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Deze Mixed staat in het teken van 
het beleidsplan. Dat betekent dat u 
in dit nummer een aantal bladzijden 
aantreft met handige informatie bij 
het opzetten van een beleidsplan. Op 
regiovergaderingen is door het afde
lingsbestuur duidelijk aangegeven 
wat het nut is van een beleidsplan 
en we hopen dat de verenigingen hun 
voordeel kunnen doen met de informa
tie uit deze Mixed. 
Natuurlijk is er meer. Wanneer u dit 
leest zijn de wereldkampioenschappen 
in Zwede'n in volle gang (of mis
schien al voorbij) en ik hoop dat u 
daarvan via de tv veel hebt kunnen 
genieten. In de juni Mixed komen we 
hier natuurlijk nog op terug. In 
deze uitgave treft u verder een 
verhaal van de Treffers '68 uit 
Hapert. Deze vereniging is bij velen 
van u niet bekend, maar bestaat toch 
al 25 jaar . Daarnaast de uitslagen 
van de Nederlandse Kampioenschappen 
voor jeugd in Helmond die weer op 
voortreffelijke wijze door ttv Stip
hout zijn georganiseerd. Ik wens u 
veel_ leesplezier. 

1 

Johan Heurter 
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Thema: beleid 
Op deze pagina's wordt een aantal a~tikelen gepresenteerd die te maken hebben 
met het voorbereiden en maken van beleid. Veel clubs zijn naar beste vermogen 
bezig om goed met de tafeltennisport om te gaan. Vaak gebeurt dit met ups en 
d?wns. Goede periodes en magere jaren. Heel dikwijls bepaald door de personen 
die op dat moment de leiding hadden. 
Om iets minder afhankelijk te zijn van die toevalligheden is het bewust 
bepalen van de r~chting waarin je met je vereniging wilt gaan een belangrijke 
en goed7.za~k. B~nnen zo'n proces komen zaken duidelijk op tafel en op papier , 
zodat b1J w1ssel1ng van bestuurspersonen gemakkelijker de draad opgepakt kan 
worden. We hopen door het centraal stellen van dit t;.hema weer een aantal 
verenigingsbestuurderen aan het denken te krijgen! ·· 
Het afdelingsbestuur houdt zich aanbevolen voor reacties. 

Even het 
1 (beleids)wiel uitvinden? 

1 
Een beleidsplan??? Ja graag! Maar ... dat mag geen eenmalig produkt zijn, dat 
met stof erop ergens in een kast komt te staan. 
Het moet een 'levend' stuk zijn op basis van een beleidscyclus. Deze ziet er 

1

1

1 als volgt uit: 

0 'aanloop' ->T>-, beleidrunten ~l 

4 evaluatie --overleg -- 2 plan van aanpak 
hulp »» L<-- 3 uitvLring ___ _...J 

0 aanloop 
Bij het bewust opstarten van beleidsmatig werken is een 'aanloop' nodig. Met 
bestuur, met leden, met andere betrokkenen moet men serieus bezig zijn met de 
vraag: Wat willen wij met onze vereniging? 
Van alle kanten proberen te belichten. Details en hoofdzaken die aan bod 
kunnen komen zijn af te leiden uit voorbeelden in deze Mixed (b.v. in het 
stappenplan) en uit de specifieke situatie binnen de vereniging. 

1 beleidspunten 
De 'aanloop' mondt uit in het opstellen van een reeks beleidspunten. Tijdens 
de aanloop worden deze al beoordeeld en geselecteerd ten aanzien van haalbaar
heid en wenselijkheid. -
Die beleidspunten dienen zo concreet mogelijk geformuleerd te worden. Bij 
aspekten die een aanpak op lange termijn vergen, kan met tussenstappen gewerkt . 

1 
worden. Deze bieleidspunten vormen de doelen welke nagestreefd worden. Heel 
zinvol is het om binnen die doelen duidelijke prioriteiten te stellen. 

2 plan van aanpak 
Uitgaand van de lijst met beleidspunten en .de daarbinnen aangegeven prioritei
ten wordt een plan_ van aanpak ofwel een activiteitenplan opgesteld: 
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WAT 
WANNEER 
WIE 

wordt 
door 
en op WELKE WIJZE aangepakt? 

Wat? Dat kan een volledig punt uit de lijst met beleidszaken zijn, of een 
onderdeel ervan. Bij een plan · van aanpak is het helemaal belangrijk om zo 
concreet mogelijk te omschrijven. 
Wie? Een zaak voor het bestuur? Voor een al bestaande commissie? Kan het door 
één persoon worden gerealiseerd? Is er een nieuwe werkgroep voor nodig? 
Wanneer? Het afspreken van een tijdlijn is noodzakelijk om later (en tussen
tijds) te kunnen controleren op de voortgang van een en ander. 
Welke wijze? Afhankelijk van de aard van het onderwerp kunnen afspraken over 
de aanpak gemaakt worden. Tevens dienen de randvoorwaarden aanwezig te zijn om 
het op die manier te kunnen doen. In voorkomende gevallen moet een budget 
worden overeengekomen. · 

3 uitvoering 
Spreekt voor zich. De periode waarin aan de uitwerking van de afgesproken 
activiteiten wordt gewerkt., 

Il evaluatie 
Op de binnen de tijdlijn afgesproken momenten wordt bekeken hoe de stand van 
zaken is. Deze evaluatie houdt ook in dat nagegaan wordt in hoeverre een 
beleidspunt weer terug komt in de lijst van beleidspunten. Moet het bijgesteld 
worden? Moeten er beslissingen over genomen worden door b.v. de ledenvergade~ 
ring? 

overleg 
Binnen een opzet zoals hier geschetst is het overleg van wezenlijk belang. 
Afhankelijk van de grootte van de vereniging moet dat meer of minder strak 
geregeld worden. Regelmatig overleg voorkomt dat men langs elkaar heen werkt 
en later weer dingen moet gaan bijsturen. 

hulp 
Heel vaak is een bepaald punt al in andere veren1g1ngen aan de orde geweest. 
Je kunt niet zonder meer dingen overplanten van de ene situatie na.ar de 

· andere, maar js kunt wel van elkaàrs ervaringen gebruik maken. Dus ••. bij de . 
aanpak van beleidszaken: Informeer eens bij collega-clubs ot die mogelijk 
ervaringen hebben op dat gebied. 

We schetsen hier wel een soort 'beleidswiel', maar moeten we dat allemaal weer 
zelf uit gaan vinden? Nee! We kunnen van elkaar veel leren •. Je moet je wel 
open opstellen naar anderen en er op bedacht zijn dat wielen van anderen eerst 
pasklaar gemaakt moeten worden voor je eigen verenigingskar. 

Adri Dam 
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STAPPEN NAAR EEN -~ELEIDSPLAN 

(op'!lerking vooraf: iedere vereniging is anders. Dit stappenplan moet dan ook 
gezien als handreiking, dat door iedere vereniging aangepast kan worden). 

1) Anal7se van de vereniging. 
Probeer kort en bondig de volgende gegevens van een vereniging boven 
water te krijgen: 
-ledenverloop in de afgelopen 5 jaar. 
-ledenverloop diverse doelgroepen. 
-ontwikkeling financiën. 
-ontwikkeling kader. 
Probeer de sterke kanten van de vereniging te formuleren. 

Bestuursvergadering besteden aan het formuleren van hootddoelstellingen. 
Hierbij kan gedacht worden aan 6 hoofddoelstellingen op de volgende 
terreinen: 
-Algemeen bestuurlijk: 

(bijv. stabilisatie van het ledenaantal, verdubbeling van het 
ledenaantal, samenwerking met vereniging X m.b.t. de jeugd etc.) 

-Financiën: 
(bijv. verdubbeling inkomsten speciale activiteiten, stabilisatie 
contributie etc.) 

-Sportontwikkeling: 
(bijv. opzetten van sportoverdaggroep, recreatiegroep etc.) 

-Public Relations/Interne cOIJlllUnicatie: 
(bijv. naamsbekendheid vereniging in regio vergroten etc.} 

-Kadervorming/Technisch werk: 
(bijv. vergroting aantal gediplomeerde trainers etc.) 

-Acconmodatlezaken: 
(bijv. eigen accommodatie, kantineverbetering etc.) 

enkele tips: 
-probeer hoofddoelstellingen kort en bondig te formuleren. 
-6 hoofddoelstellingen is het maximum. 
-probeer hoofddoelstellingen toetsbaar en zo concreet mogelijk te maken. 

3) Enquête houden onder bestuursleden (en evt. conmiasieleden) om een beeld 
te krijgen van de activiteiten, die als belangrijk worden ervaren. Voor 
een voorbeeldenquête zie bijlage. 

4) Een bestuurslid probeert aan de hand van meningen van zijn collega's een 
conceptbeleidsplan op te stellen. Van belang is het vooral om d.m.v. 
activiteiten de hoofdbeleidsdoelstellingen nader uit te werken. 

enkele tips: 
-beleidsplan dient qua omvang beperkt te zijn tot maximaal 10 pagina's. 
-probeer aandacht te besteden aan overzichtelijkheid en lay-out. 
-kort en bondig aandachtspunten aangeven. Probeer lange zinnen te 
vermijden. , 
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Bespreking concept-beleidsplan op bestuursvergadering. Op basis van de 
discussie wordt een activititeitenplan voor het komende jaar opgesteld, 
dat afs bijlage wordt toegevoegd aan het beleidsplan. 

Bespreking beleidsplan op een algemene ledenvergadering. 
beleidsplan enkele weken vooraf op aan de leden. 

Raymond Gradus 

Stuur het 

Verenigingsondersteuning 
Binnen de NTTB z1Jn vorig jaar een aantal mensen opgeleid tot veren1g1ngson
dersteuner of -ondersteunster. Tijdens die opleiding hebben ze handgrepen 
geleerd om in te kunnen spelen op situaties binnen clubs die om steun van 
derden vragen. Clubs kunnen zich tot het bondsbureau wenden met vragen 
hieromtrent. De steun kan van verschillende aard zijn: wegwijs maken bij het 
starten van een procedure om een eigen accommodatie te verkrijgen, het 
opzetten van een jeugdbeleid, het verbeteren van de public relations van de 
club, etc. 

Let wel! De ondersteuner gaat echt niet al het werk voor de veren1g1ng doen. 
De wil om iets voor elkaar te krijgen moet aanwezig zijn. De ondersteuner kan 
helpend bezig zijn door: met de bril van een buitenstaander naar een situatie 
te kfjken; door bepaalde hulpmiddelen aan te reiken; door het proces binnen 
zo'n club mee te sturen. Ook zo kan heel wat steun verleend worden. 

In een recente uitgave van Tafeltennis Magazine stond een artikel over_de 
vereniging Oldra. Die club had met hulp van zo'n verenigingsondersteuner een 
projekt aangepakt. 

Verdere informatie: Bondsbureau in Zoetermeer t.a.v. Theo Rieken of William de 
Bruyn. 

Adri Dam 
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ENQUETE BELEIDSPLAN 

ielk BELARG ziet u in deze activiteit? (Gekozen cijfer omci rkelen) 
1=zeer belangrijk 2=belangrijk 3=ninder belangrijk 4=niet belangrijk 
Op welke TERKIJN 1oet deze actiriteit uitgeroerd worden? (Oacirkelen of jaar inrullen) 
af=reeds uitgevoerd; .. =het gedachte jaar; la= later; ai=niet 

BELANG 
1 1 2 3 4 

1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 

!HRKIJH Algemeen bestuurlijk: 
af .• la nij - Vastleggen functies bestuursleden 
af .. la ni - Vastleggen functies co11issies 
af .. la ni - Individuele gesprekken aet leden 
af .. la ni - Sanenverking iet andere nrenigingen 

(Indien ja, aangeven met welke en op velk terrein) . 
1 2 3 4 af .• la ni - Het opzetten ran een ledenrerloopsrstee1 

1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 ~ 

af " la ni 
af " la ni 
af .. la ni 
af " la ni 

Financiën: 
-s1ste1atische screening uitgaren en inkoasten 
-reserrevor1ing t.h.t. acco1nodatie 1 spel1aterialen 
-opzetten acties t.h.t. financién 
-opstellen 1an beheersregels 
Sportontvikkeling: 
l/41111ti1 aandacht schenken aan doelgroep 

1 2 3 4 af .• la ni - 1rouven 
1 2 3 4 af •• la ni - reteranen 
1 2 3 4 af •. la ni - jeugd 
1 2 3 4 ar •. la ni - minderheden 
1 2 3 4 af .. la ni - neisjes 
1 2 3 4 af .. la ni - sport oYerdag 

ktirileite11 
1 2 3 4 af •• la ni - Interne reereantenco1petitie 
1 2 3 4 af •• la ni - Speciale actiYiteiten voor Yeteranen 
1 2 3 4 af .• la ai - Organisatie van reereantenuitviaselingen 
1 2 3 4 ar .• la ni - Professionele ondersteuning nader uitwerken 

Public Relations/Interne eo11unieatie: 
1 2 3 4 at .• la ni - Ontvikkeling eigen huisstijl 
1 2 3 - ar .. la ni - Clubblad rerbeteren 
1 2 3 4 ar •• la ni - Opzetten c.q. terbeteren publikatiebord. 
1 2) ~ ar .• la Di ·Jaarlijkse organisatie groot tafeltenniseYene1ent

1 

1 2 3 4 af .. la ni - Introduktie1ateriaal aanpassen 
Iadervor1ing/Technisch werk: 

1 2 3 4 af .. la ni - Bestuurslid aanvijzen als contactpersoon opleidingen 
1 2 3 4 ar •. la ni - Leden stimuleren tot bet Yolgen ran opleidingen 
1 2 3 4 af •• la ni - Integratie Yerbeteren tussen hogere en lagere teams 
1 2 3 4 ar •. la ni - Aantrekken Yan externe trainers 

Acco11odatiezaken: 
Îi/f8 lf(PllPiltil.' 

1 2 3' af .. la ni - lantine gezelliger 1aken 
1 2 3 • af •. la ni - Inrichting zaal rerbeteren 
1 2 3 4 ar •• la ni - BarYrijwilligers beter begeleiden 

Çuu11tfli/le l((PllPriltif '· i.: 
1 2 3 q af .• la ni - Plannen 1oor eigen aeco11odatie 
1 2 3 4 ar .. la ni - Inrichting zaal rerbeteren 
1 2 3 q ar .. la ni - Orerleg met eigenaar/ge1eente 
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1 EEN VOORBEELD 

Uit een van de beleidsplannen die we ontvingen hebben we een concreet voor
beeld hier uitgewerkt. 

1 
1 
! 
~ Een hoofddoelstelling uit het beleidsplan was: 1 "Een gestructureerde opzet voor het jeugdgebeuren". 
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Deze doelstelling is vaag, maar kan verduidelijkt worden door een aantal 
subdoelstellingen op te stellen. Die luiden dan: 
1. X streeft naar een situatie waarin elk jeugdlid met plezier de tafeltennis
sport kan beoefenen; 
2. X streeft naar een evenwichtige leeftijds- en niveauopbouw bij de jeugd; 
3. X streeft naar het aanbieden van trainingskwantiteit naar behoefte van de 
jeugdleden; 
4. X streeft naar een degelijke begeleiding van de jeugd tijdens trainingen, 
competitie en toernooien. 
5. X streeft naar integratie van de jeugdleden in het clubleven; 
6 . X streeft naar een goede begeleiding bij de overgang van junioren naar 
senioren. 

Het beleidsplan dient ook aan te geven hoe men denkt de doelstellingen te 
-verwezenlijken. We werken subdoelstelling 1 wat verder uit. 

Toelichting Ad 1: 
De beste prestaties, in welke vorm dan ook, worden geleverd in een sfeer 
waarbij mensen zich prettig voelen. Het creëren van een situatie waarin een zo 
groot mogelijk aantal mensen plezier aan het sporten beleeft is een eerste 
vereiste. Alleen in zo'n situatie kweek je mensen die bereid zijn zich in te 
zetten voor de club. De belangrijkste taak is het verkrijgen van deze beoogde 
situatie. 

Beleidsvoornemens Ad 1: 
- Afspraken maken met iedereen die met de jeugd omgaat binnen de vereniging 
over het gewenste respect voor elkaar; 
- Tijdig signaleren van problemen binnen de jeugdgroep en deze in overleg met 
de betrokkenen oplossen; 
- Luisteren naar de verlangens en wensen die onder de jeugd leven; 
- Verbeteren van de contacten met de ouders; 
- Verbeteren van de betrokkenheid van de ouders door minimaal één keer per 
jaar een gezamenlijke activiteit voor ouders en kinderen te organiseren (bv. 
ouder/kind-toernooi). 

Uiteraard dienen er ook afspraken gemaakt te worden over wie de initiatieven 
neemt om de geformuleerde beleidsvoornemens te realiseren en op welke termijn. 
Daarna dient er een evaluatie te komen. 

Johan Heurter 
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1 Taakverdeling 
i i met jaarplanning. 
; Binnen een vereniging, binnen een bestuur, zal een meer of minder nadrukkelij
: ke taakverdeling bestaan. Bij onze vereniging hebben we een koppeling gelegd 1 tussen deze taakverdeling en de jaarplanning. Deze manier van werken 'draait' 
~ al de nodige jaren en blijkt best praktisch te zijn. Heel overzichtelijk staan 
g de taken van de diverse bestuursleden onder elkaar. Bij de voorbereiding van 1 de bestuursvergadering wordt de lijst erbij gepakt en kan snel worden nagegaan 
!< of er die maand of de maand erop zaken aan de beurt zijn. Het voorkomt het 
~ 
~ vergeten van punten en is heel handig wanneer er taken moeten worden overge-1 dragen. 
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Hieronder een fragment uit deze taakverdeling, 
wat onderdelen. Interesse in het geheel? Neem 
resse van Vice-Versa'51. 

gevolgd door een toelichting op 
dan contact op met de secreta-

GELDZAKEN 
boekhouding 
begroting 
betalingen 
balans 

A 

~-/. 
~o 

Js c 

t 0 

t 

t t 

Jo Ad H Je H ... Ja aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul 

0 0 m 

m 0 m 
m 0 m 

subsidieaanvraag 
contributieinning 
ove:rige rekeningen 
budgetbewaking 
regelen kascontrole 

t W. 
:@ 

0 

opmerkingen1 Betalingen in een hand, een rekening voor goed administratief 
begroten op basis van exploitatie-gegevens; 
bestuursC"ichtlijnen door dagelijks bestuur; 
balans: voorraad opnemen met jaarwisseling, gereed snet 
jaars tukken; 
budgetbe\laking: enkele keren per jaar een overzicht van de 
stand van zaken; 
kascontrolei tijdig voor de jaarvergadering. eventueel op \lens 
van de cot11nissie. 

LEDENADliINISTRATIE Js c Jo Ad H Je H ... p Ja aug sep okt nov dec 

inschrijven 
in te ene verwerking 
naar NTTB 
jubilea 
fel iel ta tiediens t 
opgave naar gemeente 

t t t t t t t t 

m 

0 m 

GEBOUW aug sep okt nov dec 
onderhoudsbeurt c. v. 
grote schoorunaakbeurt 
instellen verwarming 
regelen klein onderhoud 
contacten met gemeente 
inspectie gebouw 
inspectie inventaris 
EHBO-zaken 
zaal verhuur 
onderhoud vloer 
gebruiksregels materiaal 

Toelichting: 

:® 
m 

0 t 0 

t 0 0 0 

1. Beknopte aanduiding van de (deel)taak. 
2. 'Namen' van de bestuursleden. 
3. Aanduiding van de verantwoordelijkheid: 

t = verantwoordelijk voor de taak 
o = in overleg met 

4. Aanduiding in de tijdsplanning: 
o = overlegmoment 
m = moment van uitvoeren 
v = voorstel naar bestuur 
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Adri Dam 
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Op zaterdag 5 juni viert ttv Tref
fers 1 68 in Hapert het 25-jarig 
bestaan. Geen groots jubileumfeest, 
maar een bescheiden viering in be
sloten kring. 's Middags vindt het 
jaarlijkse handicaptoernooi plaats 
om de "Paul van der Lee"-wisseltro
fee en 's avonds is er feest. 

De oprichting 
TTV Treffers 1 68 werd op 25 maart 
1968 opgericht door een paar leden 
van de familie Daniëls, die samen 
met wat vrienden gingen spelen in 
gemeenschapshuis "Den Tref". In de 
eerste jaren na de oprichting speel
den ze in de kelder waar drie tafels 
stonden opgesteld. Het was daar zo 
laag dat sommige spelers met hun 
haren tegen de TL-balk kwamen. Met 
name de tegenstanders hadden daar 
nogal last van. Enthousiaste "loop
ers" presteerden het wel eens met 
een flinke uithaal een TL-lamp te 

· laten knallen. Voor de Treffers was 
dit geen probleem. Met handveger en 
blik werden de scherven opgeruimd, 
een nieuwe lamp werd geplaatst en er 
kon weer verder gespeeld worden. De 
tegenstander liet het "loopen" de 
rest van de avond wel uit z'n hoofd. 
Het spreekt voor zich dat de Tref
fers in die periode het grootste 
deel van hun thuiswedstrijden in 
winst wisten om te zetten. 
In 1973 verhuisde de vereniging van 
de kelder naar de oude danszaal van 
Den Tref, waar plaats was voor maxi
maal vier tafels. Dat was vaak te 
weinig, waardoor er wel eens een 
zaaltje bijgeritseld moest worden. 

Zowel in de danszaal als in de nood
zaal tjes wàs de vloer altijd glad. 

Na de verbouwing van Den Tref in 
1978 gingen de Treffers naar boven. 
In zaal "Dalem" kunnen vijf tafels 
staan, maar bij competitiewedstrij
den slechts twee. De vereniging 
groeide snel en beleefde haar topja
ren tussen 1980 en 1982. Men had 
zo'n 50 leden en in Jan van Nieuwen
huizen een goede trainer. Vijf seni
orenteams en drie jeugdteams speel-

den toen competitie. Dat aantal 
steekt schril af tegen het huidige 
ledental. De Treffers telt op dit 
moment slechts 9 vaste leden. Daar
naast zijn er nog een aantal perso
nen die af en toe recreatief komen 
spelen. Het jongste lid is 29 jaar . 

Jeugd 
De Treffers hebben in het verleden 
regelmatig aktiviteiten ontplooid om 
jeugd aan te trekken. Dat lukte 
prima, maar doordat er ge.en vaste 
personen beschikbaar waren die ge
noeg tijd hadden om de jeugd te 
trainen was dit steeds van korte 
duur. Elke keer was er weer een 
ander lid om de jeugd te begeleiden, 
waardoor de kinderen niet echt gemo
tiveerd waren. Voor de begeleiders 
ging de lol er zo ook snel af. Zo
lang er geen personen zijn die tijd 
willen steken in de jeugd, zal het 
bestuur geen moeite doen om nog 
jeugdleden te werven. Toch is men 
wel gericht bezig het ledental op te 
trekken. Door het plaatsen van wed
strijdverslagen van de twee competi
tieteams in de streekbladen en op 
Kempen-tv probeert men meer naamsbe
kendheid te krijgen . Daarmee hoopt 
het bestuur met name recreatieve 
senioren aan te trekken. Een -aantal 
huisvrouwen is enthousiast begonnen, 
maar ze komen nog op onregelmatige 
tijden spelen. Ook de onlangs gehou
den verkoop van .portemonnees levert 
naamsbekendheid op en wat extra 
inkomsten. 

.. ,---i f 
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Het meest bekende lid van ttv Tref
fers 1 68 is de in Geldrop woonachti
ge Paul van der Lee. Paul is met 
zijn 73 jaar de op een na oudste 
NTTB-competitie speler van de afde
ling Brabant en Nederlands kampioen 
in zijn leeftijdsklasse. Hij speelt 
in het tweede team van de Treffers 
dat na het kampioenschap in de vijf
de klasse, een half jaar g€leden, nu 
weer uit de vierde klasse is gede
gradeerd. Het eerste team is onlangs 
kampioen geworden in de derde klasse 
en hoopt zich straks te handhaven in 
de tweede. 

Zaterdag 5 juni viert Huub de Vet 
van TTV Kadans uit Best zijn 40-
jarig jubileum als tafeltennisser 
bij de Nederlandse Tafeltennis Bond. 

Huub is begonnen bij de tafeltennis
club van de Bata Ontspanningsver
eniging, waar hij tot 1964 in de 
hoogste teams heeft gespeeld. Of
schoon hij trouw de trainingen be
zocht, altijd in wedstrijdverband 
heeft gespeeld en steeds is gestimu
leerd door zijn vrouw Annie, is hij 
niet uitgegroeid tot een echte top
per. 
Huub is in het huidige Kadans het 
symbool geworden van de gezellige 
verenigingsmens, die graag een keer 
per week zijn competitiewedstrijd 
speelt en verder bij alle activitei
ten acte de presence geeft. 

Het type sportbeoefenaars waar alle 
amateurverenigingen het van moeten 
hebben. 
Als het echt nodig was schuwde Huub 
ook het bestuurlijke werk niet. Het 
eerste bewijs daarvan kwam in 1964, 
toen de Bata Tafeltennis club ter 
ziele ging. Samen met Thieu Kelle
ners, wijlen Andre van de Pol en 
Henk Damen, was hij mede-oprichter 
van een nieuwe tafeltennisclub : 
Kadans in Best, vernoemd naar het 
speellokaal waar de Bestse tafelten
nissers begonnen. 

Hoewel de Treffers maar een kleine 
vereniging is heeft ze haar be
staansrecht bewezen. De leden zijn 
enthousiast met de tafeltennissport 
bezig en proberen zo hoog mogelijk 
te spelen. Daarnaast is er een goede 
onderlinge sfeer, waardoor de ver
eniging ook een vriendenclub is. 

De Mixedredaktie wenst de jubilaris 
nog vele jaren. 

Johan Heurter 

Daar is meteen de basis gelegd voor 
een bloeiende vereniging, waar hij 
zelf hard aan meegewerkt heeft: 
wedstrijdsecretaris in de eerste 
jaren , daarna penningmeester en van 
1972 tot 1977 voorzitter. 
Kadans was toen al zodanig gegroeid 
dat het oude buurthuis was verlaten, 
en een nieuw buurthuis, de Voeg en 
een gymzaal in gebruik waren geno
men. Daar vierde Huub ook zijn 25-
jarig jubileum als tafeltennisser en 
ontving bij die gelegenheid de ere
medaille in brons van de Nederlandse 
Tafeltennis Bond, Afdeling Brabant. 

Naarmate zijn leeftijd vorderde, 
groeide ook zijn interesse in de 
prestaties van de jeugd. Dat begon 
met het coachen van het eerste meis
jesteam, dat hij menige jaren naar 
het kampioenschap heeft begeleid. 
Daarbij was vooral de mentale coa
ching zijn sterkste kant. Tot op de 
dag van vandaag heeft de jeugd z1Jn 
aandacht, al heeft hij het wel aan
gepast aan zijn eigen plezier: Huub 
speelt graag met jonge senioren, die 
al een hele tijd bij de jeugd hebben 
gespeeld. Zo kan hij zijn wedstrijd
ervaring en mentaliteit overbrengen, 
de jonge mannen leren fanatiek en 
toch gezellig te spelen en na afloop 
bij een glaasje bier of witte wijn 
alles te vergeten wat er tijdens de 
wedstrijd met de tegenstanders is 
gebeurd. 
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Wie met Huub praat na afloop van het 
tafeltennis of tijdens de door hem 
georganiseerde club- en open Bestse 
kampioenschappen, geniet van een 
verenigingsman, pur sang. 

TTV Kadans is er trots op dat ZlJ 
Huub nog steeds in haar midden heeft 
en zal Huub óp de jaarlijkse feest
avond, op 5 juni a.s., in het eigen 
speellokaal aan de Buitenweg in Best 
in het zonnetje zetten. 
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Het was uitermate spannend en erg 
warm op zaterdagavond 1 mei. Een bus 
vol Bossche supporters en nog enkele 
auto's met belangstellenden vertrok
ken richting Zutphen om het le he
ren-team te gaan aanmoedigen. De 
uitgangspositie voor een kampioen
schap van Never Despair was niet 
echt riant . Toch wilden de velen 
supporters het team ook in deze 
laatste competitie-wedstrijd niet in 
de steek laten. De stand vooraf: 
Never Despair en Hoonhorst, elk 57 
punten en Torenstad 56 punten. Never 
Despair moest tegen titel-candidaat 
Torenstad; Hoonhorst leek het gemak
kelijker te hebben tegen het reeds 
gedegradeerde Rijnsoever. 

De Wedstrijd 

Jeroen van de Wiel en Bob van Geffen 
begonnen beiden met een 3-sets ne
derlaag. Gert-Jan van de Braak 
scoorde tegen maar verloor helaas 
met Jeroen het dubbelspel. Met een 
3-1 achterstand leken de kampioens
kansen verkeken voor Never Despair. 
De vraag was wat er gebeurde in 
Katwijk bij Rijnsoever. Uit telefo
nische informatie bleek dat Hoon
horst daar ook niet erg succesvol 
was. Was dat het bericht waaruit de 
Never Despair-mannen moed putten? 
Het leek er wel op: de resterende 6 
partijen wisten de Bosschenaren in 
winst om te zetten en zo de eind
uitslag te bepalen op 7-3. Toen 
zeker was dat Hoonhorst slechts 3 
punten had bijeen geslagen, was het 
kampioenschap voor Never Despair een 
feit. In het knusse tafeltennis-home 
van Torenstad was de stemming, zeker 
voor de Bosschenaren, opperbest. 

Torenstad was verrast door de komst 

van zoveel Bossche supporters, die 
zeker ook op een positieve wijze 
hebben bijgedragen aan het Bossche 
succes. Torenstad zal zeker ook 
verrast zijn geweest toen 's avonds 
laat de bar-kas geteld werd: Braban
ders houden van een lekker glaasje 
bier, zeker als hun team kampioen 
wordt en de wedstrijd ruim 5 uur in 
beslag heeft genomen. 

Op donderdagavond 6 mei hebben we 
het team met de -deskundige- coach 
Peter Schraven gehuldigd. Na enkele 
seizoenen met succes in de 2e divi
sie gespeeld te hebben, met diverse 
malen een vice-kampioenschap, gaat 
het team nu trachten het le divisie
schap te prolongeren. Het zullen 
hete wedstrijden worden in het ta
feltenniscentrum aan de 1e Rompert 9 
te 's-Hertogenbosch, ook al is de 
temperatuur dan vele graden la-
ger ..... 
Dat naast het le heren-team ook nog 
zes andere kampioens-teams gehuldigd 
konden worden was een meer dan pret
tige bijkomstigheid. 

Hans van der Bruggen. 

p.s. Aan OKI-bestuur: 
Jammer dat u nooit reageerde op 

m1Jn uitnodiging in mijn artikeltje 
in de Mixed van december 1992. Mis
schien dat uw ervaringen tot nu toe 
ons nog meer informatie kunnen geven 
over top-sport-beleid bij t.t.-ver
enigingen. Mogelijk zijn vele le
zers, waaronder ik, benieuwd naar uw 
reactie. 
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Op 11, 12 en 13 juni zal in Steen
bergen de jaarlijkse Zeslandenkadet
tenwedstri jd worden gehouden. De 
zeslandenkadettenwedstrijd is een 
jaarlijks terugkerende ontmoeting 
van zes Westeuropese landenteams van 
jongens en meisjes kadetten (geboren 
na 1 juli 1978). De wedstrijd geldt 
als voorbereiding op de Europese 
Jeugdkampioenschappen ., die dit jaar 
midden juli in Ljubljana (Slovenië) 
worden gehouden. Deelnemende landen 
zijn Duitsland, Frankrijk, Engeland, 
Denemarken, Zweden en Nederland. De 
ontmoeting wordt bij toerbeurt in 
een van de zes deelnemende landen 
gehouden. In 1993 is Nederland aan 
de beurt. 

De organisatie is in handen van de 
landelijke commissie Toernooien en 
Wedstrijden van de NTTB, in nauwe 
samenwerking met ttv. TCS uit Steen
bergen. TCS heeft al de nodige erva
ring met internationale evenementen, 
o.a. met het organiseren van inter
lands. De wedstrijden vinden plaats 
in de sporthal naast de zaal van 
TCS. De deelnemers zullen in Bergen 
op Zoom overnachten. 

Op vrijdag en zaterdag worden lan
denwedstrijden gespeeld, zowel bij 
de jongens als bij de meisjes. Deze 
wedstrijden worden volgens het "dub
bel Corbilloncup" systeem gespeeld, 
hetzelfde systeem dat de laatste 
jaren in de eredivisie heren is 
gehanteerd. Op zondag wordt een 
individueel toernooi gehouden, in de 
vorm van meerkampen gevolgd door 
kruisfinales. Per land mogen maxi-

Op 24 en 25 april werden in Helmond 
weer de Nederlandse Jeugdkampioen
schappen gehouden. TTV Stiphout was 
voor de 10e achtereenvolgende maal 
organisator van de Nederlandse kam
pioenschappen jeugd voor A-licenties 
en organiseerde voor de 5e maal de 
Nederlandse jeugd B-kampioenschappen 

maal 5 jongens en 5 meisjes deelne
men, het thuisland mag nog een extra 
speler/speelster inzetten. 

Op dit moment is nog niet bekend 
welke spelers aan het evenement 
zullen deelnemen. Als alle landen 
zoals gewoonlijk met hun sterkste 
spelers komen mag er een toernooi op 
zeer hoog niveau worden verwacht. 
Bij de jongens zijn vooral de Denen 
en de Duitsers (2e en !te op de laat
ste EJK) sterk, terwijl de Zweden 
ook altijd goede ploegen hebben. 
Nederland kan goed meedraaien in dit 
gezelschap, met name de nationale 
aspirantenkampioen Jörg de Cock 
hoort tot de betere spelers in dit 
veld. 
Ook bij de meisjes zijn Duitsland en 
Denemarken waarschijnlijk de sterk
ste landen. De Nederlandse ploeg is 
in de breedte nog in opbouw, maar 
Evelien Hengstman (9e op de Neder
landse damesranglijst) en Wendy 
Snijders moeten goed kunnen meeko
men. 

De landenwedstrijden worden ge$peeld 
op vrijdag 11 juni van 16.00 uur tot 
21. 00 uur en op zaterdag 12 juni van 
10.00 uur tot 17.00 uur. Het indivi
duele toernooi wordt op zondag van 
9.30 tot 17.30 gespeeld. Belangstel
lenden zijn uiteraard welkom in de 
hal aan de Krommeweg 1 in Steenber
gen. 

Igor Heller 

en welpen D. De belangstelling voor 
dit toernooi is overweldigend te 
noemen. Dit jaar schreven alle jon
gens met een A-licentie in en op één 
na (een jongen uit Friesland belde 
af) waren ze allemaal present. Ook 
96i van de meisjes met een A-licen
tie was aanwezig. 
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Bij de B-kampioenschappen was de 
aanmelding zo groot dat in vijf van 
de acht klassen een maximum gehan
teerd moest worden.' Daardoor werden 
54 jeugdigen afgebeld. Het toer~ooi 
zat vol. · 
Het toernooi zelf verliep uitste
kend. 's-Zaterdags werden er maar 
liefst 1120 wedstrijden verspeeld 
door 455 deelnemers op 57 tafels, 
maar het wedstrijdschema zat prima 
in elkaar. Op zondag waren er 210 
deelnemers die op 50 tafels hun wed
strijden speelden. Er hing een spor
tieve sfeer in de Citysporthal en er 
werden prima prestaties -geleverd. 
Op zaterdag reikte Ton Willems de 
prijzen uit. Slechts één Brabander 
werd die middag Nederlands kampioen. 
Dat was Zico Martin van het Tilburg
se Luto. 
Op zondag .mocht bonds voorz.i t ter Jac . 
Tempelaars twee Brabantse deelnemers 
met een Nederlandse titel huldigen. 
Jörg de Cock en Femke Hermus wonnen 
bij respectievelijk de aspiranten A 
en junioren A. 
Een woo:r-d van dank nog aan de orga
nisatie. Ruim 25 leden van ttv Stip
hout waren dat weekeinde in de Ci
tysporthal in Helmond actief onder 
de deskundige wedstrijdleiding van 
Frans Geubbels en Mick van Hoof. Zij 
allen hebben ervoor gezorgd dat dit 
toernooi weer op een uitstekende 
manier is verlopen. 

UITSLAGEN NEDERLANDSE JEUGD KAMPI
OENSCHAPPEN 1993, enkel. 

Jongens junioren A enkel 
1. Ted v.d. Berg(Pecos) 
2. Jurgen Pastom(Odion) 21-18 21-11 
3. Kark Heemskerk(DOV) 
3. Karco Bottm(Veldhoven) 

Jongens aspiranten A enkel 
1. Jörg de Cock(Sloun Int) 
2. Stefan Serano(Swift-D) 18-21 21·1~ 21-1q 
3. AndJ Km(Swift-D) 
3. Camiel Nikkels(Torenstad) 

Jongens pupillen A enkel 

1. Daan Sliepen(Sloun Int) 
2. Roald v.d. Landen(Rijnsoever) 21-10 16-21 21 - 15 
3. Arthur Hertzberger (ATTC) 
3. Jules Looymans(Budilia) 

Jongens ielpen A enkel 
1. Kalun Yu('t Zand) 
2. Dennis Kensiuk{Ugchelen) 
3. Peter Koor mus (Belcrun) 
3, Barry Wyers(FVT) 

Meisjes junioren A enkei 
1. Femke Kernus(Hotak 168) 

21-18 21-16 

2. Karoesja Bonm(ZIIC) 21-15 13-21 21-17 
3. Mariska Goomchtig('t Zand) 
3. G1endld v.d. Voort l.d.Kley(Rijnsoever) 

Meisjes aspiranten A enkel 
1. Rvelien Hengstnan(W-Reflex) 
2. Suzanne Derkx(FTTC) 21-13 21-10 
3, Petra El!hof(Sloun Int) 
3, Suzie Dullens(Sloun Int) 

Meisjes pupillen A enkel 
1. Wendy Snijders(Kluisl 
2. Chantal Velderman(Swift-Dl 21- 8 21-12 
3. Leontien Bayings(Korenbeurs) 
3. Karjolein Su!(Amtil 

Keisies welpen A enkel 
1. Lea Kooy (DOV) 
2. Carine liijm(Kaasbree) 23-21 21 - 15 
3. Carlien Kartens(Kaasbree) 
3, Annika Schmidt(Asterix) 

Jongens junioren A dubbel 
1. Ted v.d. Berg(Pecos)\Jurgen Pastoors(Odion) 
2. Harco Bottm(îeldhom)\Hike Vu(hstelveen) 

21-11 15-21 21-12 
3, Hark Heemskerk(DOV)\Dave Cloots(Hotak 168) 
3, Edwin Vente(Avanti)\Ronald Vijverberg(Avanti) 

Jongens aspiranten A dubbel 
1. Robert Velm(Slouu lnt)\Jörg de Cock(Sloun 

Int) 
2. Ralf Op't Broek(Kluisl\Andy Snijdm(Kluis} 

21-14 21-16 
3. Camiel Nikkels (Iomstad) \Leon Vi jmberg (TOGB) 
3. Andy Kwee(Switt-D)\Stefan S~rano(Swirt-D) 

Jongens pupillen A dubbel 

1. R~ald v.d. handen(Rijnsoever)\Daan Slie
pen(Sloun Int) 
2. Kaurice Sc~ulte(SVE)\Bas Vredevoort(Treffers-B) 

21-18 16-21 21-17 
3. Thijs Groenmld(SVE)\Roel Vink(SVE) 
3. Ster Keem(Olyapia-E)\Thijs Seeder(Oly1pia-E) 
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Jongens welpen A dubbel 
1. Kalun Yu('t Zand)\Barry Wyers(FVT) 
2. Dennis Kensink(Ugchelen)\Youri Soons(Espéde) 

21-12 21-15 
3. Jörgen Verbme(CJC)\Stefan Bos(HIC) 
3. Jacco Schoone(Vice Versa 151)\Kartijn Hen

stra(Falco) 

Meisjes junioren A dubbel 
1. Mariska Goormachtig('t Zand)\Ilse Burgs('t 

Zand) 
2. Anouk Remmelzvaal(Rijnsoever)\Femke Hermus(Ho

tak168) 21-16 17-21 21-13 
3. Kanon Hengstman(Vitesse)\Konique Emen1(Vitesse) 
3. Gvendid & Olwin v.d. Voort v.d.Kley(Rijnsoever) 

Meisjes aspiranten A dubbel 
1. Evelien Kengstman(W-Reflex)\Annet Stuiver(V-Re

flex) 
2. Annamarie v.d. Kwast(!rias)\Anouk Diamant(Tri-

as) 21- 9 21-15 
3. Inge Farla(Vice Versa'51)\Jo!anda in't Zandt

(Blue Star) 
3. Marijke Heusschen(Hercules)\Stephanie Le

main(Ri jnsoever) 

Meisjes pupillen A dubbel 
1. Wendy Snijders(Kluis)\Chantal Yelder

man(Swirt-D) 
2. Leontien Bayings(Korenbeurs)\Karjolein Snel(A

vanti) 21-13 21-14 
3. Karij.n Verburg( Heerlen) \Zita Soons(Kspéde) 
3. Marieke Kunne(SAR'72)\Kim Schoonhein(Bijmaat) 

Meisjes welpen A dubbel 
1. Cathry Hof(Olym1ia 154)\Lea Kooy(DOV) 
2. Suzan Lenssen(Asterix)\Annika Schmidt(Asterix) 

21-12 19-21 24-22 
3. Carine iijnen(Haasbree)\Carlien Kartens(Kaas

bree) 
3. Kim v.d. foort(Korenbeurs)\Linda de Ouden(Ko

renbeurs) 

Jongens junioren B Hoofdronde 
1. Borisaw Katrevic(Cevelum) 
2. Kark Schrijen(Kluis) 9-21 21-12 21-13 
3. Vincent Pieterse(KTC) 
3. Iino Raghunath(ilac) 

Jongens aspiranten B Hoofdronde 
1. Sudesh Bisoendial(Wibats) 
2. Dm v. Poll(Hmstede) 21-14 21-17 
3. Casper Breedveld(TOGB) 
3. Bas v. Moll(OKI) 

Jongens pupillen B Hoofdronde 
!. Jeroen Renkens (Red Stars) 
2. Rob Keiland(Hotak 168) 15-21 21-H 21-12 
3, Johan Peeters(Kaasbree) 
3. Joost Scher11ers (Ilac) 

Jongens we lpen D Hoofdronde 
1. Zico Kartin(Luto) 
2. Jelm Anker(HIC) 18-21 21-13 21- 9 
]. Kichiiel Spiertz(Heerlen) 
]. Barry Jamat(Huim) 

Meisjes junioren B Hoofdronde 
1. Kanja Visser(Ioekomst) 
2. Patricia v. Lnt(Panningen) 21-17 21-15 
3. Kartin.e Geertse(Besbo Irene) 
3. Ilm Schma(Veldhom) 

Meisjes aspiranten B Hoofdronde 
1. Suzanne Zegers(Red Stars) 
2. Li Hong Lou(Flit~} 19-21 21-16 21-12 
3. Karielle Corbee(Wijhe) 
3. Brenda v.d. Bergh(DIS) 

Meisjes pupillen B Hoofdronde 
1. Agnes Burhenne(Kaasbree) 
2. Mandy Toenders(AiV) 22-20 22-24 21-19 
3. Kim Jacobs(Destatec) 
3. Chantal Creenm lies ta) 

Meisjes welpen D Hoofdronde 
1. Linette Mak(Herk) 
2. Jolanda iaterreus(Korenbeurs) 21-12 21-15 
3. Bianca Roovers(Vice Yersa'51) 
3. Lindsey Boerdaa(SAR'72) 

Jongens jun ioren B !roostronde 
1. Wout Jeroen Leenders (Quick 132) 
2. Kelly Botty(Kaasdal) 21-18 12-21 21- 9 

Jongens aspiranten B Troostronde 
1. Richard'· Bannisseth(Tempo Team) 
2. Duco Dmeljee(VSB Harkstede) 21-18 21-15 

Jongens pupillen B Iroostronde 
1. Ivo d. Onden(Hotak 168) 
2. Shallin Shagru(SiUSB) 18-21 23-21 21- 1 

Jongens velpen D Troostronde 
!. Peter Freriks(HTC) 
2. Kin Chien Cheng(STH.TSB) 21-16 16-21 21-17 

Reisjes junioren B Troostronde 
1. Wendy t.d. Velden(Amstelvee~i 
2. Karieke ienstedt(Besbo Irene) 21-18 21-15 

Meisjes aspiranten B Troostronde 
!. Danielle Kaas(Korenbeurs) 
2. Hester Poldermrt (TTVN) 21-10 2!-f 3 

Krisjes pupillen 8 !roostronde 
1. Kardien Bonthuis(G!C) 
2. Kim d. Rijk(RD!) 21-1q 21-10 

Meisjes welpen D Troostronde 
1. Martine Krnst(Odion) 
2. Willemijn Teerds(Toekomst) 2!-!8 21-19 
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Helaas heeft weer een Brabantse ta
fel tennisvereniging zichzelf op moe
ten heffen. In Boekel is ttv Boekel 
ter ziele. 

De NTTB heeft een fraai boekwerk 
uitgegeven getiteld:"Handleiding 
kennismaking voor jeugd van 9-11 
jaar". Het bevat zes volledig uitge
werkte lessen en is opgezet voor 
niet-gediplomeerd kader. Het boek 
kost f 12,50 en is te bestellen bij 
de NTTB in Zoetermeer. 

Na tien jaar zal de NTTB afscheid 
gaan nemen van bondscoach Jan Vlieg. 
Vlieg heeft in deze periode een 
enorm stempel gedrukt op het top
sportgebeuren en zijn mening niet 
onder stoelen of banken gestoken. 
Helaas deed hij dat niet altijd even 
tactvol en dat kost hem nu de kop. 
Een deel van de selectie wil graag 
met Vlieg blijven werken, maar een 
aantal bondsafgevaardigden is Vlieg 
meer dan zat. Vanaf 1 september wil 
de NTTB dan ook met een schone lei 
beginnen. Daarom zoeken ze naar een 
buitenlandse trainer, omdat er in 
Nederland geen trainer rond loopt 
die door de huidige selectie geac
cepteerd zou worden. Wordt vervolgd. 

Raymond Gradus, die in juni afscheid 
neemt als voorzitter van onze afde
ling, gaat niet voor de tafelten
nissport verloren. Op de onlangs 
gehouden bondsraadsvergadering werd . 
Raymond ,benoemd tot hoofdbestuurslid 
van de Nederlandse Tafeltennisbond. 
Hij gaat daarin de zaken betreffende 
kadervorming en sportontwikkeling 
leiden. Wij feliciteren hem met zijn 
benoeming en wensen .hem succes met 
deze niet eenvoudige taak. 

.... 
etc. 

Te vurig betoog???? 
Op het moment dat Johan Heurter de 
enveloppe met bovenstaande tekst in 
de brievenbus wierp richting bonds
bureau, kwam er rook uit de bus! 
Hoewel het een hartverwarmend stuk 
is, lag de oorzaak in het zelfs tot 
Aarle-Rixtel doorgedrongen vandalis
me. Gevlekt door de inhoud van een 
emmer water, gesierd met een licht
bruin schroeirandje en vergezeld van 
een excuusbrief van de PTT is de 
brief toch nog leesbaar aangekomen. 

vr 4- 6 
zo 6- 6 
zo 13- 6 
zo 20- 6 
za 3- 7 
do 15- 7 
za 4- 9 
zo 5- 9 
zo 5- 9 

Algemene Ledenvergadering in Breda 
landelijke bekercompetitie 1/2 finales 
zeslandentoernooi kadetten 
landelijke bekercompetitie finale 
t/m 11-7 Europese Olympische Dagen in Valkenswaard 
t/m 24-7 36e Europese kampioenschappen jeugd 
Viering 25-jarig bestaan ttv Het Markiezaat in Bergen op Zoom 
Opening nieuwe accommodatie ttv De Mand in Vlijmen 
Open Vlijmense kampioenschappen (org. ttv De Mand) 
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Op zaterdag 4 september zal ttv Het 
Markiezaat uit Bergen op Zoom het 
25-jarig bestaan vieren. De feest
commissie laat via "Smashparade" aan 
alle leden weten dat ze die dag vrij 
moeten houden voor een uitgebreid 
feest. 

Ellen Ras van ttv Veldhoven werd 
onlangs gebeld door iemand die zei 
te spreken namens Tischtennisverein 
Köln. Of Ellen voor een bedrag van 
20.000 DM per jaar bij die vereni
ging wilde spelen. Ellen zei nee, 
omdat ze afgesproken had met haar 
teamgenoten om volgend jaar ook voor 
ttv Veldhoven te spelen. Het duurde 
wel even voor Ellen door had dat het 
telefoongesprek gevoerd werd op 1 
april. 

Rob en Richard van ttv Tanaka uit 
Etten-Leur hadden zich ingeschreven 
voor de Nederlandse Tafeltenniskam
pioenschappen op zaterdag 10 april 
aan de Open Universiteit te Amster
dam. Vergezeld van twee vriendinnen 
stonden ze om 7.00 uur (erg vroeg 
voor een student) op het station van 
Etten- Leur voor een reis naar Am
sterdam. Om 10 uur waren ze op de 
plaats van bestemming. Aan de infor
matiebalie van de universiteit ble
ken ze van niets te weten. Het beste 
konden ze maar naar het sportcentrum 
van de universiteit gaan. Na een 
flink eind gelopen te hebben bleek 
dit bij aankomst gesloten te zijn. 
Waar die NK studenten dan wel waren 
weet men bij ttv Tanaka nu nog niet 
(en de redaktie weet het ook niet). 

Studenten zijn erg slim en daarom 
. zijn de puzzels in "WVTTK", het 
clubblad van studententafeltennis
vereniging Taveres uit Eindhoven, 
erg moeilijk. Een voorbeeld: Wat is 
het verband tussen de volgende let
ters? BCFHIKNOPSUVWY 
Zo zijn er nog 4 vragen en voor de 
goede inzenders is er kans op een 
prijsje. Wie er het vorige clubblad 
met de pri.js is gaan lopen? Niemand, 
geen inzenders. Zouden de studenten 
van tegenwoordig dan minder slim 
zijn? 

In "Dropshotje" van ttv T.C.S. uit 
Steenbergen treffen we een interes
sant artikel aan getiteld: Waarom de 
prestaties afnemen als men boos 
wordt op zichzelf. Het heeft in 
ieder geval te maken met het inner-
1 ijk spel. In het hoofd van de mees
te spelers is een eindeloos tweege
sprek gaande. Het is net of je ge
spleten bent in twee personen die 
het niet met elkaar eens zijn. Als 
je een dergelijke conversatie hoort, 
kun je er zeker van zijn dat je niet 
zo goed aan het spelen bent. Je bent 
door je innerlijk spel jezelf aan 
het blokkeren. Een mogelijke oplos
sing is je lichaam vertrouwen. Breng 
je ene zelf tot rust, zodat je twee
de zelf niet langer gestoord wordt. 
Het artikel wor.dt in de volgende 
uitgave van het Dropshotje vervolgd. 

Het Nieuwsblad plaatste een foto van 
het Nederlands bedrijfstafeltennis
team van ttv Tios '67 uit Tilburg. 
Die foto wilde men graag in het 
clubblad afdrukken, vandaar dat er 
contact werd opgenomen met de maker, 
Persburo van Eindhoven. Het mocht, 
maar behalve de kosten van de foto 
moest ook nog eens 100 gulden aan 
"eigendomsrechten" betaald worden. 
Dat v~nd de redaktie toch wel wat te 
gortig . 

In het clubblad van ttv Besbo Irene 
uit Tilburg treffen we een oproep 
aan voor een veilige fietsenstal
ling. Met grote regelmaat worden er 
fietsen gestolen. Een enorm maat
schappelijk probleem, maar voor de 
gedupeerde is het een zeer vervelend 
slot van een tafeltennisavond. Van
daat het verzoek aan het bestuur van 
de Tilburgse vereniging. 
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Om aan de benodigde financiën voor 
de nieuwbouw te komen geeft ttv 
TTCV /Nedlin uit Veghel obligaties 
uit. Het zijn obligaties ten bedrage 
van f 100,- en iedereen kan door 
s~orting van dit bedrag of een veel
voud deelnemen. Elk jaar worden 
minimaal 25 obligaties uitgeloot en 
terugbetaald. Op dit moment heeft de 
vereniging al f 12.000,- aan gedane 
toezeggingen. Dat is nog lang niet 
het streefbedrag, maar het is een 
ongekende start. 

Ik was zeer verbaasd toen ik in m1Jn 
brievenbus het schoolblad van het 
Burgemeester Albertscollege uit 
Rucphen aantrof. Clubbladen ontvang 
ik met grote regelmaat, maar een 
schoolkrant? Al snel werd me duide-
1 ijk waarom. Onder leiding van Adrie 
Buijs wordt er op deze school een 
pauze-tafeltennistoernooi georgani
seerd. In totaal deden 108 leerlin
gen mee die iedere week 54 wedstrij
den moesten spelen. Een leuke manier 
om het tafeltennis te promoten . 
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1 Van de redaktie 
2 Thema: Beleid 
2 Even het (beleids)wiel uitvirden 
4 Stappenplan voor het opzetten van een beleidsplan 
5 Verenigingsordersteuning 
6 Enquête beleidsplan 
7 f.en voorbeeld 
8 Taakverdeling met jaarplanning 

9 Treffers in Hapert viert zilveren jubileum 
10 Huub de Vet 40 jaar tafeltennisser 
11 Never Despair promoveert naar le divisie 
12 Zeslarrlenkadettenwedstrijd in Steenbergen 
15 Ned.erlardse jeugd.kampioenschappen prima verlopen 
15 Nieuws in ' t kort 
15 Agerda 
16 Uit de clubbladen 
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