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47e jaargang, nummer 2, december 1998 

VAN DE REDACTIE 

We zijn er weer! Zo net voor de feestdagen is er weer een Mixed. Een aantal tafeltennissers 
weet ons inmiddels te vinden en heeft spontaan bijdragen naar ons opgestuurd. Daarvoor 
natuurlijk onze hartelijke dank en we hopen dat nog veel meer mensen dat gaan doen. Daaruit 
blij.kt dat er een behoefte is aan een afdelingsorgaan en dat er genoeg leden, verenigingen en 
instanties zijn die hun berichten via Mixed naar buiten willen brengen. Het meeste wat we 
binnenkrijgen komt nog op de traditionele manier, getypt per post. Te zien is dat de meesten 
hun bijdrage echter met een computer hebben gemaakt. Voor de redactie zou het bijzonder 
makkelijk zijn als we dan een diskette ontvangen. We kunnen documenten verwerken in 
WordPerfect t/m versie 6 en in Word t/m versie 7. Ook kan er per e-mail snel een bericht 
verzonden worden. Hetadres: ec@elde.horizon.nl 
Wij wensen u veel leesplezier bij dit kerstnummer van de Mixed. 

Namens de redactie, 
Johan Heurter. 
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BRABANT WEER WINNAAR 
AFDELINGSONTMOETIN G 
JEUGD 

Zondag 8 november stond voor de Be keer 
de afdelingsontmoeting voor de sterkste 
jeugdteams van Gelre, Holland West, 
Randstad Noord en Brabant op het pro
gramma. Dit jaar ~ ,was de organisatie in 
handen van de afdeling Gelre. Deze 
afdeling zorgde voor een goede organisatie 
in de mooie zaal van Scansped/SKF te 
Veenendaal. Als er een woord van kritiek 
geuit mag worden dan was het dat het 
einde van deze succesvolle dag aan de 
late kant was. De oorzaak hiervan was dat 
er slechts op 1 O ipv 12 tafels werd ge
speeld. Bovendien was het de bedoeling 
dat er van elke afdeling ook nog een 
bestuursteam mee zou doen. 
Om 18.00 uur werd de eindstand bekend 
gemaakt en aan alle deelnemers werd een 
herinnering aan deze ontmoeting overhan
digd. 
Vorig jaar moest Brabant de winst, overi
gens voor het eerst, laten aan Randstad 
Noord, maar dit jaar nam Brabant sportieve 
revanche door met een nipt verschil als 
winnaar uit de bus te komen. Uiteindelijk 
bleek het verschil slechts één punt te zijn. 
Via deze weg wil ik een woord van dank 
uitspreken aan alle begeleiders en coaches 
van de Brabantse spelers(sters). Dit voor 
hun spontane medewerking gedurende 
deze dag. Zij hebben er mede voor ge
zorgd dat onze Brabantse top jeugd op een 
sportieve wijze revanche heeft kunnen 
nemen voor de vorid jaar geleden neder
laag. 

Eindstand: 
1. Brabant 
2. Gelre 

Randstad Noord 
4. Holland West 
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TEAMSAMENSTELLING OP 
STERKTE 

Telkens ontstaat er discussie over het 
indelen op sterkte. Wanneer er regels zijn, 
dan zijn er verenigingen die daar om 
allerlei uiteenlopende regels niet aan 
kunnen voldoen en als er geen regels zijn 
zijn er altijd vere·nigingen die aan competi
tievervalsing doen. Hoe je het ook doet, je 
doet het nooit goed. Voor de competitie
commissie is het dus welhaast onmogelijk 
om regels op te stellen waar iedereen het 
mee eens is. Vandaar dat ze besloten 
heeft om de verantwoordelijkheid bij de 
verenigingen te leggen. De verenigingen 
zijn er verantwoordelijk voor dat de teams 
op sterkte worden ingedeeld. Doen zij dit 
niet, dat zal de competitiecommissie de 
teams toch accepteren, maar de spelers 
die niet op sterkte zijn ingedeeld een 
invalverbod opleggen. Hier hanteert zij 
regels voor. Die luiden: 
* Tussen klassen onderling wordt een 

maximaal percentage van 40% ge
hanteerd. 

* 

* 

* 

Bij vergelijking van spelers welke 
uitkomen in dezelfde klasse wordt 

· een maximaal percentage van 25% 
getolereerd. 
Percentages gelden als een speler 5 
wedstrijden (15 sets) in de vooraf
gaande competitie heeft gespeeld. 
Mochten de 3 sterkste spelers van 
een team tesamen sterker blijken dan 
de 3 spelers van een lager genum
merd team, dan kan de competitie
commissie besluiten de teams in 
nummering om te draaien. 



TTV RENATA BESTAAT 40 JAAR 

Zaterdag 7 november vierde tafeltennisve
reniging Renata uit Eindhoven haar 40-jarig 
bestaan. Dat gebeurde middels een fanta
stische feestavond voor leden en oud
bestuursleden. In deze Mixed kijken we 
terug in de geschiedenis van de jubilaris. 
Dat doen we aan de hand van een artikel 
van voorzitter Fritz Bröcheler wat versche
nen is in de jubileumkrant welke in een 
oplage van 10.000 stuks is verspreid in 
Eindhoven (Woensel). In deze krant stelt 
ttv Renata zich voor en worden de bewo
ners uitgenodigd om kennis te maken met 
tafeltennis op een van de open avonden. 

Het begin 
TTV Renata werd opgericht op 24 oktober 
1958 onder de naam RK TTV Veloc en 
was een onderafdeling van de voetbalvere
niging Veloc. Gespeeld werd er in het 
Parochiehuis St. Lambertus aan de Hoog
straat in Eindhoven. Bij de oprichting 
waren 16 leden aanwezig en werd Simon 
van Dongen met tien stemmen voor tot 
voorzitter gekozen. De contributie bedroeg 
f 0,35 per week en men was verplicht om 
op de trainingsavond te verschijnen. Was 
men drie keer achtereen zonder gegronde 
reden afwezig, dan moest met een boete 
van f 0,25 betalen. 
1 n 1960 telde de tafeltennisafdeling 28 
leden, 16 heren en 12 dames. In hun 
behoefte naar meer zelfstandigheid werd 
na enige tijd besloten een eigen tafelten
nisvereniging op te richten. De toenmalige 
voorzitter, Huub van Hout, die meer dan 
25-jaar op deze post is gebleven, had een 
sigarenzaak, Renata genaamd. De vereni
ging was bereid om deze naam over te 
nemen voor een eenmalige storting in de 
clubkas van f 50,-. Een goedkope manier 
van sponsoring. 

Eigen home 
Op 2 maart 1982 schreef ttv Renata zich 
formeel in bij de Kamer van Koophandel en 
zijn de statuten notarieel vastgelegd. In 
datzelfde jaar werd er verhuisd naar de 
huidige lokatie aan de Greefstraat in de 
Eindhovense wijk Woensel. TTV Renata 
kan hier zeven dagen per week over de 
ruimte beschikken, maar wel tegen een , 
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forse huur. In 1994 zat de vereniging finan
cieel aan de grond. De Eindhovense Sport
raad werd ingeschakeld om Renata uit het 
dal te trekken. Dankzij deze hulp kwam er 
meer structuur en werd er een nieuwe 
basis gelegd. TTV Renata heeft nu zo'n 35 
seniorleden, maar helaas geen jeugd. In de 
competitie komen 8 teams uit, 7 heren- en 
1 damesteam. Het 1e herenteam speelt in 
de landelijke 3e divisie. 
TTV Renata hoopt, door de jubileumkrant 
en de aandacht die de vereniging nu krijgt 
in de media, meer leden te krijgen, want 
over 1 O jaar staat er een nieuw jubileum te 
wachten. 
De redactie wenst ttv Renata een goede 
toekomst. 

Johan Heurter 

MAASLAND 
TEAMTOERNOOI 

De Osse vereniging OTTC organiseert 
op zondag 14 maart 1999 voor de 29e 
keer het Maaslandteamtoernooi. Er 
wordt gespeeld volgens de bekende 
formule, dus jongens en meisjes bij 
elkaar, evenals dames en heren. Het 
jeugd- en seniorentoernooi wordt op 
dezelfde dag gehouden. 
Inschrijven kan in vijf jeugd- en vijf 
seniorenklassen met teams van twee 
personen. Vorig jaar was het oernooi 
ruim voor de sluitingsdatum volge
boekt, dus reageer tijdig. Vol is vol. De 
sluitingsdatum is 6 februari, maar in
schrijven kan nu al bij Nico van Erp, 
Begijnenstraat 169, 5341 BJ Oss. Tel. 
0412-632106. 



NIEUWE EISEN T.A.V. MILIEU 
EN HORECA 

Per 1 januari 1996 trad de nieuwe Vesti
gingswet in werking en veranderde ook de 
Drank- en Horecawet. De wetswijzigingen 
hebben GEEN gevolgen voor verenigingen 
die per 1 januari 1996 over een Drank- en 
Horecavergunning voor hun eigen kantine 
beschikten èn waar sindsdien niets is 
veranderd. Voor deze verenigingen geldt 
de overgangsregeling. Wel geldt nog 
steeds de aanwezigheidseis. De 'bedrijfs
leider', het lid met de juiste papieren, moet 
aanwezig zijn of een van de 'beheerders'. 
Dat zijn personen die onder verantwoorde
lijkheid van de bedrijfsleider vallen. Wan
neer er in de kantine voedsel bereid wordt, 
dan moeten deze beheerders voldoen aan 
de Hygiënecode voor sportkantines. Hier
over verderop meer. 
De nieuwe Vestigingswet heeft WEL gevol
gen voor nieuwe sportkantines. De vereni
ging moet zowel een Drank- en Horecaver
gunning aanvragen als een Vestigingsver
gunning. Voor de Drank- en Horecavergun
ning moet de kantine voldoen aan inrich
tingseisen (veiligheid, ventilatie, etc.) en de 
bedrijfsleider en alle beheerders moeten 
voldoen aan de zedelijkheidseisen en 
beschikken over een verklaring Sociale 
Hygiëne. Deze verklaring kan verkregen 
worden door een cursus te volgen en 
examen te doen. Schriftelijke cursussen 
kosten circa f 185,- en mondelinge cursus
sen circa f 215,-. Het cursusboek kost 
ong. f 40,- en het examen kost f 120,-. 
Voor de Vestigingsvergunning moet de 
bedrijfsleider beschikken over het diploma 
Algemene Ondernemersvaardigheden. 
Om na te gaan aan welke eisen u moet 
voldoen is het handig om het stroomsche
ma in te vullen. U vindt dit op de volgende 
bladzijde. 

Hygiënecode 
In het kader van de Warenwetregeling 
Hygiëne van Levensmiddelen zijn sportkan
tines sinds kort verplicht een Hygiënecode 
te hanteren met betrekking tot de voedsel
veiligheid. De beheerders moeten opgeleid 
of geïnstrueerd worden. Die instructie kan 
geschieden door middel van het zelf~n-
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structiepakket wat ontwikkeld is door 
NOC*NSF. E>it pakket bestaat uit een 
opdrachtenboek, de handleiding en een 
videofilm van 25 minuten. 
De Hygiënecode van NOC*NSF bestaat 
uit drie delen. In het eerste deel van de 
code wordt algemene informatie over 
voedselveiligheid verstrekt. Het begrip 
HACCP (Hazard Analyses of Critica! Con
trol Points) wordt uitgelegd en toegelicht. 
Er wordt aandacht besteed aan het wette
lijk kader, bezoek van de Inspectie Ge
zondheidsbescherming (voorheen Keu
ringsdienst van Waren) en het waarom van 
HACCP. Vervolgens worden de risico's 
toegelicht die een sportkantine op dit 
gebied kan lopen. Er wordt uitgelegd hoe 
de risico's kunnen worden gemeten en hoe 
ze kunnen worden aangepakt. Het eerste 
deel wordt afgesloten met een serie oefen
opgaven. 
In het tweede deel kan in een tiental stap
pen het HACCP-systeem in de praktijk 
worden uitgevoerd, aan de hand van richt
lijnen en instructies. 
In deel drie staan definities vermeld, is een 
adres- en literatuurlijst opgenomen en er 
zijn schema's te vinden die kunnen worden 
ingevuld als deel twee wordt doorlopen. 
De NOC*NSF Hygiënecode kost f 75,-, het 
instructiepakket kost f 99,- en het gehele 
pakket (NOC*NSF HygiënecodG en zelfin
structiepakket) kost f 174,-. Deze prijzen 
zijn exclusief 6% btw en inclusief verzend
kosten. U kunt uw bestelling schriftelijk of 
per fax doen bij: 
OVD Uitgeverij bv 
Postbus 331 
6710 BH EDE 
tel. 0318-649999 
fax. 0318-640646 

Milieuvoorschriften 
Sinds 1 oktober 1998 is de milieuvergun
ning. vervallen. Deze is vervangen door een 
meldingsplicht. Voor 24 deceml:tèr. moeten 
verenigingen die niet beschikken over een 
milieuvergunning zich gemeld hebben bij 
hun gemeente. Clubs die wel zo'n vergun
ning hebben valllen onder een overgangs
regeling. Zij hebben een jaar de tijd om 
zich te melden. 

Lees verder op pagina 6. 



AAN WELKE EISEN T.A.V. MILIEU EN HORECA DIENT UW CLUB TE VOLDOEN??? 

Is uw vereniging eigenaar 
van de volledige accommo-

datie (zaal plus kantine)? 

nee 

t 
Is uw vereniging eigenaar 

van de kantine? 

nee 

t 
Is uw vereniging huurder, 

maar heeft u beheer/ 

exploitatie van leen deel 

van) de accommadatie in 

eigen hand? 

nee 

De verhuurder/beheerder 

van uw accommodatie is 

verantwoordelijk voor het 

voldoen aan de diverse 

wettelijke verplichtingen. 

ja 

ja 

ja 

Omcirkel steeds het juiste antwoord met pen en volg de pijlen 

r 

f"' 

l 
Verkoopt u (zelf bereide} 

maaltijden? 

nee 

' Verkoopt u voedingswaren 

die een minimale bereiding 

vergen (bijv. belegde 

broodjes, kroketten, friet, 

soep, salades, tosti's, 

melk)? 

nee 

' Verkoopt u alcoholhouden-

de drank? {Indien u slechts 

malt-bier verkoopt, infor-

meer dan bij uw gemeente 

of zij dit als alcoholhou-

dend beschouwen). 

nee 

t 
U hoeft dan slechts te vol

doen aan de milieuvoor

schriften. 

ja 

ja 

ja 

l 
U dient te voldoen aan de 

milieuvoorschriften en aan 

de eisen m.b.t. Sociale 

Hygiëne. 

Verkoopt u alcoholhouden

de drank? (Indien u slechts 

malt-bier verkoopt, infor

meer dan bij uw gemeente 

of zij dit als alcoholhou

dend beschouwen) 

nee 

U dient te voldoen aan de 

milieuvoorschriften en aan 

de Hygiënecode voor 

sportkantines. 

ja 

U dient Ie voldoen aan 

de milieuvoorschriften en 

aan de eisen m.b.t. 

Sociale Hygiëne en aan de 

Hygiënecode voor sport

kantines. 

Verkoopt u alcoholhouden

de drank? {Indien u slechts 

malt-bier verkoopt, infor

meer dan bij uw gemeente 

of zij dit als alcoholhou

dend beschouwen) 

nee 

U dient te voldoen aan 

de milieuvoorschriften en 

aan de Hygiënecode voor 

horecabedrijven. 

ja 

U dient te voldoen aan 

.,, 
"' ... 
-t 

"' z 
z 
1/1 
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de milieuvoorschriften en 

aan de eisen m.b.t. 

Sociale Hygiëne en aan de 

Hygiënecode voor horeca

bedrijven. 



Vervolg van pagina 4. 

Desondanks moeten alle verenigingen met 
een eigen kantine voldoen aan milieuvoor
schriften. U kunt hiervoor gratis een hand
leiding aanvragen bij het NTTB Bondsbu
reau, Postbus 600, 2700 MD Zoetermeer. 
Voor vragen over dit onderwerp kunt u 
terecht bij de Helpdesk Sport en Milieu van 
NOC*NSF, tel. 026-4834626 (op werkda
gen van 8.30 tot 12.30 uur) of e-mail: 
helpdesk@sport-milieu.nl. Binnenkort kunt 
u bovendien terecht op de internet-side 
ww.sport-milieu.nl voor actuele informatie. 

Voor dit artikel zijn de volgende bronnen 
geraadpleegd: 
NOC*NSF Hygiënecode voor sportkantines 
NOC*NSF brochure Wettelijke eisen voor 
sportkantines 
Informatie uit Bondig , • • 1 Ij 

~o-b == = ~ . ~o 
/1,t Ij l\ \ ~ () 

TOERNOOI LLORET DE 
MAR 

Voor de 12e keer wordt in Lloret de 
Mar in Spanje het Internationale Tafel
tennistoernooi gehouden. Het toernooi 
is van 10 t/m 14 mei 1999 en de reis is 
van 7 t/m 16 mei. Uiteraard is het 
mogelijk om langer te blijven en nog 
een vakantieweekje eraan vast te 
knopen. Meer informatie is te krijgen bij 
Stichting Internationale Sportevene
menten, Ruysdaelbaan 3B, 5642 JJ 
Eindhoven, tel. 040-2818491. 
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TRAINERSCURSUS 

Hieronder volgt het eerste deel van een 
verslag van Kitty Arets van de ervaringen 
die zij meemaakte tijdens het volgen van 
de trainerscursus. Leuk geschreven en 
zeer herkenbaar. 

"Eigenlijk wil ik het woord tafeltennis de 
eerste weken niet meer horen". 
Uitpuffend van m'n laatste examens heb ik 
er "even" genoeg van! Toen ik aan een 
kennis vertelde dat ik de cursus tafeltenni
strainer ging volgen, keek hij vol verbazing. 
Zijn woorden? "Je moet toch gewoon met 
een batje tegen een balletje slaan?" Dat 
het iets gecompliceerder was, dat wist ik 
wel maar niet hoe! Dat heb ik ervaren op 
de 'stoomcursus die ik gevolgd heb in 
Sittard. 
'n Cliché als: "Als ik dat geweten had was 
ik er niet aan begonnen", schoot me hal
verwege de cursus wel eens door het 
gepijnigde hoofd. 

Maar om bij het begin te beginnen." ik 
herinner me nog die eerste avond dat ik 
stopte voor de poorten van TTV Kollenberg 
te Sittard. Het voelde een beetje als een 
tandartsbezoek, waarbij je nog niet weet 
wat je te wachten staat, maar waarbij je 
het ergste vreest... • 
Nou, zo erg was het niet, maar ik heb later 
van een docent gehoord, dat toen hij de 
eerste avond achter de rug had, hem ook 
de moed in de schoenen zonk!! 

Het niveau van onze groep van 17 perso
nen was behoorlijk hoog (15 gingen er op 
examen). Er zaten studenten bij, TU bolle
bozen en 1 e, 2e, en 3e divisie spelers en 
bijna allemaal jonger dan ik (ook dat nog!) 
De moed zat bij mij zelfs niet meer in m'n 
schoenen, maar was verdwenen. Gelukkig 
zaten er toch enkele recreatie e spelers 
tussen, niet al te belezen en die eenvoudig 
(zoals ik) afdelingsklasse speelden. 0 ja, ik 
was ook nog de enigste dame in het gezel
schap". van 16 heren, 3 docenten en 1 
cursusleider" dit had voordelen, maar ook 
nadelen (nietwaar?!?!). 

Lees verder op pagina 7. 



De onderdelen van de cursus waren: 
Doelstelling en organisatie: Structuur van 
de NTTB en verenigingen, spel- en wed
strijdreglementen (heel wat), statuten, 
tuchtreglement, de geschiedenis van het 
tafeltennis, de plaats van de trainer in dit 
geheel, etc. 
Tafeltennis en leiding geven: Beheersing 
techniek van slagen, bewegen en service, 
elementaire beginselen van de taktiek, 
coaching, leiding geven, methodiek, didak
tiek, oefenstof ontwikkelen, organiseren, 
plannen en evalueren, training schrijven, 
aanleren, corrigeren en analyseren, etc, 
etc ... 
Trainingsleer: Beginselen, anatomie, in
spanningsfysiologie, bewegingsleer, speci
fieke sportletsls, blessure preventie, hoe 
schrijf ik een warming-up en hoe geef ik 
hem, wat is een cooling-down, oefenstof 
ontwikkelen en de trainingsleer .. . 

Dit was summier de leerstof. Er volgden 
nog 2 werkopdrachten, 2 tussentoetsen en 
uiteindelijk 3 examens, in september volg
de de stage, het stageverslag en uiteinde
lijk het examen lesgeven (bibber, bibber!) 

Het bleek toch in het verloop van de cursus 
dat als je ervaring had met lesgeven en 
wat langer en hoger speelde je veel voord
elen had. Ik had dit dus beide niet! Plus het 
feit dat als je al zo lang niet gestudeerd 
hebt, je heel wat stofnesten te verwijderen 
hebt. 

Maar alla, wat had ik te verliezen??? 
Zo halverwege de cursus begon de vertwij
feling echter toe te slaan, er was zoveel 
leerstof, het ging in een razend tempo en ik 
snapte de helft niet... hoe werkt nu die 
anaerobe stofwisseling, bloedsomloop, 
hoeveel weefsel heb je, hoe zit het bot in 
elkaar, hoe werkt de spijsvertering, hoe 
werkt het A TP in de spieren, wat is het 
Magnus effekt, hoe roteert die bal, hoe 
staan je voeten bij de fore-hand, hoe schrijf 
je in godsnaam een training, wat doet een 
aanvaller bij een verdediger, wie benoemd 
ereleden en hoe zit de Bondsraad in el
kaar??? 

Serieus heb ik overwogen om te stoppen 
en ik dacht dat ik het nóóit zou halen .. . 
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Maar, het was leuk, leerzaam en -interes
sant en haalde ik het niet; wat ik nu leerde 
zou niemand me meer afnemen. Ik heb 
hier heel wat uurtjes over na kunnen den
K.en in de ritjes van en naar Sittard, ruim 
2000 km en 75 lesuren lang ... 
Toen werd ik fanatiek, ik begon er plezier 
in te krijgen ik zou ze eens wat laten zien ... 
Of het gelukt is dat weet ik op dit moment 
nog niet, want ik wacht nog op de uitslag 
van mijn examens. 

Evaluatie? 
Veel geleerd, enthousiaster geworden, veel 
zelfvertrouwen gekregen, onbekende 
capaciteiten ontdekt bij mezelf, veel Lim
burgse vrienden gemaakt en enkele Bra
bantse, stimulerende docenten ontmoet 
en ... nog steeds gek van tafeltennis!!! 

Kitty Arets 
Jeugdtrainster Budilia ~ 
Wordt vervolgd .. . 

AGENDA 

zo 20-12 finale afd. bekercompetitie 
kerstvak. Taptoe Tafeltennis€fag 
zo 3- 1 Veteranentoernooi De Rots 
ma 4- 1 Regiovergadering bij Never 

Despair 
di 5- 1 Regiovergadering bij Vice 

Versa '51 
wo 6- 1 Regiovergadering bij 

A.T.T.C. '77 
za 9- 1 Brabantse kamp. jeugd 
zo 10- 1 Brabantse kamp. senioren 
zo 31- 1 Nat. Jeugdmeerkampen 

1/8 finales 
za . 6- 2 C jeugdranglijsttoernooi 
zo 7- 2 Nat. B-meerkampen 1/8 

finales senioren 
zo 7- 2 B jeugdranglijsttoemooi 
za 20- 2 Ned kamp senioren BIC 
zo 21- 2 Kwalificatie Ned Kamp 

senioren A 
zo 21- 2 afd meerkampen CD jeugd 
zo 28- 2 Nat. Jeugdmeerkampen 

1/4 finales 



AFDELING BRABANT RUIM f 30.000 ARMER! 

Verslag van de bondsraadsvergadering 
d.d. 14 november 1998. 

De Bondsraad: organisatie 
Het hoogste college binnen de NTTB is de 
Bondsraad. Zoals in een gemeente de 
gemeenteraad het college van B & W mag 
en moet controleren, zo is in tafeltennis
send Nederland de Bondsraad aangesteld 
om het Hoofdbestuur van de NTTB "in de 
gaten" te houden. De Bondsraad bestaat 
uit afgevaardigden van de afdelingen. Het 
aantal leden dat een afdeling mag afvaar
digen is afhankelijk van het aantal leden in 
c:le betreffende afdeling. Brabant telt, als 
een van de grootste afdelingen, zeven 
bondsraadsleden. Bestuursleden van 
afdelingen zitten, meestal, in de Bonds
raad, aangevuld met. (plaatsvervangende) 
bondsraadsleden. De onlangs gehouden 
vergadering in Utrecht werd bijgewoond 
door de Brabanders Ria Elshof, Nico van 
Erp, Chris van Dijk, Arno van Esch en de 
reserves Thorn de Jonge en Hans van der 
Bruggen. Marlies Somers was helaas 
afwezig. In totaal telde de vergadering 41 
stemgerechtigde leden, voornamelijk (wij
ze) mannen en slechts een zeer enkele 
uitermate wijze vrouw, waaronder "ons" 
Ria. De vergadering in Utrecht werd voor
gezeten door de - ons goed bekende -
Raymond Gradus, die tijdelijk voorzitter is 
van de bond. De overige hoofdbestuursle
den zijn Erwin Ommel, penningmeester, 
Carel Deken, technische Zaken en Cor van 
Zijp, secretaris. Helaas is de belangstelling 
voor een lidmaatschap van het hoofdbe
stuur niet bijster groot, gelet op de reeds 
lang bestaande vacatures en zoals blijkt uit 
het volgende. 

De vergadering inhoudelijk (zonder financi
en) 
Nadat het bondsraadslid Karel Stappers uit 
Elst, altijd nadrukkelijk in deze vergaderin
gen aanwezig met vaak kritische opmerkin
gen en eigen voorstellen, benoemd was tot 
Erelid van de bond wegens zijn grote 
verdienste voor de NTTB, kon de vergade
ring rond 11 uur opnieuw van start gaan. 
Een van de agendapunten betrof de 'be
stuursverkiezing'. Dit punt vergde het 
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minste tijd, wegens gebrek aan kandida
ten. Wel kon de voorzitter aankondigen wie 
zijn vermoedelijke opvolger zou worden in 
1999: Harry van Kempen, die momenteel 
nog verbonden is aan de afdeling Holland
West. Het agendapunt 'schriftelijke en 
mondelinge mededelingen' betrof diverse 
informatie over 'algemene zaken', 'wed
strijdwezen', 'kadervorming en sportontwik
keling', 'topsport' en 'evenementen en PR'. 
Over veel van die zaken zullen de vereni
gingen nog informatie ontvangen. De 
voorzitter deelde verder mee dat het PWA
centrum in Zoetermeer, waarin ook het 
bondsbureau gevestigd is, gaat verdwijnen. 
De bond is op zoek naar een nieuwe huis
vesting. Verder werd melding gemaakt van 
een lopend onderzoek door NOC van de 
totale NTTB-organisatie. Ookwordt binnen 
de NTTB gewerkt aan een onderzoek over 
een nieuw contributiesysteem. Dat Ted van 
de Meer het bondsblad Tafeltennismagazi
ne gaat verlaten hebt u al kunnen lezen in 
TTM: de bond zoekt naar een nieuwe 
hoofdredacteur. 

Financiën 
De belangrijkste agendapunten waren 
'Nota inzake de vermogenspositie' en 'Vast
stellen van de begroting 1999 -en bonds
contributie 1999'. Het hoofdbestuur kwam 
met het voorstel om een incidenteel gat 
van f 180.000 te laten dekken uit de ver
mogens van in totaal f 700.000 van de 18 
afdelingen binnen de bond. De knelpunten 
waren 'pensioenoverdracht f 60.000', 
'back-service verplichtingen f 65.000' en 
'btw-aanslag f 40.000'. Omdat het hoofd
bestuur kampt met een eigen negatief 
vermogen van f 15.000 werd dit knelpunt 
gelijktijdig maar meegenomen. Het hoofd
bestuur stelde voor om de f 180.000 te 
'verdelen' over de 18 afdelingen. f 90.000 
werd verdeeld op basis van et aantal 
leden per afdeling en f 90.000 op basis 
van draagkracht: de sterkste schouders 
dragen de grootste lasten. Op basis van 
die formule zou Brabant f 30.733 van het 
eigen vermogen kwijt zijn. De afgevaardig
den waren in zijn algemeenheid wel bereid 
om het gat van de bond te dichten middels 
overheveling van vermogens. Natuurlijk 



stond men niet te juichen, maar men v_oel
de wel de gezamenlijke verantwoordelijk
heid. De wijze van verdeling zorgde voor 
de nodige discussie. Sommige afdelingen 
pleitten voor een verdeling van 100% van 
het tekort over de leden: voor elk lid zou 
dan ca. f 4,50 overgeheveld moeten 
worden. Een ander tegenvoorstel betrof 
een extra contributieverhoging gedurende 
twee jaren. Na een goed onderbouwde 
nadere toelichting door de penningmeester 
zag het hoofdbestuur dat haar voorstel 
toch met een ruime meerderheid werd 
aangenomen. Aldus teerde Brabant f 
30. 733 in op het eigen vermogen dat op f 
123.686 per ultimo 1997 was bepaald. 
De begroting 1999 bevatte voor het eerst 
een heel voorzichtige meerjaren-raming. 
Daarin werd gekozen voor het volgende 
nieuw beleid: vermogensopbouw f 25.000 
per jaar en een eerste verhoging van de 
reiskostenvergoeding aan vrijwilligers ad f 
70.000 per jaar. Omdat de bond c.q. het 
hoofdbestuur geen cent. weerstandsvermo
gen heeft wil de penningmeester daar iets 
aan gaan doen. Hij wil trachten om gedu
rende enkele jaren toch telkens met f 
25.000 per jaar een bepaald eigen vermo
gen op te bouwen. Dit om te voorkomen 
dat men wederom een beroep moet doen 
op de afdelingsvermogens. Met dat gege
ven had de bondsraad geen problemen. 
De verhoging van de reiskosten voor vrij
willigers werd als volgt voorgesteld: de 
huidige vergoeding van f 0,25 per km wil 
het hoofdbestuur met f 0, 10 verhogen in 
1999 en voorts nogmaals met f 0, 10 per 
km in 2000, zodat dan sprake is van een 
vergoeding van f 0,45. De afdeling Bra
bant achtte de verhoging tot f 0,35 accep
tabel, maar wees de verdere verhoging 
resoluut van de hand. Omdat ook meerde
re afgevaardigden een verhoging tot f 0,45 
niet aanvaardbaar vonden, ging dit voorstet 
snel van tafel. Het effect van de begrootte 
gelden voor vermogensopbouw en extra 
reiskostenvergoedingen, naast autonome 
stijgingen van overige kosten en terugloop 
van het ledenaantal, bleek grote gevolgen 
te hebben voor de contributies. De contri
buties voor basisleden en de competitie
toeslagen gaan aldus met 121h% omhoog. 
Natuurlijk leverde ook dit accres lange 
discussies en tegenvoorstellen op. Deze 
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concentreerden zich voornamelijk op de 
hogere reiskostenvergoedingen. Varianten 
waren er om f 0,25 aan te houden, om de 
verhoging te beperken tot f 0,30, etc. 
Voordat deze zaak in stemming kwam 
bepleitte Erwin Ommel, de penningmee
ster, toch om de voorgestelde vergoeding 
ad f 0,35 te accepteren: het mag z.i. niet 
zo zijn dat de vrijwilligers (w.o. scheids
rechters) autokosten te beperkt vergoed 
krijgen. Met een krappe meerderheid van 
20 stemmen voor, 2 onthoudingen en 19 
tegen werd de begroting 1999 aanvaard. 
Bij die voorstemmens waren er ook 6 van 
Brabant. Onze Brabantse vertegenwoordi
gers waren van mening dat met beide -
financiële - besluiten een basis is gelegd 
voor een gezonder financieel beleid bij de 
bond. Wel dient de bond naarstig te blijven 
zoeken naar een goede sponsor. Hebt u 
een suggestie?? 

Tot slot 
Gezegd mag worden dat de vergadering 
prima werd geleid door de nieuwbakken 
voorzitter, die onlangs de Brabander Jac
ques Tempelaars opvolgde. Desondanks 
werd het toch een lange zitting van 10.30 
tot 16.45 uur, weliswaar afgewisseld met 
lunch en pauzes. 
De volgende vergadering van de Bonds
raad is op 29 mei 1999. Dan ZÇ!I de jaarre
kening over 1998 gepresenteerd worden. 
Wellicht is dan ook het rapport over het 
organisatie-onderzoek m.b.t. de NTTB 
gereed, alsmede het rapport over het 
onderzoek m.b.t. het contributiesysteem. 
Het zou heel fijn zijn als dan ook, naast 
nieuwe bestuursleden, een grote sponsor 
gepresenteerd zou kunnen worden, alsme
de een goede hoofdredacteur voor TTM en 
. " . als dan sprake zou zijn van aanwas van 
veel nieuwe leden. Als dan ook nog de 
sportieve prestaties van onze nationale 
'sporthelden' van een goed niveau zouden 
zijn en we daarover veel goed:e publiciteit 
zouden krijgen, dan, ja dan zou · het echt 
weer beter gaan met onze fijne sport, 
georganiseerd door de NTTB. Ook u kunt 
daar als tafeltennisser(ster) mijns inziens 
een bijdrage aan leveren en niet alleen 
financieel. 

Hans van der Bruggen, plv bondsraadslid 



NIEUWE HOOFDBESTUURS- -
LEDEN 

Uit het verslag van de Bondsraads-verga
dering van 14 november blijkt dat er een 
kaderprobleem is bij het hoofdbestuur. Er 
waren een aantal vacatures. Onlangs is 
het Hoofdbestuur erin geslaagd om twee 
nieuwe leden te vinden. Ze zijn interim 
benoemd. Het betreft de heren Harry van 
Kempen en John van Schuilenburg. In mei 
zullen ze worden voorgedragen om door de 
Bondsraad te worden benoemd. Met de 
komst van deze twee nieuwe bestuursle
den bestaat het Hoofdbestuur nu uit 6 
leden. 
Harry van Kempen (53 jaar) heeft veel 
bestuurlijke tafeltenniservaring. Na 20 jaar 
verenigingsbestuurslid, waarvan 12 jaar 
voorzitter, te zijn geweest, was hij ruim 12 
jaar bestuurslid, waarvan 11 jaar als voor
zitter, van de afdeling 's-Gravenhage en 
sedert de fusie met de afdeling Rotterdam 
van de afdeling Holland West. Op landelijk 
niveau was Van Kempen Bondsraadslid, 
voorzitter van de Competitiecommissie, lid 
van de Herstructureringscommissie en lid 
van de Reglementscommissie. Harry van 
Kempen is beleidsmedewerker personeel 
en organisatie bij het Ministerie van Financi
en, Dienst Partikulieren te Utrecht. In het 
Hoofdbestuur zal Harry van Kempen de 
portefeuille wedstrijdwezen onder zijn 
hoede nemen. 
John van Schuilenburg (41 jaar) is sedert 
een jaar voorzitter van ttv Swift in Deventer 
en is Bondsraadslid voor de afdeling IJs
selstreek. Hij deed bestuurlijke ervaring op 
als hoofdbestuurslid van Politievakbond 
CNV. John van Schuilenburg is Chef be
heer personele organisatie Politie, regio
staf IJsselland te Zwolle en in het Hoofdbe
stuur zal hij de portefeuille Kadervorming 
en Sportontwikkeling gaan beheren. 
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GEEN PRO-TOUR IN NEDER
LAND 

De NTTB heeft de organisatie van de Pro 
Tour van de ITTF van 27 tot 30 mei in 
Eindhoven teruggegeven. Advantage Inter
national Benelux BV, die de financiele 
risico's zou afdekken, heeft zich terugge
trokken, waarna de risico's voor de NTTB 
te groot bleken te zijn. Er is nog wel ge
zocht naar een andere commerciële part
ner en ook met de Gemeente Eindhoven is 
naar een oprossing gezocht, maar helaas 
leverde dat niets op. Omdat ook het Mini
sterie van VWS geen subsidie voor dit 
evenement beschikbaar stelde, moest de 
NTTB de organisatie noodgedwongen 
teruggeven. Toch hoopt de NTTB voor de 
toekomst nog mogelijkheden te vinden om 
alsnog een Pro Tour evenement naar 
Nederland te halen. 
Het Europees Olympisch Dubbel Kwalifica
tietoernooi dat eind 1999 in Nederland zal 
plaats vinden gaat wel door. Hiervoor heeft 
het Ministerie van VWS subsidie toege
zegd. 

REGIO~YERGADERINGEN 

Op 4, 5 en 6 januari zijn er weer Regiover
gaderingen. Maandag 4 januari_in de zaal 
van Never Despair te 's-Hertogenbosch, 
dinsdag 5 januari in de zaal van Vice Versa 
'51 te Oudenbosch en woensdag 6 januari 
in de zaal van A.T.T.C. '77 te Aarle-Rixtel. 
De vergaderingen beginnen om 20.00 uur. 
De agenda: 
1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Ingekomen stukken 
4. Mededelingen vanuit de landelijke bond 
5. Samenstelling afdelingsbestuur 
6. Rond de Tafel I Mixed 
7. Nieuws vanuit de commissies 
8. Rondvraag 
9. Sluiting 

Tijdens de regiovergaderingen worden de 
competitieboeken uitgedeeld. Bestellingen 
voor wedstrijdboekjes, formulieren, enz. 
die voor 4 januari zijn doorgegeven aan Ria 
Elshof, tel. 0499-476222, kunnen na afloop 
van de vergadering worden meegenomen. 



CURSUS VRIJWILLIGERS
BELEID 

Binnenkort wordt er in Bergen op Zoom 
een tweedaagse cursus Vrijwilligersbeleid 
georganiseerd. De eerste avond staat in 
het teken van de werving van vrijwilligers. 
Waar moet de vereniging aan voldoen 
voordat zij met de werving kan beginnen 
en hoe kun je het beste leden benaderen 
om een taak uit te voeren. Zou het zinvol 
zijn om iemand in de vereniging te vragen 
die zich (alleen) bezig houdt met vrijwilli
gersbeleid? 
Tijdens de tweede avond wordt aandacht 
besteed aan het behoud van de vrijwilli
gers. Ter sprake komt o.a. op welke wijze 
met vrijwilligers moet worden omgegaan 
om tevreden vrijwilligers te behouden, 
zodat zij ook graag hun taak (blijven) uit
voeren. 
Hebt u interesse, schrijf dan voor 4 januari 
in via het Bondsbureau in Zoetermeer. De 
cursus wordt gehouden op de maandagen 
11 en 18 januari .1999 in Hotel Mercure -
De Draak, Grote Markt 30 + 36-38 te 
Bergen op Zoom (tel. 0164-233661). 
Deelname kost 35 gulden per persoon, 
inclusief cursusmateriaal. Maximaal kun
nen 20 personen deelnemen en de cursus 
wordt gegeven door Jack Holten. 
Voor vragen kunt u terecht bij Magrit Ko
nings van het Bondsbureau, tel. 079-
3414811. 
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UIT DE CLUBBLADEN 

TTV Tanaka uit Etten-Leur heeft een nieu
we voorzitter. Het is Rob Rits. Hij volgt Ton 
Groeneveld op, die deze post 8 jaar heeft 
bekleed. In totaal heeft Ton 15 jaar in het 
bestuur van ttv Tanaka gezeten. Op de 
feestavond is Ton in de bloemen gezet en 
werd hij benoemd tot erelid. Gelukkig is 
Ton niet verloren voor ttv Tanaka. Hij heeft 
zitting in de nieuwbouwcommissie die het 
bestuur adviseert. Die nieuwbouw kan als 
alles meezit, omstreeks mei/juni 1999' van 
start gaan. 

TIC Deurne heeft deelgenomen aan een 
sportbeurs die gehouden werd voor kinde
ren van de groepen 6, 7 en 8 van de basis
scholen. De bedoeling was om kinderen 
enthousiast te krijgen voor de tafeltennis
sport. Ze mogen 6 weken proefdraaien bij 
ttc Deurne en dan moeten ze aangeven of 
ze lid willen worden. Zo hoopt ttc Deurne 
meer leden te krijgen, want het ledental is 
gezakt tot onder de 30. Als iemand het 
bestuur een tip kan geven om meer leden 
te trekken zijn ze van harte welkom. 

In de zomervakantie is er hard gewerkt 
door de leden van ttv Tics '51 uit Tilburg. 
De parketvloer blinkt nu weer en een venti
lator-in de zaal zorgt voor verfrissing. Er is 
o?k een nieuwe kassa, nieuwe v~erbedek
kmg achter de bar, een nieuw koffiezetap
paraat en er zijn acht nieuwe tafeltennista
fels aangeschaft. TTV Tios '51 kan er dus 
weer even tegen. 
Ook heeft men bij Tics een inventieve 
actie: Laat uw Kerstpost bezorgen door 
Tios '51 . 
Hier is natuurlijk een leuke cent mee te 
verdienen voor de clubkas. 



TTV De Rots uit Boxtel is ontstaan in 
gemeenschapshuis De Rots. Zowel binnen 
als buiten Boxtel wordt ttv De Rots nog 
steeds geassocieerd met dit gebouw, 
terwijl ze daar niet meer spelen. Nu er 
binnenkort een eigen home gebouwd gaat 
worden denkt het bestuur dat het goed is 
om de naam te wijzigen. Bij de viering van 
het 25-jarig bestaan kan de vereniging zich 
dan een mooi cadeau geven. Wat die 
nieuwe naam wordt? De leden van De 
Rots mogen suggesties aandragen. De 
redactie van het clubblad heeft al een 
suggestie: Rotsvast. De naam Rots blijft 
dan behouden en het is een vertrouwde 
naam. Het clubblad heet namelijk ook 
Rotsvast. 

In "Toffelproat", het clubblad van Co
smos/TTW uit Veldhoven, komt voorzitter 
Jan Dijkkamp nog eens terug op de team
samenstellingen. Ondanks dé verruimde 
regels leverde de samenstelling voor 
Cosmos/TTW problemen op in de lagere 
regionen. Teams die al meer dan 10 jaar 
samenspeelden moesten uit elkaar ge
haald worden. Dat deed Cosmos/TTW 
niet en dat leverde weer boetes op, ge
volgd door het uit de competitie halen. Na 
protesten werd dat weer teruggedraaid. 
Cosmos/TTW hoopt dat de afdeling Bra
bant met een oplossing komt, zodat nieu
we problemen voorkomen kunnen worden. 
Voorzitter Jan Dijkkamp:"Het bestrijden van 
excessen is goed, maar zeker in de lagere 
klassen is het plezier in tafeltennis min
stens zo belangrijk." 

De jeugdcommissie van ttv Smash uit 
Geertruidenberg heeft een vragenlijst laten 
invullen door de jeugd. Een paar cijfers uit 
de uitslag. De sfeer op de training was 
volgens 59% goed. Maar tiefst 92% wil 
meedoen aan toernooien en eveneens 
92% wil dat er andere activiteiten georgani
seerd worden. Dat kan een bowling zijn 
(92%) of darten (66%). Geld ophalen 
middels een actie scoort niet best. Maar 
41 % van de jeugdleden wil daar aan 
meedoen. 
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In lntergame, het clubblad van TTCV Van 
Herwaarden Interieurs, een artikel over hoe 
elke tafeltennisser zijn sport kan promoten. 
Op de camping zijn het vaak sporters als 
voetballers en hockeyers die elkaar steeds 
weer opzoeken bij de tafeltennistafels. Die 
gasten kunnen er niets van en dat laat de 
echte tafeltennisser ook merken. Zorg nou 
dat de huis-, tuin- en keukentafeltennisser 
een positieve indruk krijgt van de 
doorsnee-tafeltennisser. Geef op de cam
ping zo'n tegenstander het idee dat hij er 
ook wat van kan en win die wedstrijd niet 
met 21-1, maar met 21-18. Laat op onop
vallende wijze merken hoe verschrikkelijk 
goed je bent, dus dat die ander eigenlijk 
ook heel goed is. Stel dat zo'n . jongen bij 
zijn voetbalclub op een bepaald moment 
buiten de selectie valt. Hij meldt zich af als 
lid en herinnert zich dat hij in de vakantie 
maar net verloren had van een hele goede 
tafeltennisser. Vol zelfvertrouwen stapt hij 
de dichtstbijzijnde tafeltennisvereniging 
binnen. Zorg er nu opnieuw voor dat hij niet 
dik verliest en een nieuw lid is een feit. 

Bij ttv Flash uit Eindhoven zijn de jubileum
activiteiten van start gegaan. In het bijzijn 
van veel sponsors en supporters van Flash 
werd een avond georganiseerd met o.a. 
een demonstratie van lliana Dimitrova en 
Stanley Verbeek. De tweede activiteit was 
een rommelmarkt welke zo'n 1000 gulden 
opleverde voor het feestprogramma. 
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