 

In het bovenstaande deel van mijn betoog hoop ik aangetoond te hebben, 
dat een beleid in de NTTB op het gebied van dispensaties ontbreekt. 
Een situatie waarmee men kennelijk genoegen neemt, zowel het HB als de 
bondsraad als de verenigingen . En dat kan natuurlijk niet. Zou ik nu 
de typemachine terzijde schuiven , dan was dit schrijven hooguit een 
vertolking geweest van de gevoelens waarmee velen rondlopen. Sportie
ver is het om je als schrijver bloot te geven door enkele oplossingen 
aan te dragen. Waarmee ik niet wil zeggen, dat er geen andere en betere 
oplossingen zijn dan de hieronder volgenden . 
-a- Elke wijziging in het beleid dient ruim tevoren te worden aangekon

digd . Uiteraard is de termijn langer indien de wijziging ingrijpen
der wordt. Drie maanden als minimum lijkt me redelijk. Grote wijzi
gingen zullen via de bondsraad moeten lopen en dan loopt de termijn 
al gauw op tot zes maanden . Moeilijkheden zoals geschetst in punt 
-4- worden dan voorkomen. 

-b- Dispensaties kunnen aangevraagd worden voor uitsluitend kompetitie, 
uitsluitend toernooien of voor beiden gezamelijk. Zo kan men een 
sterke jeugdspeler handhaven in de jeugdkompetitie, zodat deze kom
petitie op nivo blijft. Tegelijkertijd krijgt hij wel dispensatie 
voor toernooien, waardoor hij bij de senioren geleidelijk kan ac
climatiseren en ervaring kan opdoen. Precies omgekeerd zou gunstig 
zijn in het geval zich een situatie voordoet zoals geschetst bij 
vereniging Y. 

-c- En ja, sorry, maar er zou een commissie ingesteld kunnen worden. 
Die krijgt tot taak het beleid inzake dispensatie op te zetten. 
Tevoren echter wel duidelijke afspraken maken, zodat niet opnieuw 
het gedane werk in een lade verdwijnt. Dat zou voorkomen kunnen 
werden als 
- de samenstelling zeer evenwichtig is. 

Er moeten HB leden in naast bondsraadsleden. Duidelijk zal zijn 
dat er voor- en tegenstanders van een streng dispensatiebeleid 
in moeten zitten naast minstens één gematigd persoon. 

- de commissie moet HB en bondsraad goed op de hoogte houden van. 
haar vorderingen/gedachten/voorstellen, Hierdoor kunnen zij de 
commissie tussentijds hun bezwaren/tegenvoorstell~n/enthousiasme 

~ .kenbaar maken. 
- bondsraad en HB sluiten bij het vormen van deze commi ssie een 

· 'gentlemen's agreement'. Hierbij spreekt men af om het eindver
slag van de commissie zo goed mogelijk uit te voeren. Deze af 
spraak is nodig omdat anders het werk dat de commissie na vele 
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uren studie heeft afgeleverd,· teniet wordt gedaan door opmerkingen van 
mensen, die er weinig of geen tijd aan hebben besteed . 
Omdat HB en bondsraad op de hoogte worden gehouden en kunnen reageren, 
kan men er vanuit gaan dat alle facetten zijn afgewogen. 
Een gevolg van deze afspraak vooraf is, dat achteraf de betrouwbaarheid 
van HB en bondsraad worden getoetst. 
En dan kan het eindelijk voor jaren eens rustig zijn aan het dispensa
tiefront. 

't can so 

P . S. De bedoeling van dit schrijven is om reakties uit te lokken . Mag 
ik U verzoeken deze binnen twee weken na ·.-het ·verschijnen van Mixed naar 
de redaktie te sturen . In een van de komende edities hopen we een samen
vatting te kunnen geven . 
Misschien overbodig, maar schrijver dezes is lid van een tafeltennis
vereniging die vorig seizoen en tot heden in dit seizoen nog geen en
kele dispensatie heeft aangevraagd . 

. (\ 

KENNISMAKING MET. TORENSTAD (ZUTPHEN) 

De voorlopig laatste thuiswedstrijd in de ere-divisie van de Ouden
bosche Vice 'Versa dames ging tegen landskampioen Torenstad. 
Tijdens ~n na de wedstrijd een goede gelegenheid nader kennis t e maken 
met h·ainer Wiljo Leermakers en zijn meisjes Mirjam Kloppenburg, Johanna 
Straalman en Jantien Jansma. 
Torenstad, voortgekomen uit Corbo Bouwmarkt bestaat pas sindsl979 .. 
Toch spelen de meisjes al langer samen want tijdens het le Nationale 
Jeugd tafeltennisteam tournooi van het Bredase Belcrum waren ze al pre
sent, toen nog bij de pupillen . Vooral Mirjam Kloppenburg is geen onbe
kende meer, dat bewees ze onla ngs op de Eur@pese kampioe nschappen in 
Moskou. 
Omdat dit gesprek begin april werd gehouden, de resultaten van de Euro
pese bij iedereen bekend zijn zal daar niet verder op worden ingegaan. 
Mirjam Kloppenburg, een 18- jarige 4e klas HAVO studente uit Lichten
voorde kreeg op 10- jarige leeftijd de eerste grondbeginselen van het 
tafeltennis bijgebracht door haar vader (nu nog coach als de meisj e s 
apart spelen). Mi rjam wilde me er en dat bracht haar in c ontac t met Wi ljo 
Leermakers. Het bleek een gouden gr eep want naast een plaats op de Euro
pese ranglijst, werd ze vier keer Nederlands Jeugdkampioene , twee keer 
won ze de Limburg Coupe en twee maal tweede bij de senioren achter 
Bet i nne Vriesekoop . 
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Ze traint nog steeds drie uur per dag. De ontwikkelingen de laatste tijd 
binnen de NTTB laten haar voorlopig koud, al kan Leermakers zich daar 
wel druk over maken. 
Mirjam: "Ik kan me van dat hele gedoe rond Betinne gemakkelijk distan
ceren. Met haar kan ik fijn dubbelen en ik logeer ook wel eens bij Bet
tine om samen te trainen. We zijn met haar gewoon sterker. Dat Jantine 
mee naar Moskou mag is toch dankzij prestaties die we zelf afgedwongen 
hebben." 
Over de toekomst heeft ze geen idee al komt ze er wel voor uit dat het 
op de huidige manier niet kan. 
"We staan bij de dames op eenzame hoogte • . Al1ee.n van A'vBJ!lti hadden v•e 
echt tegenstand. Sinds de invoering van de twee kleurenbatjes kun je 
de boel echt niet meer beduvelen. Net als vanmiddag tegen Vice Versa 
probeer ik allerlei slagen uit, maar lol heb ik er niet in. Je leert 
het echte vechten af en dat kan toch niet goed zijn." 
Torenstad staat in elk geval voor Europees tafeltennis. Johanna Straal
man zal er dan niet bij zijn. De 19-jarige studente aan de Akademie voor 
fysiotherapie liep tijdens een onschuldig partijtje basketbal een ern
stige knie blessure op. Ze zal in september geopereerd worden, maar is 
voor het verdere seizoen afgeschreven, omdat de revalidatie zeker een 
half jaar zal duren. (Juliet van Veen zal haar plaats innemen). 
Johanna's verdienste voor het succesvolle team ligt vooral op het men
tale vlak. Het is zeer moeilijk twee toppers Jansma/Kloppenburg naast 
elkaar te laten functioneren. Dat dit zo goed lukt is haar verdienste. 
Zij zal zich nu wat gaan bezighouden me't training en coach-werk omdat ze 
Torenstad niet kan missen. 
Jantine Jansma, eveneens een 19-jarige studente, heeft zich inmiddels in 
de schaduw van Kloppenburg aardig ontwikkeld. Haar prestaties mogen er 
dan ook best zijn. Ze kwam drie maal voor Nederland uit op de Europese 
Jeugdkampioenschappen, vijf maal jeugd-dubbelkampioen. 
Jantine vertrekt weer uit Zutphen naar haar geboorteplaats Roden om daar 
haar studies af te ronden. Voor Jantine geldt uitdrukkelijk dat haar 
school c.q. maatschappelijke ontwikkeling boven de sportpre~taties gaan. 
Vanwege haar onuitputtelijke inzet en werklust wordt ze wel Ijzeren Tine 
genoemd. 
Dan komt Leermakers aan het woord en het lijkt wel of er een waterval 
losbarst. Beginnend met de problemen binnen de NTTB, "Ze moeten maar eens 
een voorbeeld nemen aan Torenstad.Toen we vijf jaar geleden de vereniging 
hebben opgericht ·werd een vijf jaren plan gemaakt. De uitslag: kampioen 
bij de dames, meisjes en de heren in opbouw is uitgekomen. We hadden een 
vier mans-ploeg (leiding). De trainer werd centraal gezet met daar omheen 
werd de vereniging opgebouwd. Ik denk dat onze vereniging de enige in 
Nederland is waar in de statuten is opgenomen dat topsport voor alles 
gaat. Bij ons is dus bescherming van de top. Mirjams vader treedt nog 
steeds op als begeleider. Hans de Wilde begeleid de vereniging maatschap
pelijk en voorzitter Gerard Keyzer zorgt dat Torenstad draaiende blijft". 
Hoe kijkt Leermakers tegen de NTTB aan: "Als wij met onze speelsters iets 
van plan zijn nemen we contact op met de bond. Zo wordt in gezamenlijk 
overleg iets gebrouwen. De wijze Bakker Scylla/Avanti, zelf een koer~ 
uitzetten, is niet de juiste". 
Gelukkig heeft de NTTB het standpunt dat ieder voor zich alles bepaald, 
doorbroken. 
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Ook wil ik graag mee naar grote Tournooien, maar wil dat door prestaties 
afdwingen. Onze successen danken we aan de goede sfeer binnen de vereni
ging en ook de medewerking van bijvoorbeeld Isendrom - MAVO/HAVO helpt 
ons daarbij. 
Het plan voor de komende vijf jaar liegt er dan ook niet om . We contrac
teren nog een drietal dames, doen alles voor de jeugd maar wat nog be
langrijker is, ook met de heren willen we naar de ere-klasse. Dat bete
kent op korte termijn een gesprek met de NTTB. Zowel Kloppenburg als 
Jansma hebben bij de dames, in Nederland, toch echt armoe troef, niets 
meer te zoeken. We willen ze bij de heren laten spelen, niet met drei
gementen of grote monden maar met goed overleg. De basis binnen het ta
feltennis (dames) is te klein en daar was ook Nederlands nr 2 Mirjam 
Kloppenburg het mee eens. "Er is duidelijk omgeschakeld van materiaal in 
resultaat-spel en de topspin zal een belangrijke plaats gaan innemen." 
~ls de aanpak van Torenstad vruchten afwerpt (Leermakers twijfelt niet) 
dan hoopt de Torenstad . trainer dat ook andere verenigingen hier lering 
uit trekke n . "Het Nederlandse Tafeltennis is hier alleen maar bij ge-
baat". 
Vanaf deze plaats nogmaals dank aan trainer en dames voor dit gesprek 
en de schrijver dezes wil graag over vijf jaar nog eens met Leermakers 
spreken, hoe het is te werken met dames in de ere-klasse heren en dames. 

Bert de Graaf. 

NIEUWS IN HET KORT 

25-jarige Meppers bestuurders. 

Ad Peeters en Piet vd. Boogaart, vierden tijdens de vakantie maanden hun 
25-jarig jubileum als bestuurder van de Meppers uit Heeze. In een van de 
volgende Mixed's zullen we nader kennis maken met deze actieve Meppers
bestuurders. 

Flash 10 jaar in de groei. 

Op 8 september vierde TTV Flash uit Eindhoven het 10 jarig bestaan. In 
deze 10 jaren is de enthousiaste tafeltennisvereniging uitgegroeid tot 
een van de grotere verenigingen in de regio Eindhoven, met eigen acco
modatie en toernooi. 
Alsnog proficiat. 

Nikon in de Europa cup. 

Op zaterdag 29 september speelt Nikon zijn eerste wedstrijd in de Euro
pa cup, tegen het Franse SSS Tours. 
De wedstrijd begint om 19.00 uur. 
Nikon treed aan met zijn nieuwe formatie: John Hilton, Raymond de Pro
phetis en Wim Wegman. 
SSS Tours komt uit met de Franse nr. 6 Patrick Gernot, de 16-jarige jeugd
kampioen Philip Gatian en de 22 jarige Bernard Andin. 
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Nieuws in ' 
AANBIEDING 

t kort 

TE KOOP 

twee tafeltennis transportwagentjes voor 
totaal 7 tafels 

inlichtingen: Wim Schuurman 
t.t.v. Irene tel. 013-674024 

INTERNATIONALE UITWISSELING 
Onze bond is geinteresseerd in een uitwisseling met Nederlandse tafel
tennissers. In onze afdeling (vlak bij Oxford-Engeland) spelen ongeveer 
300 spelers, verdeeld over 72 teams en 6 divisies. Het is moeilijk om een 
beschrijving te geven van hun speelsterkte, omdat onze organisatie anders 
is, dan de Nederlandse. Hier speelt iedereen in de afdelingscompetitie, die 
los staat van alle nationale ranglijsten. 
Als er een vereniging is, die geïnteresseerd is in een uitwisseling, dan 
stellen wij voor dat wij beginnen deze vereniging uit te nodigen om 5 tot 
7 dagen bij ons te logeren, bijvoorbeeld met Pasen 1985. 
De delegatie zou bijvoorbeeld kunnen bestaan uit 

3 senioren heren 
- 3 senioren dames 

2 jongens 
2 meisjes 

- 2 officials 

\ 

Het eerste deel van de week, willen we een trainingskamp houden, met mis
schien een vriendschapstoernooi . Via dit 1oernooi kunnen we dan teams se
lecteren, zodat de wedstrijd later in de ,w.eek spannend wordt. 
Naast tafeltennissen is er deze week gelegenheid tot sightseeing, sociale 
contacten en vrije tijd. De gasten zullen ondergebracht worden bij gast
gezinnen, die voor kamer met ontbijt zullen zorgen (gratis natuurlijk). 
Wij hopen dat deze uitwisseling slaagt, en dat de door ons uitgenodigde 
verenging ons een bezoek aan Nederland aanbiedt . 
Was getekend: Peter W. Benning 

Belcroute, 
Frilford Road, 
Marcham, 
Abingdon, 
OXON . OX13 6NR 

namens Didcot and 
District Table 
Tennis Association 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Jos Coenen, Jan v. Schoonvorst
straat 1 Eindhoven (tel 040-122718) 

TOERNOOIEN EN WEDSTRIJDEN AGENDA 
De commissie toernooien en wedstrijden is tijdens de vakantie-periode druk 
bezig om de toernooi- en evenementen agenda van 1984-1985 gestalte te geven, 
Op dit moment zijn de volgende data bekend: 
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zo. 30 
zo . 07 
za. 13 
zo. 14 
za. 20 

zo. 21 

zo. 28 
zo. 4 
zo. 18 
zo. 11 
za.zo. 
za.zo. 
za.zo. 
za.zo. 
za . zo. 

zo. 27 
zo . 3 
zo. 24 
za.zo. 
zo. 10 
zo. 17 
za.zo. 
zo. 31 
zo. 28 
za. 4 
za.zo. 
zo. 12 
za. 1 
zo. 2 

september 
oktober 
oktober 
oktober 
oktober 

oktober 

oktober 
november 
november 
november 
8/9 dec. 
15/16 dec. 
15/16 dec. 
22/ 23 dec . 
12/13 jan. 

januari 
februari 
februari 
2/3 maart 
maart 
maart 
23/ 24 maart 
maart 
april 
·mei 
11/12 mei 
mei 
juni 
juni 

Hertogstadtoernooi , Vice Versa' 64, Den Bosch 
Wintercircuit le ronde 
C jeugdranglijsttoernooi in Gorssel 
B jeugdranglijsttoernooi in Gorssel 
Open Helmondse Kampioenschappen , ttv Stiphout, 
Helmond, jeugd 
Open Helmondse Kampioenschappen, ttv Stiphout, 
Helmond , senioren 
Regionale ronde nationale jeugdmeerkampen 
A jeugdranglijsttoernooi in Den Haag 
Hoofdronde wintercircuit in Gorssel 
B jeugdranglijsttoernooi in Amsterdam 
1/8 finales nationale jeugdmeerkampen 
Finales wintercircuit in Gorssel 
Maasland teamtoernooi, Ottc in Oss 
Kersttoernooi, the Back Hands in Rucphen 
Brabantse Kampioenschappen 1985, ttv Stiphout , 
Helmond 
A. Jeugdranglijsttoernooi, Baarlo 
B . Jeugdranglijsttoernooi, Rotterdam 
Kwart finales Nationale jeugdmeerkampen 
Nederlandse senioren kampioenschappen voor A licenties 
Nederlandse senioren kampiÓenschappen voor B licenties 
Nederlandse senioren kampioenschappen voor C licenties 
Brabantse regionale kampioenschappen 
B. Jeugdranglijsttoernooi , Didam 
Nederlandse Jeugdkampioenschappen, ttv Stiphout,Helmond 
Brabantse Jeugd beker finale 
Zuid Nederlandse kampioenschappen, De Meppers, Heeze 
Halve finale Nationale Jeugdmeerkampen 
Nederlandse Basisscholenkampioenschappen 
Finales National e Jeugdmeerkampen 

Adreswijz~Kin~ T.T,V. ATTV'71 Bestuurswijziging T.T.V. Never ' Despair 

Sekretaris 
J. PhilipseL 
Hazenweg 4 
5757 AE Liessel 

TTV. Nikon 

Nieuwe adres is: 
H. Sandkuyl 
Willibrorduslaan 5 
5552 HA Valkenswaard 
Tel. 04902-44110 

Nieuwe sekretaris ; 
P. Schraven 
v . R.v, Kessellaan 44 
5212 EG 's-Bosch 
Tel.073-417401 

TTV. Bel~rum te Breda 

Nieuwe wedstr.secr , Jun: 
J, Cornelissen 
Bisschopshoeve 240 
4817 PZ Breda 
Tel,076-878205 
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Bestuurswijziging T.T.V. L + T te Eindhoven 

Nieuwe secretaris: 
Jan van den Hoeven 
Mensinge 65 
5655 HV Eindhoven 
Tel.040-550531 

T.T.V. 't Marktvrouwtje te Den Dungen 

Nieuwe voorzitter: 
J. Willems 
Pilotenstraat 12 
5275 AJ Den Dungen 
Tel. 04194-2171 

Nieuwe Penningmeester: 
R. Heesen 
Hadewychstraat 130 
5216 KG 's-Hertogenbosch 
Tel.073-144850 

T.T.V. Never Down te Zaltbommel 

Nieuwe wedstrijdsecr. Jeugd: 
Mari van Wijk 
Ridderstraat 12b 
5311 CN Gameren 
Tel.04186-1222 

T.T;V. Tios'67 

Nieuwe wedstrijdsekretariaat 
H. Clijsen 
Rubenstraat 48 
5171 ZJ Kaatsheuvel 

Naamwijziging T.T.V. Noad'32 

T.T.V. Noad'32 wordt 
T.T.V. Rally 

is: 

Nieuwe vereniging (131) A.J.P. 

Voorzitter: 
Harold Cosman 
Noordweg 27 
4675 RN St. Philipsland 
Tel.01677-2768 

Wedstr. sekr.sen: 
A.D. Verhage 
Noordweg 15 
4675 RN St Philipsland 
Tel.01677-2816 

Nièl.1'9ie ·sèèretáris: 
M.v,d, Akker 
Pastorijakker 6a 
5275 CG Den Dungen 
Tel,04194-2720 

N.T.T.V. Nuland 

Nieuwe voorz. en wedstr.sekr . jun. ~ 

Jo v.d. Biezen 
Zomèrdijk 20 
5391 AK Nuland 
Tel.04102-3093 

T.T.V. Pendragon 

T.T.V. Penctragon wordt 
T.T.V. Hyperion 

Secretaris: 
Johan Burgers 
Steintjeskreek 5 
4675 RZ St. Philipsland 
Tel.01677-2965 
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Nieuwe vereniging Hêrtricus 090 tê Breda 

Voorzitter: 
J. Voorhorst 
Kasteelplein 10 
4811 XC Breda 
Tel.076-274911 

223911 
Toestel 2067 

Penningmeester: 
Ch. Dalloyaux 
Kasteelplein 10 
4811 XC Breda 
Tel. 076-2239.l.1 
Toestel 2400 

T.T.C. Erp 133 te Erp 

Voorzitter: 
Dhr.L.G.J.M. Goorts 
Kraanmeer 6 
5469 SN Erp 
Tel.04135-2549 

Penningmeester; 
Zie secretaris 

~~~!~~~~~~~~~~~~~-!~!~~~-~~~~~~~~~ 
Ni~Y~ê-YQQ~~!!!~r 
L. Roosekrans 
Elviradal 13 
5551 BZ Valkenswaard 
Tel. 04902- 16497 

~!~uw~-g~nn!n~IDê~~!~x 
K. Trum 

'Dalstraat 16 
5552 LS Valkenswaard 
Tel. 04902-19177 

Nieuw~-~~d~t•~-~~~x~ 

E . Roosen 
Heerseweg 62 
5504 KS Veldhoven 
Tel. 040-533510 

Seèrètari.s: 
B.P. Bult 
Kasteelplein -1.0 
4811 XC Breda 
Tel.076- 2239.ll 

Toestel 2083 

Wedstr, secr, : 
L,de Wilde 
Kasteelplein .10 
4811 XC Breda 
Tel.076~223911 

Toestel 2400 

Secretaris: 
G.J.P.H,yan Beekevelt 
Groot Dorsent 7 
5469 TK Erp 
Tel, Q4135---1499 

Wedstrijdsekr , : 
H,J.A,H.v , d, Elzen 
De Steen --10 
5469 TT Erp 
Tel, 04-1.35-2268 
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