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.. Beste sportvriende n ,
· De laatste twee Mixed' s ( Januari e n februari) waren nogal royaal
( uitgevallen door het grote aanbod van actuele onderwerpen. Deze
·· maand leek het erop dat er onvoldoende copy zou zijn om een vol.waardige mixed uit te geven. Als redacteur bekruipt je dan even de
· anf3st dat het nis zal gaan met de Hixed. Twee aktiviteiten vonden
.·• 9laats vlak voordat de copy ingeleverd moest '1mrden, zodat er on=· voldoende tijd was om er ruim aandacht aan te besteden. Toch lees
;: j e nu een 2-1.ixed, weliswaar een dunnere, maar met toch nuttige info rmatie. Het geplande interview met de jubilerende afdeling
Brabant, kan door overmacht pas op ' t laatste moment plaats vinden,
1aarom kan het zijn dat deze Mixed iets later in de bus ligt dan U
v erwacht had. Excuses.
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(Redactioneel, vervolg)
Zoals in d e Mixed van januari was te lezen had ik me voorgenome n
om iedere maand een interview te plaatsen me t een vereniging
waar een bijzonder feit te vieren is ; dat kan een jubileum Zl Jn,
een opening van een eigen accomodatie of een ander feit dat onde r
de aandacht mag worden geb r acht.
Het is de bedoeling dat daarbij een zo goed mogelijke spreiding
in de afdeling plaats vindt.
Twe e problemen doen zich hierö.ïj ' nu vOGr:
Bij de redactie of het afdelingf;bestuur zijn lang ni e t alle te
vieren gebeurtenissen bekend.
- Zowel de voorbereiding, de u i twerking, als het afnemen van het
interview is tot no g toe een een~ansactiviteit.
Bestuurders van verenigingen kunnen als volgt meehelpen deze"probleempjes" op te lossen:
- Laat t i jdig bij uw redactie of het afdelingsbestuur weten dat er
iets van belang in uw vereniging staat te gebeuren.
In de regio's West-Brabant, Aidden - Brabant en Den Bosch zou ik
graag een redactielid hebben die enigszins bekend is met de
verenigingen in die regio, als ondersteuning voor h et houden van
interviews en het bezoeken van toernooien in de regio's, voor
een " sfeerverslag "

Als U een geschikte kandidaat in Uw regio kent die bereid is di t
te doen, laat het mij dan weten, zodat we alle belangrijke aktiviteiten die in de Afdeling Brabant plaats v i nden voldoende aandacht ·
kunnen geven.
Ik reken op Uw medewerking.
Zoals bekend is, wo rden op 11 april de feestelijkheden gehouden
voor de jubilerende afdeling.
De Mixed wil daar in het April - nummer vanzelfsprekend aandacht aan
besteden. Dit betek ent waarschijnlijk dat het april - nummer wat
later in de bus ligt.
Veel leesplezier,
\'l il v .d . Brag t .
PS.

IS UW CLUBBLADREDACTIE AL GEABONNEERD OP DE .a IXED?
Voor f.6,- per jaar h ee f t de redactie van uw clubblad er een
informatiebron bij .
Dit geldt trouwens ook voor leden.
Opgeven bij het Bondsbureau van d e Afde ling.
Wi l v. d . Bragt.
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1.

Het komt de laatste tijd regelmatig voor dat door het bondsbureau adreswijzigingen of andere mutaties worden ontvangen
in de vor~ van een of ander kladje, welke bovendien nog
slecht leesbaar zijn.
Wij maken de verenigingsbesturen er nogmaals op attent dat
voor elke mutatie gebruik dient te worden gemaakt van het
daartoe bestemde mutatie - formulier.
Deze formulieren zijn te allen tijde bij het bondsbureau
verkrijgbaar.

2.

Tot de afdeling Brabant van de N.T.T.B is toegetreden de vereniging D.I.O. te Heerle. De juiste adressering luidt:
T.T.V.
D.I.O.,
Dhr. C. Borremans,
Wilgenstraat 20,
4726 BD Heerle.
Wij heten de vereniging D.I.O. van harte welkom in onze gele deren en wensen hen binnen onze organisatie veel sportief
9lezier en sukses toe.

3.

In aansluiting op het bericht in de vorige"Mixed", delen WlJ
mede, dat leden wel kunnen opgeven voor de curs us tafeltenn i s instructeur A, die in november of januari start.
Inschrijfformulieren kunnen worden aangevraagd bij:
T. van Happen,
Comm. Opleidingen,
Postbus 81
4760 AB Zevenbergen.

4.

Prijswijzigingen wedstrijdformulieren.
H.i. v. heden is de prijs van boekjes 1aedstrijdformulieren met
f.0,20 verhoogd en gebracht op f.1,20.

BESTUURSWIJ~IGINGEN

Adreswijziging:
J. v. Melick,
~~dstrijdsekretaris

~ ~ ieuw

adres:

Schutterslaan 6A
5708 EB Helmond.
04920 - 37106

Jr. en Sr,

TTV

Stiphout,
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Set Point
Pen.M. de Cloo, Dostalstraat 11, 4614 VP Bergen op Zoom ,
telefoon : 01640-5 42 59
Bestuurswijzigingen.
De Kuub:
Secr. Dhr. B. Koop, 1e Lieve de Keylaan 62, 5622 GE Eindhove n~
Ov .
A v/d Wiel, Thomas à Kempislaan 74, 5643 NV Eindhoven.
/
Smash 1 73
Secr.: Hev r. C.R- Stoeleman-de. Groot, Cellostraat 43, 5402 AA
Uden Tel. 04 1 32-64349 .
Sios West:
Voorz.:

J.H. van de Vo et , Bergkristaldijk 1, 4706 DS Roo sendaal,
tel. 01650 - 44078.

Secr.

A. Boudens, S u sannadonk 16, ó,7û7 \.iP Roosendaal, Tel:

01650 - 43589.
Pen.mr.: L.M. Kempen, Barietdijk 144, 4 706 DC Roosendaal,Tel:
0 16 50 - 39395.
W.sen.
A.F.M. v. Boxtel, Reviu s l aan 24, 4707 AP Roosendaal,
Tel : Oî650 - 42434 .
N.jun.
A.C.M. Verwijmeren, Burg. Freyterslaan 129bf 4703 EK
Roosendaal, Tel: 01650 - 384 74 .
Over.
: T.N.P. Somers , Vijfhu izenberg 12, 4708 AK Roosendaal,
Tel. 01650 - 34765.
w.c.c. Liebau-de Groot, Koraaldijk 46, 4706 KB Roosendaal, Tel. 01650 - ----

Nieuws in het kort.
De aanmelding voor de jeugd.meerkampen voor C-spelers is overweldigend geweest. (345)
Jammer genoeg waren er onvoldoende verenigingen die bereid waren
of in de gelegenheid wa ren om zaalruimte beschikbaar te stellen .
Zodoende kon alleen al in de regio Eindhoven een 100-tal junioren
niet aan de meerkampen meedoen. Dat is sneu voor de junioren en
voor de organisatoren. Hoe het met de junioren is vergaan . die wel
aan de tafel kwamen in de eerste ronde op 21 en. 22 maart lezen we
in de volgende Mixed.
De afdelingsontmoeting Brabant - Limburg.
De op 8 maart gehouden o ntmoeting tussen vertegenwoordigers van de
afdel i ng Brabant en Limburg is geëindigd in een 44-36 overwinning
voor Limburg. Bij het uitbrengen van dit blad waren nog niet alle
gedeta illeerde uitslagen binnen. Die hopen we volgende maand te
k unnen plaatsen met een sfeerverslag. De uitslagen in de diverse
k lasse waren als volgt: Brabant is als thuis spelende afdeling
v ermeld.
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jVervolg uitslagen)
Eeren A/B
Heren c
:::-Ieren ::>
Jongens Junioren
Jongens Kadetten

3-7
4- 6
8-2
5- 5
7- 3

Dar,~es

:1eis jes juni oren
~eisjes

kadetten

6 -4
2-8
1- 9

Brabantse kampioenschappen 1982/.
De Brabantse kaffipioenschappen 1982 worden opnieuw in de Philips
Jubileuh1hal in Eindhoven georganiseerd.
Verenigingen die deze kampioenschappen mede willen organiseren
r:i.oeten zich vóór 25 maart a.s. opgeven bij:
:!:'. Geubbels,

C.T.H.
Deelenstraat 5,
5708 KJ Helmond .
tel. 04920 - 43664.

Examens

A(welpen) en

B-diploma.

·~

Ook dit seizoen zullen er weer, als er vanuit de verenigingen
voldoende belangstelling voor is, examens afgenomen worden
het A (welpen) en het B - diploma.
De eisen die bestaan uit een theoretisch en een praktisch ge deelte, kunt U bij ondergetekende of op het Bondsbureau te
Voorburg opvragen.
De exanens in de Afdeling Brabant zullen plaats vinden in de
Gaanden nei en juni. De examens zullen zoveel ffiogelijk regio naal worden afgenomen. Deelname voor het A-diplom.a staat alleen open voor welpen (geboren na 1-7-1969) Voor het B- diploma
@ogen alle junior en meedoen. ~elpen die mee willen doen aan het
B-diploma noeten in het bezit zijn van het A-diploma.
Uiteraard moeten alle kandidaten lid zijn van NTTB.
De kosten bedragen f.1, - per aangemelde kandidaat.
Eij de opgave moet vermeld worden:
-

naarr.
voornaam voluit
geboorte datum
geboorte plaats
woonplaats
vereniging
bondsnummer.

De o~gaven moeten uiterlijk 15 april a.s. binnen zijn bij onder getekende.
Indien nodig kunt U hier ook nadere inlichtinqen verkrijgen.

v. ErpJ
Begijnenstraat 45, 5341
tel. 04120 - 32106.

~i.

Oss,
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niet

vergeten .....

Op 11 april naar de jubileum viering te gaan van de Afdeling Brabant van de NTTB.De receptie en feestavonà wordt gehouden in de
Beekse Bergen in Hilvarenbeek.

::-

:

NTTB-leden tot 21 jaar op te geven voor de Jeugdsportkampen in
Beilen en Sittard. De inschrijving sluit op 29 april tenzij er
dan nog open plaatsen ziJn. Inschrijfformulieren schriftelijk
aanvragen bii Andries Cats, Gerard Doustraat 37, 9404 A? Assen.

~

/
INTERVIEW

MET

40- jarige

afdeling

brabant.

Op 11 april 1981 viert de Afdeling Brabant van de iJTTB haar 40 <;

;.:_: .

~-.

~:

jarig bestaan.
Naast de feestelijkheden die er die dag plaats vinden en het
jubileumboek dat uitgegeven wordt WJ.1- de redactie aandacht besteden aan een aantal zaken die " des Afdelings 11 waren, zijn
of zouden moeten zijn.
De redactie heeft daarover een vraaggesprek gehad met Cees
iiobbelen, voorzitter van àe afdeling Brabant.
Sinds 1955 maakt de heer Hobbelen deel ui~ van het Afdelingsbe stuur. Hij heeft daarin zowat alle functies bekleed, en is de
laatste acht jaren voorzitter van de Afdeling. lJaast de grote
ervaring die de heer Hobbelen als bestuurder heeft, beschikt hij
ook over een uitgebreid archief met documentatie over de Afdeling
en de NTTB. "Keurig ingebonden verslagen, organen en sporttijdschriften. 0it archief heeft al meer malen goede diensten bewezen
voor Afdelingsvergaderingen, maar ook het hoofdbestuur en haar
commissies hebben de voordelen van dit archief ondervonden.
Het is ondoenlijk om het vier uur durende gesprek in z'n geheel
weer te geven. Het zou voor U ook onleesbaar worden. Ik hoop dat U
met de neerslag van dit gesprek wat meer inzicht krijgt in het verleden, heden en toekomst-van onze afdeling Brabant.
We kunnen natuurlijk niet om het onstaan van de afdeling heen.
Wat waren de redenen om een afdeling op te richten, wie namen het
initiatief, hoeveel verenigingen waren erbij betrokken, en wat waren de voornaamste taken van de Afdeling?.

.-:::

.l::

" Toen op 23 juni 1935 in Botel Terminus in Utrecht de oprichtingsvergadering plaatsvond van de NTTB, was daar één Brabantse vereniging bij betrokken. Dat was ,, ·-De Kring " uit Den Bosch. Vóór de
oprichting van de H'I'TB waren er al enkele "bandjes", zoals Amsterdam, Gelderland, Utrecht en de Bossche Tafeltennisbond .
.Je kunt wel stellen dat Den Bosch de bakermat is van de Tafel tennissport in Brabant.
In de jaren 1935-194 0 ontstonden er meer tafel tennisverenigingen i::-_
Brabant. Zij hadden zich gegroepeerd in Kringen:
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(Vervolg interview)
Den Bosch, Tilburg, Breda en Zaltbommel.
Hierdoor wordt verklaard dat er afdelingen zijn die ouder zijn
dan de NTTB en vereniging·e n die ouder zijn dan de Adeling .
;lat Brabant betreft staan er nog drie tafeltennisverenigingen
nu in 1981 op de ledenlijst, die ook op de allereerste, nog bekende, Brabant Ledenlijst voorkomen, te weten "Never Dmvn" uit
Zaltbommel,"Victoria" uit Breda en "Luto" uit Tilburg.
Sommige verenigingen zijn door fusie verdwenen, de meesten zijn
opgeheven. De besturen van die kringen besloten in 1941 de koppen bij elkaar te steken, met als doel de krachten te bundelen
voor het spelen ·van competitieweddtrijden, het organiseren van
toernooien en de aanschaf van spe lmateriaal. In die tijd was het
bijv. erg moeilijk om aan balletjes te komen. De balletjes waren
van celluloid, en dat was schaars . (Balletjes werden gelast met
het om.hulsel van het identiteitsbewijs.)
Bij de oprichtingsvergadering op 1 april 1941" werd besloten or:. zich
aan te sluiten bij de toen 6-jarige ~TTB. 27 Brabantse verenigingen vormden toen de Afdel i ng Brabant. Van die eerste jaren is
weinig officiéle documentatie. Ret was oorlog. Algemene ledenvergader inge.n werden nie.t aangek.anS:i.gd , . :naar we.l a,e.houde.n.
Verslagen werden er echter niet uitgewerkt. Zo kan het gebeuren dat je een verslag vindt, gedateerd in 1946, over een
vergadering die in 1942 is gehouden.
Uit die verslagen valt wel af te leiden dat men toen a l wel een
aantal commissies had ingesteld, zoals protestcommissie, .k ascommissie , competitiecommissie en toernooicoIT~issie.
Tot omstreeks 1950 werd de Afdeling hoofdzkelijk gevormd door
verenigingen in i-lidàen - en Oost - Brabant.
Het grootste aantal verenigingen dat aangesloten was bij de af deling is 94 geweest en dat was merkwaardig genoeg in de jaren
'52 - '53. Het heeft toen enkele jaren geschommeld tussen 91 en
94 verenigingen. In die jaren werden erg veel toernooien g eorganiseerd in Brabant. Eet gemiddelde aantal leden per vereniging
was overigens niet hoog: tot 1960 is het nooit boven de twintig
leden gekomen. De grote groei in leden kwam nadat we het onderscheid maakten tussen competitie-spelers en niet -competitiespe lers. Verenigingen hebben toen ook de leden die geen competitie
speelden als NTTB - lid ingeschreven.
~u is de gemiddelde verenigingsgrootte 57,5 leden. Brabant is
de laatste drie jaren met ledentallen tussen de 4000 en 5000
weer de grootste van de 21 afdelingen van de NTTB.
Het verloop van de verenigingen, dus verenigingen die opgeheven
worden en nieuwe verenigingen, is ongeveer 10 - 15 %. Er is wel
duidelijk een vaste kern van verenigingen te onderkennen".
Is er in de veertig jaren een duidelijke lijn geweest in het beleid van de Afdeling Brabant?
Een hartgrondig "JA" zou ik willen uitroepen. Dat beleid ligt
weerspiegeld in de verslagen van jaarverslagen en afdelingsverqaderinqen. Daarbij komt dat de Afdeling betrekkelijk weinig bestuurswisselingen aan de top heeft gehad, in die veertig jaren.
De eerste zes jaren zijn er drie voorzitters ge.we.est, in de
resterende 34 jaar ook drie, nl. wijlen P. Kole, acht jaar, T.v.
Otterdijk, achttien jaar, nu erevoor z itter, en ik (C.Hobbelen)
nu acht jaar.
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(Vervolg interview)
Daaruit kun je afleiden dat er wel eenheid in opvatting is geweest over het tafeltennisbeleid in de Afdeling.
Overigens zijn persoonlijke opvattingen alleen maar interessant
als ze passen in het vastgestelde beleid.

Natuurlijk is het takenpakket wel steeds uitgebreid."
Ik kan me voorstellen dat er ook nadelen zitten aan zulke langdurige voorzitterschappen, bijv. minder kans op echte vernieu~....;-
wingen ,doorbraken. Is er door de verenigingen nooit op aangedrongen om een snellere doorstroging in het Af delingsbestuur te
hebben?
"Er is inderdaad wel enig gevaar aan langdurige voorzitterschappen. Als er in het afdelingsbestuur voor andere functies,
nieuwe, jonge leden worden benoemd, die andere opvattingen
hebben over de sportbeoefening in z'n algemeenheid en tafeltennis in het bijzonder, en die dan met voorstellen komen, is er
een reêle kans dat de ervaren bestuurders dit afdoen ~et "hebben
we in 19 .. ook al eens geprobeerd en daar was toen geen animo
voor". Het i.s mede een verantwoo-r:de.lijkhe.id van de verenigingsbesturen dat het afdelingsbestuur attent is op maatschappelijke
opvattingen en trends over sport, en ik ben het wel met je eens
d a t een langdurig voorzitterschap daarin wel ·een rol speelt.
Daar staan de voordelen van een goed ingewerkte voorzitter met
al zijn contacten in andere sportorganisaties tegenover. Eet
hangt ook een beetje af van het type voorzitter dat je hebt.
Ik zelf ben het voorbeeld van een "werk-voorzitter" en niet alleen de "representatieve-voorzitter''. Overigens zijn "echte vernieuwingen, doorbraken" met het monopolie van "nieuwe, jonge
bestuurders".
Hoe is de verhouding raet de verenigingen en het hoofdbestuur van
de N.T.T.B ? Je neemt als afdeling toch een middenpo sitie in
tussen de Bond en de tafeltennisspelers (Verenigingen)?
" Een afdeling in de N.T.T.B. is, juridisch gezien, geen rechtspersoon, in tegenstelling tot een bond, zoals de N.T.T.B. en de
meeste tafeltennisverenigingen .. Wat een afdeling dan wel is?
Tegenwoordig"slechts" een orgaan van àe N.T.T.B. Per seizoen
wordt me.t ee.n N.T.T.B. - volmacht gewerkt, waarbij het idee zou
kunnen ontstaan dat er sprake is van een afgeleide rechtspersoonlijkheid. Die problematiek van die status van een afdeling
ondervinden wij in Brabant jaarlijks. Hoogstwaarschijnlijk omdat wij een van de weinige afdelingen zijn die vele provinciale
contacten hebben met allerlei instanties. Maar, ook al kiezen
afdelingsledenvergaderingen bijvoorbeeld een voorzitter in
functie, formeel is het nog steeds zo dat voorzitters, secretarissen en penningmeesters van een Afdelingsbestuur door het
Hoofdbestuur "goedgekeurd" moeten worden.
Lîe ziet hieruit toch een tweeledige taakstelling voor een afdelingsbestuur. Enerzijds een voorhoedepost van een Hoofdbestuur,
anderzijds gekozen door de verenigingen en derhalve ook hoeder
v an verenigingsbelangen_ Ik heb in die tweeledige taakstelling
nooit problemen gezien en het afdelingsbestuur Brabant heeft
naar mijn mening de belangen steeds goed behartigd.
Problemen heeft het Af delingsbestuur Brabant met het Hoof dbestuur nooit gehad. Er zijn wel eens zakelijke meningsverschillen

;

(Vervolg interview)
De afdeling Brabant heeft bovendien in het verleaen veel A . B.
leden geleverd; nu, in 1981 zijn zelfs vier Brabanders lid van
het Hoofdbestuur.
De verenigingen zelf leveren kandidaten voor het Af delingsbestuur, en eigenlijk moet je zeggen, dat een vereniging een
goede kracht inlevert. Je QOet niet vergeten dat het allemaal
vrijwilligerswerk is, ofschoon er meer en meer stemruen opgaan
om professionele krachten aan te trekken, die de "beleidsaspec~
ten" behartigen. De "doeners" blijven echter heel hard nodig.
De vraag naar professionele bestuurders wordt luider gehoord
naarmate men meer beseft dat een veren iging een aan· al k enmerken
van een bedrijf b~gint te krijgen, denk bijv. aan eigen accomodaties met exploitatie van kantine, de ledenadnlinistratie, de
verplichtingen t.a.v. de fiscus, de contacten met locale overheden, sportraden etc. Je kunt natuurlijk met Kaderopleidingen
ook de vrijwilligers professioneler laten functioneren. Een van
de problemen bij het tafeltennis is echter, dat er relatief
veel bestuurders zijn. Er zijn 1000 tafeltennisverenigingen in
1'.Jederland. Als je dan leest in diverse publicaties en wetenschappelijke rapporten dat per " verenigingseenheid " zo'n 25
bestuurskrachten nodig zijn om alle facetten te behartigen die
aan sport gekoppeld zitten, nou dan duizel je in de n.T.T.B.
wel even. Dat zijn er 25.000 op een ledenbestand van nog geen
50.000 ! Met bestuurskrachten bedoelen we natuurlijk ook
kommissies, clubbladredacties en weet ik wat voor meer functies.
Dan is 25 per vereniging inde-rdaad NIET overdreven.
Hoe groter de organisatie wordt, ik bedoel het totale bestuurlijke bouwwerk in de tafeltenniswereld, hoe groter de afstand
wordt, des te meer papier wordt er heen en weer gestuurd, wat
toch allemaal OLl actie of antwoord vraagt.
In de Afdeling Brabant proberen we de contacten zo soepel mogelijk te laten verlopen door in het Afdelingsbestuur en de
afdelingscornnissies een zo groot mogelijke spreiding uit de
regio's te hebben. Belangrijk is dat Afdelingsbestuurders begrip opbrengen voor de problemen van de verenigingsbestuurder,
en niet in alle gevallen de formalistische toer opgaan.
Ofschoon de regelingen die we met elkaar hebben afgesproken
ook nageleefd ~oeten woxden, zal een Afdelingsbestuurder deze
met verstand en bele id moeten interpreteren.
Is de bureaucratisering geen reden dat er vele tafeltennisverenigingen bestaan, die niet aangesloten zijn bij de N.T.T.B.
maar in soms g rote liga's zijn ondergebracht ?
" Het zou best waar kunnen ziJn dat de regelingen die er nu ·
eenmaal in een officiële sportbond zijn, zoals sportkeuring,
bondskaarten, administratie contributie, boetebepalingen, licentiepas voor toernooien, competitie-indeling de oorzaak zijn
van het ontstaan van " gezellighe.idsclubjes " die hun eigen
competitie opzetten. Er bestaan ~n Brabant een aantal van die
. liga's, o.a. Tilburg, Bergen op Zoom, Eindhoven, Breda, Den
Bosch. Ze zijn vroeger ontstaan vanuit de bedrijfscompetitie,
maar daar uitgegroeid. Wij beschouwen het in de 40 jaren
Afdeling· Brabant van de NTTB toch als een minpunt dat wij er
niet in geslaagd zijn deze verenigingen onder te brengen bij
de NTTB.
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~Vervolg

interview)

Er zijn wel contacten geweest, en er ziJn ook wel enkele verenigingen overgegaan van de
vrije liga" naar de N.T.T.B.,
maar dat is geen structurele oplossing. Toch is het erg belangri j k dat er één sterke NTTB is, die met name naar de overheden
toe, meer recht van spreken heeft als het op voorzieningen aaL komt voor de sp9rt.
11

~-:

Nat is het grootste pluspunt geweest van de Afdeling Brabant L<
de 40 jaren dat ze bestaan ?
'

" Persoonlijk vifü ik onze grootste verdienste dat we de Afdeli::-19.
een "open karakter" hebben gegeven.
Ik bedoel daarmee: We hebben duidelijk beseft dat we een sportorganisatie zijn en niet
alleen een tafeltennisclub. Dat betekent dat we contacten hebbe
gelegd met overkoepelende sporto rganisat ies zoals de "Stichting
Sportservice Noord Brabant"T "Stichting Sportraad Noord Brabant 11
en het "Provinciaal Bestuur van Noord Brabant''. Daardoor heb je
de mogelijkheid om met andere sportorganisat ies gezamenlijk
problemen te bespreken voorzover er gemeenschappelijke belangen
zijn. En die zijn er. De verschillen met bijvoorbeeld d e Badmir:tonbond zijn niet zo groot op organisatorisch en bestuurlijk
niveau. Denk dan met name aan subsidiëring, accornodati eprobleDen
opleiding kader enz.
ive streven er dan ook gezamenlijk naar om bijv. datgene dat we
gemeen hebben, in te brengen in de algemene cursussen die opleiden tot kader, en ook dat er in de cursussen aandacht besteedt
wordt aan specifieke kenmerken van de eigen sport.
Als je kijkt naar de sport die op scholen wordt gegeven, dan zie
je altijd dezelfde spelsoorten die daar aan bod komen. Waarom
kan tijdens die sporturen geen tafeltennis gegeven worden ?
In hoeverre profiteert de NTTB, en de afdeling Brabant nu van de
belangstelling die er voor tafeltennis is gekomen door de successen van Bettine Vriesekoop. Vergelijk het met de schaatssucces - ·
sen indertijd. In een aantal jaren waren er een groot aantal
kunstijsbanen in Nederland. Is er bij de NTTB nu ook iets merkba a~2
"Het ledental van de NTTB groeit wel, maar niet extra spectaculair door de belangstelling en de successen van Vriesekoop. De
groei houdt gelijke tred met andere sporttakken. J e zou verwachten dat met name de toeloop van vrouwen groter zou zijn, maar
dit is niet het geval. Juist uit de schaatswere ld weten we dat
sukses-effecten vrij snel wegebben als successen uitblijven, va~ 
daar onrendabele schaatsaccomodaties in Nederland in ove~vloed.
Maar ..•. accomodaties is wel thema nuID.raer één in tle HTTB n aar 'ffilJL
mening voor de directe toekomst , willen we tenminste de boot n i e~
missen. De afdeling Brabant heeft bij de bespreking van het beleids- en activiteitenplan van de NTTB onlang s op de bondsraad,
er sterk voor gepleit dat er een aparte H.B. -functie ~ ac c omoda 
ties" gevormd wordt. Dat is werkelijk een hoofdfunctie in de
sportbond. In de afdeling Brabant komen we binnenkort met een
accomodatie-spreidingsplan, ook al omdat de provincie dit verzoekt. De ontwikkeling is overigens goed in te delen op accomo datiegebied in Brabant voor het NTTB=tafeltennis. De jaren '40 '60 in patronaatszaaltjes, achterzalen van cafè's , schoolgebouwen en bedrijfskantines; de jaren 1 60- 1 80 in wijkgebouwen,
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(Vervolg interview)
"echte"gymzalen, sportzalen , sporthalletjes, uit welke reek s je
ook al uitkomt voor de jaren '80 - 1 2000 op eigen accomodaties.
Maar wel met beide benen op de grond blijven. Niet iedere tafeltennisvereniging zal in Brabant, en in Uederland haar eigen
accomodatie kunnen claimen van overheidsgelden, door subsidies
en dergelijke. Dat zou onverantwoord zijn om daar zelfs naar te
streven."
De kranten besteden naar miJn mening erg weinig aandacht aan
tafeltennis. Uitslagen en competitiestanden vind je zelden in de
maandagkrant, op and~re dagen alleen in bepaalde regio's . Toch
kan publiciteit bijdragen tot de groei en daarmee het niveau van
de tafeltennissport. Wordt door het Afdelingsbestuur bewust gewe rkt aan publiciteit, door bijvoorbeeld contacten te leggen en
onderhouden met sportredacties ?
"Het is waar dat er slechts of nauwelijks aandacht besteedt wordt
in de kranten op maandag, voor wat betreft standen van landelijke
klassen. We hebben vier regionale persmedewerkers die de uitslagen binnenkrijgen en doorgeven aan de kranten.
Ik geef toe: hier is een levensgrote vacature en taakstelling
weggelegd in het Afdelingsbestuur, waarbij niet alleen aan uitslagen en standen gedacht moet worden!
Iedere sporttak kent topsport en recreatiesport. Erkent de afdeling dit, zo ja houdt zij met haar b~leid daar rekening mee en
hoe wordt dit tot uitdrukking gebracht ? Zijn er voldoende
faciliteiten voor diegenen die tafeltennis als topsport willen
beoefenen ?
"Je vergeet één heel belangrijke categorie, de algemene wedstrijdsport.
"
Recreatiesport is zo oud als ~ethusalern,n las ik laatst. Topsport
is daaruit voortgekomen om allerlei redenenen: landsbelang, persoonlijke eer, zoeken naar grenzen, en ook financiël gewin, want
er is in bepaalde sporttakken goed geld te verdienen.
Als je de cijfers van onderzoekingen van o.a. Kropman en Manders
van de NSF ziet, dan blijkt daaruit dat 1% aan topsport doet, 49%
algemene wedstrijdsport en 50 % recreatief sport. Zowel de locale
als landelijke overheid houdt met haar susidiebeleid rekening met
deze cijfers, en daarmee is recreatiesport ook in de politieke
invloedsfeer terecht gekomen. Sommige verenigingen in de Afdeling
Brabant leggen de nadruk op recreatie, anderen op topsport en er
zijn ook verenigingen die een aardig evenwicht hebben gevonden .
Binnen het afdelingsbestuur gaan meer stemmen op om faciliEeiten
te creëren voor centrale train~ngen en opleidingen.
Het prestatiegericht tafeltennissen moet niet de enige drijfveer
zijn van het bestuur, ook het competitiespelen en de gezelligheid
de sociale contacten zijn onderdeel van de vereniging •

.Er is waarschijnlijk wel een positief verband tussen geleverde
sportprestaties en de belangstelling voor de sport, waardoor
meer mensen de sport recreatief gaan beoefenen. N. i. betekent
dat wanneer de Afdeling meer faciliteiten geeft voor diegenen
die orestatiegericht willen sporten, en gelijktijdig maatrege~
lén neemt, dat de groei in belangstelling opgevangen kan worden
9.it .. de sport en de mensen ten goede komt.?

·.

.·

· ..

·-:

~Vervolg

interview}

"Prestaties in de sport hebben ongetwijfeld invloed op de be-'
langstelling voor de sport . Die groei van de belangstelling
inderdaad opgevangen kunnen worden in de ve renigingen , en dan . .
kom je weer aan het probleem van de accomodaties en de beschik:.:.;; ,j;I}
bare tafels en speelt ijden~ Teveel aandacht aan alleen prestati~:;
kan leiden tot situatie s als i n de zwem- en turnsport waar meff <>
van zeer jongsafaan het spelelement ui t de sport h aalt en daa~;'
ook een stuk plezier. Wij zullen de ontwikkelingen in vereniging~·{[:~
en wel volgen en zullen zelf naar v~rmogen ook inspelen op
<lerende behoefte."

I
De NSF (Nederlandse Sportfederatie) heeft een model
i:r1ent opgesteld. Dit betreft zo'Nel "naams-spOTiSO:cing"

vormen van van sponsoring. Sportbonden kunnen deze
ten overnemen. Is dit door de NTTB ook gebeurt?

als andere:\::/

modelregleme.n~::

"De NTTB heeft geen voorschriften t.a.v. sponsoring. Verenigingen
die bij ons om advies vragen, wijzen we wel op het bestaan van re~'{_
glementen en op de gevaren van een te grote afhankelijkheid van
·
de spo~sor. Want sportverenigingen die zich te zeer afhankelij k
gemaakt hebben van een sponsor, kunnen ook plotseling ophouden
bestaan, als de sponsor zich terug trekt."
Tot slot, wat ZlJn de vlensen en verwachtingen van het afdelingsbe stuur Brabant voor de toekomst ?

Mag ik dat op een ande re plaats beantwoorden ?
Een brokje koffiedik kijken, komt in het jubileumboek voor, maar
dan meer lijnen doortrekken door de feiten uit het verleden. Je
weet we l, niet de mening van een persoon vind ik zo belangrijk .... •·
maar de zaken maken de dienst! Vandaar dat de lezer en lezeressen
als ze het al uitgehouden hebben deze dialoog tot het einde toe·
te volgen, bovenstaand verhaal wat mij betreft mag relativeren
op belangrijkheid.
Bedankt voor de informatie.
Wil vd. Bragt.

Finale

nat i onaf e

j eugdachtkampen.

Verhulst (JCV) Nederlands kampioen pupillen.

'op

zondag 8 februari zijn in Culernborg àe finales voor de na t i ona .1e Jeugdachtkampen gehouden. Onder het toezie, d ooa van ouders en
'een deel van de bestuurlijke en spelend e tafeltennistoo van Nederland, werkte de jeugd haar achtkampen af. Onder de 54 jeugdige
deelnemers waren 12 Brabantse spelers(s ters) ingedeeld in de diverse klassen. Twee van hen, Eric Noor (OTTC) en Babs v. Veen (Irene)
t aren door resp. een blessure en zi~kte verhinderd aan de eindstrijd
peel te nemen, waardoor Brabant twee potentiële titelkandidaten
~erloor.
~e

klasse waarin Brabant het meest succesvol was, was de jongens
'pupillen. De 13-jarige Jos Verhulst van JCV (zie foto) wist de titel
te veroveren. Bijna onverstoord werkte hij de zeven finalepartijen
af. Hij hoef je slechts een__ nederlaag te incasseren. Insiders in z 1 n
omgeving voelden en wisten bijna zeker, dat het er een keer uit
moest komen, gezien de serieuze aanpak van Jos en de inzet tijdens
de drie uur die hij wekelijks traint. Jos speelt nu drie jaar tafeltennis en speelt landelijk - B . JCV heeft met Jos weer een nederlands
kampioen in huis en we moeten terug naar 197 0 om een gelijkwaardig
iesultaat voor JCV te vinden. Henk v.d. Zee leverde toen dezelfde
'prestatie. Jos Verhulst zelf had verwacht derde of yierde te worden
~ n was uiteraard zeer tevreden met de dik verdiende titel.

Deze pupillen- klasse was trouwens goed bezet door de Brabanders.
~rank Boute (Irene) haalde een mooie derde plaats. Opmerkelijk was
· _et dat hij na vier opeenvolgende overwinningen drie nederlagen
~chter elkaar moest incasseren. Theo Boon (Irene) werd vierde met
veneens vier overwinningen.
deze leeftijdscategorie beschikt Brabant over de reeste talenten.
de diverse andere klasse waren
resultaten van de Brabantse
~eelneIDers (sters) als volgt:
ij de meisjes junioren moest de
etalenteerde Dorine Willems
OTTC) met vijf overwinningen
och de meisjes Pazie (Zwolle)
n Olsthoorn (Haarlem) voor laen gaan.
nnemie Chambon (PSV/Cathr.) die
oor het éerst in deze klasse
i tkwam, behaalde de zevende
laa ts.

•·

ij de meisjes aspiranten moest
ilma v. Veen (Irene) als enige
é Brabantse kleuren verdedigen.
~j was echter niet opgewassen
haar medekandidaten en
genoegen nemen met een zeplaa ts.
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(Nationale jeugdachtkampen !v ervolg)
Een lichte teleurstelling wa s er bij de meisjes pupillen waar de
als eerste geplaatste Yvonne de Prenter (Tornado) niet verder
kwam dan de vijfde plaats. In de halve finale wist zij nog onge?lagen te blijven. Op deze dag speelden kenne lijk de zenuwen
haar parten.
M~ er

succes was er weggelegd voor de Brabantse meisjes ?atric~a
en Emily Noor (OTTC) bij de meisj es welpen . . Patricia haalde met 4 overwinningen d e tweed e plaats, achter
àe favoriet G. Keen (Gelderland) . Voor haar zijn in de toekomst
nog wel hogere ereplaatsen weggelegd als zij deze stijgende lijn
we et door te zetten. Emily Noor (OTTC) eiste met twee overwinninge n d e v ierde plaats op achter A. Lassche.
de Groot (PSV/Cathrien)

;:;.•

Bi j d e jongens junio~en was Jos Hendriks (JCVl de enige Brabantse
vertegenwoordiger. Jds moest na de halve finales (ongeslagen
winnaar) redelijk optimistisch aan de partijen zijn begonnen.
Kennelijk had hij zijn dag ni et op deze druilige zondag in februari.
}·L. j eindigde op de achtste plaats.
Sl j de jongens aspiranten en welpen ontbrak het dit jaar aan
~a n t se deelnemers, mede door de blessures van Eric Noor.

Bra~

Aan het eind van dit goed georganiseerde toernooi werden de prijzen ui tge r eikt door NTTB - voorzitter Jaap Roeten en HB - lid
T. Willems.
Alle deelnemers ontvingen een aandenken aan dit geslaagde evenernent r en terechtr want ook al viel men deze keer niet in de prijzen
me n mag toch trots zijn bij de beste acht van Nederland te horen.
To t slot wil ik opmerken dat het opvallend is dat de 12 Brabantse
fi nalisten van 5 verenigingen komen: Irene (4}, 0TTC (3), JCV (2)
FSV/Cathrièn (2} en Tornado (l}. Natuurlijk moet een ver e niging
afwachten wat voor talenten er bij d e vereniging lid worden, maar
ik meen ook te mogen concluderen, uit de bovenstaande cijfers, dat
een goede opvang, training en negeléiding van de jeugd in de vereniging zelf enorm bijdraagt tot het succes van de jeugd, en daarmee ook tot het succes van toe.kmnstige Brabantse sen.Laren.
De eindstanden in de diverse klassen zijn als volgt:

.Meisjes Junioren.
l . M.

Paz ie
2 . M. Olsthoorn
'3 • D. Wille~
I . vtl~Osselaar

5. A.
M.
7 . A.
'L s .
F

Ver heul
de Koning
Chambon
Tahapary

Mei.sjes ·a spi·ran·tën

.Ze
Ha

Br
·ze
Ha
Arn

Br
Ze

l. M.Kloppenburg
2 . ~ - ... Bakker
3. J .• Jansrna
4. D. Keen
5 . A -. Veldmaat
6 . A. Kersten
7. N. v. Veen
8. L. Sneller
~

Meisjes pu;eillen.

Ys
Ha
Ys
Ge

Zw
Ze
Br
Ha

1. H.
2. J .
3. s .
4. c.
5 •· Y.
6. M.
ï,
A.
8. M.

.

Hoo
Bakker
Izebout
v. Deursen
de Pr enter
Bon thuis
Ver heul
Bon thuis

Ut

Ha
Ze
Ni
Br
Tw

Ha
Tw
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t--îèT sjes welpen

,

J. •

G. Keen

2. p . de Groot
3 . A. Lassche

4 . E. Noor
5 . I . v. Soes t
6. L. v. d. Veen

Ge.
Br .
Zw.
Br.
Ys
Gr.

J-:>ngens Juniorer1
l

. s.

MeyE~ ::-

E.
3 . R.
;!: ...
R.
5. 0.
')

Beek
de Groot
Beeringen \
Ahlers
6 . E. Kruisel.b r ink
7
R. Boedhram
8 . J. Hendrik.se
L, •

~~o ngens

Ha .
Og.
Ha .
F."rrl.

Og.
Og.
Ro.
Br.

.

Verhulst
2. A. Visser
3. F. Boute
..:~
Th. Boon
5 . ;::;'
Wij man
"-"
,\) .
P . de Vrind
'7
i .
M. Hee ren
8 . ~1 " v • Kuyck

.

"'ij

H. Harthol t

2 . E. v. Loon

3.
4.
5.
6.

7

8.

E. AI1.ge.nent
R. vd. Marel

Zw.
Ys .
Ge.
Li.

Roos
Ha.
G. v. Gf'venhllill±ec. u{- .
T. Hoek
E. .Noor (Gebl. es) Br.

1'/1 .

~

Jongens welpen

..Jonqens puoillen
1. J

l

as p iranten

Br.
NHNK.
Br .
Br.
l\J'HNI\.

Ha.
Ze.
Nl.

i;,,
1. .w

• Mooy
G. Bakker
J
T.v.Steenbergen
.J •
4 . G. Ve rhaegh
5. E. Heemskerk
6. A . Barend sen
')

.c.. •

Ys.
Ha"

Ha.
Ge .
NHNK.

Ys.
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JUNIOREN TOERNOOI BACK HANDS

Wat l ater dan in de bedoeling la g, vo l gt hier als nog het verslag
van het junioren Back Hands toernooi.
Het toernooi in de sporthal te Rucphen had een gezellig verl oop.
Doordat het toernooi voor de senioren gescheiden was van de junioren, verliep de organisatie duidelijk vlotter en rustiger dan i n
andere jaren. Bij de jeugd 1 g ingen de prijzen naar L. de Prenter
(Hotak) en F. Raayrnakers (Hotak}. Daarnaast veroverde d eze v ereniging u i t Hoogerheide met duidelijke voorsprong de verenigingsprijs

.,

P.

Ki 1

( b. g.

)

'

De u itslaoen
MEISJES ENKEL

'--...

Junioren
As.12iranten
Pu:eillen
. -~

de Bruyn (Tanaka)
2. L. de Pr enter (Hotak)
1. J. Seegers (Stiphout)
2 . A. Noor dam (Tanaka}
1. M. Slootmans (Tornado)
2. M. Kunst u~arkiezaat)
1. P. Franke (Tornado)
2. s. Paetzel (Irene)

1. A.

c

welpen

Extra 1
Extra 2
Extra 3

Pupillen A/B
1. Y. de Prenter (Ho ta
2. K. Appels (Hotak)

(Hotak)
2. A. de Bruyn (Tanaka}
1. J. SeeCTers (Stiphout)
2. Y. de Prenter (Hotak)
1. M. Slootmans (Tornado}
2 . K. Appels (Hotak)
1. L. de Prenter

:MEISJES DUBBEL
Junioren

Pupillen/

1. A. de Bruyn/A.Noordam (Tanaka)
2. D. Vermeulen/v. Leenaoed (Vice Versa 'Sl )
1. J. Seegers/M..v.d.Poel. (Stiphout)
2. L. Tettero/M. Kunst (Markiez aat)
1. K. Appels/Y. de Prenter (Hotak)

Welpen

2. M. Slootmans/P. Franke (Tornado)

aspiranten

•.J

. j

JONGENS ENKEL
·..;

:f

c

1.
2.
1.
2.
1.
2.

Pupillen

1.

Welpen

2.
1.
2.

Junioren
Aspiranten
A/B
Aspiranten

;.,
·.)

:. -~

·''

Extra l

R.
F.
P.
R.
R.
R.
P.
T.
F.
R.

vd. Steen (Hotak}
vd. Vaart (TanakaY
Frijters (Back Hands)
Paetzel ~Irene)
v. Olderen {Br eda )
Boon.man (Vice Versa '51)
Baremans (Back Hands)
Verstijlen (Back Hands}
v. Sprang (Irene)
v. Elzakker (Hotak)

1. F. Raaymakers (Hotak)
2. R. Paetzel (Irene)

;
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Junioren Toernooi Back Hands
Extra 2
Extra 3

1.
2.
1.
2.

P.
F.
P.
J.

(vervolg)

Frijters (Back Hands)
vd. Vaart (TanakaY
Baremans (Back Hands)
Kleyn (TTVE)

JONGENS DUBBEL
Junioren

1 . R. vd. Steen/B. Sanders (HotakJ
2. D. Rorner/E. Roovers (Breda)

~spiranten

1. R. Paetzel/R. Heeren (Irene /Back Hands)

2.

~·

Frijters/G. v. Dooren {Back Hands}

Pupillen

1. P. Baremans/N. v. Elzakker (Back Hands / Hotak)
2. T. Verstijlen/A. de Bruyn (Back Handsl

Welpen

1. F. v. Sprang/R. v. Elzakker (Irene / Hotak)
2. J. Grinvis/R. v.tl.Vorst (Back Hands /V.V. '51)

Vereni~in~sErijs:

l . Ho tak

'68
2. Back Hands
3. Tornado
4. Tanaka

5. Vice Versa '51

42 punten

25 punten
18 punten
17 punten
14 punten

Uit de clubbladen
in de Mixed

In"netfout" van JCV uit Vught droomt een van de leden dat hi~
de Nikonjongens is tegengekomen op Tenerife; terug in de werkelijkheid bij de Brabantse Kampioenschappen, vraagt hij zich
af wat er mooier is: succes in Eindhoven ef zon, zee en zand
in Tenerife. Het antwoord wordt niet gegeven, alhoewel hij zegt
het wel te weten.
In "Tiesnieuwsn van TTV Ti.os uit Tilburg lezen we dat het echtpaar Bert en Tiny van Dijk ow. gezondheidsredenen hun bestuursfunctie (resp. voorzitter en penningmeesteresse) hebben opgegeven. Bert is 10 jaar voorzitter geweest en Diny 15 jaar penningmeesteresse. Uit het stuk blijkt de dankbaarheid van de vereniging

fs
Vervolg "Uit de clubbladen"
voor alles wat het echtpaar heeft gedaan voor Tios.

TTV Alico uit Schijndel heeft voor de tweede keer zijn clubblad
"Alico Spetters" uitgebracht. Een goed verzorgd blad met foto's
van de clubkampioenschappen. Naast de vaste rubrieken, die in
ieder clubblad voor komen, staat er ook een artikel over "Sport
en Gezondheid" in.
I n "onder ons" Van TTV Smash ' 7 3 uit Uden s:kaa t een supertaf eltenniskwis. De kwis test de kennis van het tafeltennis en van
het eigen clubblad op ludieke wijze.
De redaktie van " Mixed" heeft de test ook gemaakt en is blijkb aar goed op de hoogte want ze scoorde 37 punten wat "zeer goed"
wordt genoemd. Verder ook in dit clubblad mooie foto's van de
c lubkampioenschappen.

In "Doedel van TTV Sics West in Roosendaal vraagt men zich af
o f men de grootste vereniging van Roosendaal wordt als binnenkort het 150e lid wordt begroet . In i980 zijn 35 leden verwel1

'

komd! . Door het aanstellen van een "~ublic Relations-man" , die

a rtikelen in de regionale kranten gaat schrijven , hoopt men nog
mee r belangstelling voor t afeltennis o p te wekk en e n daardoor
11
groter te g r oeien" .
In "Het Leuterke" van Red Star '58 uit Goirle verhaalt een lid
van de werkgroep die een bestuurskamer heeft gebouwd over de
totstandkoming van die ruimte . Hij bedankt de leden die niet in
de weg kwamen lopen, z0dat net werk kon vlotten.

I n "Smash", het clubblad van TTV Desa uit Roosendaal bedankt de
' verblufte jubilaris" Jac. · van Oers voor de belangstelling die
hij heeft ondervonden bij zijn jubileum. Hij vraagt zich· af of
hij dat wel allemaal verdiend heeft; " Hij deed de opvang van de
jeugd met veel plezier en voelde ·zich v oldoende beloond met hun
waarderin g .
TTV he t Markiezaat mit Bergen op Zoom bestaat 12 ~ jaar, zo lazen
wé'in "Smashparade" . Op zich vindt men dit onvoldoende om een
feestavond te organiseren . Het feit echter dat enkele leden 25
jaar g eleden nij de fusiepartner " Dito " zijn begonnen en daardoor nu 25 jaar lid zijn maakt een f eestje acceptabel .. . ... .
I n "Luto-ni euws" van T TV Lut o ui t Ti lburg staat een Donor Cod icil afgedrukt in ' t kader van de actie "De sport zet zijn
schouders onder de donorwerving".
I n het clubnlad van TTV Kadans u i t Best gaan ze in twee a.,fleveri ngen de g esch iedeni s van de vereniging opnamen al s serv;ice voor
de v e l e nieuwe leden die e r in ko:tte t i j d z i jn bijgekomen .

19
~its lage n .

1e divisie (te spelen v66r 26 februari 1981)
117
118

·119
120

Deso 1
Nikon 3
Nik on 1
Ho tak 1

-

0
0
3
0

Irene 1
JC~J

4

TTCV/R
:\.ik on 2

-

5
5

.C ';\

2

5

·~

2e d i v isie {te s pelen vóór 26 februari
264
265
266
267

Jeep l
Renata 3
Ka dans 2
Ho tak 1

Renata 1
De so 1
i'Jj kon

0

5

-:i:
_,

2l:
2
4

3
1 -

"

Kadans 1

Hixed ,(te spelen v66r 25 febru ari 1981)
~~

:0

J 11
312
3 ·1 3

Vice Versa ' S1 1
Irene 1
Stiphout. !
JCV 2

--

~

JCV 1

5 -

Belcrum 1

7
7

PSV/C
·-

-

Red Star 2 ..," -

....

L

~

J

0
3

Programma.

Onderstaand gelj_e'.TE ll c.an . te treffen het progranLTna voor de !·ral up.
finales van de b eke rko~petitie. De weds trijden moeten gespeel d
zijn vóór 26 - 3 - 198].
·: e Divi sie
121
122

Nikon- 2
Irene- l

JCV- 1
Niko n - 1

2e Divisie
26 8
269

RE;nata Kadans -

Kadans Rena ta -

J.

l

2
3

Mixed
314
315

Vic e Ver sa'Sl Ire n e- l

l

S·' Eîphöut- 1

JCV- 2

Dames

I"'.

416

Red Star- 2

Lu to- l

417

JCV- 1

Red Ste.1 -

1

f:''.,'~' De finales 1e divi sie heren en dame~ worden georgani seerd door de
~0> vereniging Red Star en worden ges peeld op vrijàag 17-4- '81, aan7
~!k v ang 20. 30 u. De winnaars van deze bE:ide fi n.::i.l es verkrijgen het

I'

~~~h~e~~:! 1 ~ew~~~=~ ~~n 2; ' \ ~~ij o~: ! ~ 2 ~~~~~ '. i na les

19 8 O

:1981

(N.B. F .

·~;{:( De finales 2e divisie h.c.; r en .an n:i.ixcè. wcrder, gespeeld. op vr i j d.ag
.%T. 24 -4-'81 aanvang 20.30 u.

~~L. 'Je organ isatie is in handen van de Yereniging O.T.T.C .
-~r·

l'i. •

Roe ·nnans

(bekerkomp.leider)
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VOOR U GELEZEN . . . . . .

FISCALE PROBLEMEN I N DE SPORT
In "sportinterme dium" nr. 5 en 6 is aan de hand van een praktijkgeval de fiscale problematiek van de vrijwilliqers in de v e reni ging beh andeld . De Inspecteur der~· Directe Bëlastingen had de
v ereniging AZ en PC een na hef fings opsl ag loonbelasting opgelegd
over de perîode 197 3 tot 197 6 . Het b etrof de inkomsten v an cassières , tra iners en buffethul p en. De zaak is voor de rechter uitgevochten. De schr i 'jver , 1'..lfred Zebregs, medewerker v an de NSF,
tre k t aan de hand van de uitspraak de v olgende conclusies:
1. Nogmaals i s bevestigd dat vergoedi ng van onkosten, in de vorm
van een vast bed;rrag per uur (voor cassières en b uf fethulpe n}
of zelfs in de vorm van een vast bedrag per trai ning , week of
maand {trainers) zijn toegestaan , zolang het om een aannemelij ~
te maken vergoeding van onkosten gaat en de ui tbetaa l d e bedragen in. wanverhou ding staan tot de v errichte we.rkzaa1"ihe.de.n.
( De NSF heeft aan de Minis ter van Financ iën: voorcres teld om ee n
bedrag van f • 7 0, - pe r week 1 waarvoor ternnins t e 7 uur gewerkt is
als vr ijwilli'ger en max. f .3000,- per jaar, b e lastingvrij te
/
doen zijn. He t mi n isterie van Financiën h eeft nog niet g ereageer
op di t voorstel).
2 . Voo r op deze wijze verstrekte o nko stenvergoeding Lijkt ook nie t
van belang t e zijn of het kader al d an niet specifieke de s kun-

digheid bezit.
3. Of het belangri jk is of de arbeid uit ideëele motieven, clubliefde etc. wordt verricht, daarover doet de rechter geen ( di ~
recte ) uitspraak , m.b.t. d e train ers . Ons lijkt die o verweging
(die de rech~er'"wèl t.a.v. de buffethulpen e n cassières h antee
de) in elk gev al n iet van toepassing op dat d eel van ·d e vergoeding aan de trainers dat als loon aangemerkt is (het 1 surplus 1
boven de onkostenvergoeding) .

4. Immers de rec h ter meent stellig dat er, wat de trainers betreft i ..
sprak e is van een diens tbetrekking (vanwege de gezagsverhouding }/)
en dat voorts het' surplus' niet in een zodani g e wanverhouding
,
staat tot aard en omvang van de wer kzaamheden dat niet gesproken'.;
kan worden van l oon. We l heeft de rechter de onkostenvergoeding ··
(zelfs uitbetaald in d e v orm van een vast bedrag) geaccepteerd .
5. Nogmaals:
zin is de
Dit is de
t . a.v. de

het 'surplus' is loon uit dienstbetrekking en.in die
ve reniging i nhoudsplichtig voor de loonbe lasting.
strekking van de principiële uits praak van · de rechter
trainers.

6. Nogmaals: wel lijkt het voor de trainers acceptabel te zijn
dat de onkostenvergoeding in een va s t bedrag per uur, week
of maand worden uitgekee~ d, zolang de werkelijk gemaakte
k osten aannemelijk gemaakt kunnen worden en h et bedr ag niet
te hoog wordt . Dit houdt dus in dat de onkostenvergoeding ·
als punt je bij paaltje komt toch gespecifeerd moet kunnen
worden.
Voor meer info rmatie zie de betreffende artikelen in "SportInter medium" nr. 5 en 6. Het blad is het officiêle orgaan van
de Nederlandse Sport-Federatie.
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Voor U gelezen (vervolg)

In het Algemeen Dagblad van 30 Januari 1981:
:: t':

Minister blijft bij BTW- heffing.
Minister Gardeniers van CRM blijft van mening dat sportkantines
onder het belastingsysteem vallen en dus BTW over hun omzet
moeten gaan betalen.
De BTW- grens is gesteld op f.125.GGO gulden, want het is, volgens
de minister, niet d e bedoeling om de sport "de nek om te draaien".
Mevrouw Gardeniers heeft dit de· Tweede Kamer gisteren laten weten
tijdens de voortzetting van de behandeling van haar begroting.
Vooral b±j grotere sportverenigingen hebben de kantines vaak een
bedrijfsmatige opzet en is er sprake van concurrentie met de horeca. In overleg met s taats secretaris Van Amelsvoort (financiën)
verantwoordelijk voor belastingzaken, wil minister Gardeniers
komen tot een soepele overgangsregeling voor de betrokkenen.
VERGOEDINGEN
Ook is gesproken over de vergoedingen die clubs soms betalen aan
vrijwillige bestuurders. Met de fiscus ontstaan regelmatig ver= ··
schillen van mening of nu wel of niet hierover inkomstenbelasting
en sociale premies moeten worden geheven. Minister Gardeniers kan
hierover nu nog geen duidelijkheid verschaffen. Binnen niet al te
lange tijd verwacht zij hierover uitspraken van de Hoge Raad.
De hèer Feringa, voorzitter van een co:mmissie van de landelijke
belangenvereniging voor amateurs die de BTW-heffing onder de loep
heèft genomen, is ook niet blij met de grens van 125.000 gulden
voor de BTW- heffing.
" Het is en blijft flauwekul. Ga maar eens
na hoeveel mensen hun vrije tijd voor hun club opofferen. Onze
enige hoop is dat staatssecretaris Wallis de Vries van CRM zijn
collega Van Amelsfoort van financiën dit hele plan zal afraden .
Daar rekenen wij ook een beetje op."
In het parool van 7 februari 1981.
Kleine budgetten in tafeltennis

;::

De tafeltenniswereld kent relatief weinig sponsors. De meest bekende, Tempo Team, trekt zich aan het eind van dit seizoen na
elf jaar sponsoring terug. De directie van het uitzendbureau liet
dat twee jaar geleden al weten aan het bestuur van het l\_msterdam
Wilskracht/SNL-Smash(Wie kent die naam nog? )
Tempo Team legde per jaar zo'n 130.000 gulden op tafel om de c .lub
top- tafeltennis te latèn bedrijven. Het bedrijf heeft ervoor gezorgd dat de club niet in een levensgroot gat valt. Dankzij de
royale sponsoring was Wilskracht in staat een forse reserve op te
bouwen. Voorzitter Jos Neep: "We kunnen nog wel even vooruit , maar
op lange termijn kunnen wij niet ~onder een nieuwe sponsor, willen
we tenminste in de top willen kunnen blijven meedraaien. Er zijn
nog wel sponsors te vinden, alleen zullen we erop voorbereid moeten
zijn, dat die met kleinere budgetten zullen werken, dan wij gewend
waren." De Nederlandse Tafeltennis Bond weet niet precies hoeveel
sponsorgeld er bij de verenigingen omgaat. Bondsdirecteur Aad Scharro ~ " De bond -· heeft geen inzichten in de overeenkomsten .Bij ons wor den alleen in de top een paar clubs gesponsord. Dat zal in de naaste
toekomst ook wel zo blijven, al zal de gel dkraan wel voor een gedeelte worden dichtgedraaid . Dat geldt ook voor de verbintenis die de
bond met Cor du Buy heeft en die deze zomer afloopt."
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N.T.T.B maakt nieuwe lijst van gediplomeerde tafeltennistrainers.
In de N.T.T.B. circu leert al enige jaren een (verouderde) lijst
van gediplomeerde tafeltennistrainers. Ook in de afdeling is al
enkele malen geprobeerd een dergelijke (aktuele) lij:it saraen te
stellen Tot op heden is dit echter nog niet helemaal gelukt.
Toch bereiken het Bondsbureau te Voorburg en ook de afdelingsfunctionarissen regelmatig verzoeken om een bijgewerkte trainerslijst. Daarom is hieronder een lijst afgedrukt van alle gediplomeerde trainers die nu nog als NTTB-lid staan geregis t reerd.
Aangezien men op de trainerslijst die binnenkort zal worden uit~
gegeven nog meer gegevens wil vermelden (geboortedatum en telefoonnummer} krijgen al deze trainers die op onderstaande lijst
staan een dezer dagen een brief thuis. Hierin zal hen worden gevraagd deze gegevens zo spoedig mogelijk aan ondergetekende kenbaar te maken.
De trainers die de gevraagde gegevens aan mij retourneren zullen
in de toekomst ook op de hoogte gehouden worden van te organiseren kaderbijeenkomsten en andere technische ontwikkElingen in
de afdeling.
Natuurlijk is het mogelijk dat bepaalde adressen op onderstaande
lijst niet juist zijn of sommige trainers niet zijn vermeld.
Indien U bij controle hierachter komt, wilt U mij dit dan zo
spoedig mogelijk laten weten. De betreffende trainer kan ik dan
alsnog aanschrijven.
i:1et uw medewerking is het mogelijk om op korte termijn in de afdeling tot een komplete trainerslijst te komen.
Ton van Happen
Postbus 81,
4760 AB Zevenbergen.
Tel. 01680-27714 (a)
01680-24910

(o)

LIJST VAN BONDSOEFENMEESTERS.
1. P .C. van Straelen ,
2. F. Willems

Margri etlaan 34,
t~ozartsingel. Sï,

5342 EJ Oss
5216 GB 's-Hertogenbosch

LIJST VAN GEDIPLOMEERDE T~...FELTENNISINSTRUCTEURS (oud) en T.T.I.B.

M. Banens
J. Bechtold
H. Bloks
P.J.J. Rooymans
H. Damen
A. van Doorn
J. Harks
L.W. de Krijger
Mej. P.A.M. de
Krijger
J. Or bons
J. Suiskens
H. Vaessen
F. van Vessem
W. van Vessem
M. v. Vroenhoven

es

's-Her togenbosch

PD
ER
BD
GK
GD

' s -Her~ogenb osch

Willem v.Oranj esl . 59
Pels si ngel 79
Servatiusstraat 15
Terheydenseweg 21
Pr. Beatrixlaan 18
N.C.B. Laan 20
Bazelstraat 17
v.Hogendorpplein 16

5211
5212
5262
4815
5684
5462
5624
5051

Kalverstraat 24
Hagekampweg 82
v.d. Hartstraat 42
W. v. Gentstraat 49
Theresialaan 84
Hobbendonkseweg 70
J.M. Kemperstraat 14

SOSl NK Goirle

5616
5622
5666
5262
5283
565 2

Vught
Breda
Best
Veghel
AT Eindhoven
SP Goirle
AS Eindhoven
GC Eindhoven
GA Geldrop
BP Vught
HL Boxtel
GX Eindhoven

23
L.J .A.~1. Zandvliet
S. vd. See
H. Boute
LIJST

VAi~

Don kenstraat 10
3e Donk 25
Puccini hof 6 7 3

GEDIPL0~1EERDE

Bal vers
H.H . M. Beks
i:-1.A.J. v.d.
Berghe-Smits
dej. E. Burgers
A. Dam
H. Deelen
J. Hoevenaar
W .A. ~'1.

\"J. J .M.

4837 EJ Teteringen.
5233 XD 's - Hertogenbosch.
5049 Ga Tilburg.

JEUG0TA:E'ELTE1\i!:HSINSTRUCTEURS EN T.T. I. -A

Schubertsingel 8
Esschestraat 117

5216
5262

XA
BC

Wilteindstraat 15
P
. Potterplein 51

5051
4815
4731
5482

s:n

A . Koe.nestraat 11

Rietstraat 25
Xard.v. Rossumstr.56
rd

BB
fü;J

EV

's - nertogenbos c h.
Vught.
Goirle.
Breda.
Oudenbosch.
Schijndel.
Dongen

5104

v. Hof -

stad
P.J. Kil
H.J. de Kort
D. Kunst
J.J. Kuys
Aevr . ~1. S . ;.J.
Boudens-·f:Jlahieu
J. P .11eyers
Th. Ivloerings
EJ. v.Straelenv. Noord
J. W. r1. v. Oers
R.P . M. v. Osch
Th.den Ouden
P.Ruedisueli
E.î1.A . HuylekomSchults
~l. Smeekes
A.W. v. Spreeuwel
P.C. Theuns
H. Vaessen
M. Wagemakers
C. Wellens
A.H. Willems

Meidoornstraat 5
Julianalaan 40
'iHlgengaard 16
P.Benoitstraat 56
Hoevenbraaksestr. 13

5482
4651
5051
4614
5482

BA
BC
BD

Sc h ijndel.
Steenbergen .
Goirle.
Bergen op Zoom.
Schijndel.

Suzannadonk 16
Nobellàan 30
Achterhoeksestr. 5

4707
4622

WP
AJ
BC

Roosendaal.
Bergen op Zoom.
Rucphen.

Mozartlaan 34
~louwseweg 2 7
Gruttostraat 18
Ossendrechtseweg 8
Luikstraat 8

5343
4703
5667
4631
4871

!'.:J

Oss.
Roosendaal.
Geldrop.
Hoogerheide.
Etten - Leur.

:1ascagnistraat 473
Besterdring 39
Markt 68
Ossendrechtseweg 31
W.v. Geutstraat 49
Beatrixlaan 20
Past.Lathouwersstr.9
Tuindersweg 17

5049
5014

F.A. Peeters
J . J . : ::r. v . Ierse 1
P. v. Nieuwehuizen
Th. Janssen
A. Koot
G. Beurskens
B.v. Hoften
i'1ej. C. Diepstraten

Schijfsebaan 2a
Aert v. Swaensstr.12

4 722

se

5091

fü']

Chrisstraat 1
Gen. v. Heutzlaan 55
Zoraerland 91
Henkenshage 8
van Puttenstraat 14

5683
5623
4761
5653
4 791

JD
JE
TB

J.v. Ruysdaelstr. 1
Wagenaarstraat 195
Goudplevier 18 '
Burg.Ploegmanstr. 111
Baron v. Tuyll s tr.23
Simon vd. Stelstr.5
Deelenstraat 5
Carpinistraat 67
Molendreef 22

5261
5343
5348

XD
CE
XE

5018
57"8
5665
4641

CM
KJ
HT

i·J. Berends
G. van Dam

J.H. Peters
J.A.M. Aerts
T.H. v. Erven
F.W.Geubbels
J.G. Gudden
T. v. Oevelen

4715

4731

4631
5666
4231
5473
5738

BZ
X'L'

EL
PW
BC
ZH
BK
HG
HP
BB
GA
KK
GR
BJ

v
P L\.

EN

C'il

Tilburg.
Tilburg.
Oudenbosch.
Hoogerheide.
Geldrop.
Oudenbosch.
Heeswijk.
nariahout/ Lie s hout.
Schijf.
Goirle.
Best.
Eindhoven.
Zevenbergen.
Eindhoven.
Klundert.
Vught .
Oss.
Oss
Oss.
Geldrop .
Tilburg.
Helraond.
Geldrop.
Ossendrecht.
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.. ·.·

J. den Ouden
J. Ridder
M.J. Sprengers
J.G. WierickJ<:
R. Zwartjens
H.M. v. Helick G.J. Vrielink
A. Cremers
D.A.v. Hoof
A.C. v. Hintum
N. Albers
N. Verbrugge
J. Verhagen
C. Zantboer
P. vd. Horst
F. Kuyper
A. Lauwen
A. v. Happen
s. Paro
J • . vd. Ven
A. L. A. Da:r.len
C.G.J. Barella .
H. Weyenberg
R. de Leeuw
H.C. Bakx
E.G. Hornix
~-1. v. Hooren
Th. van Well
1'1 • A.

HarillWl

A. Aarden
R. vd. Berghe

Calfven 103
Kam.Onnes straat 21
Dorpsstraat 13
Eageland 14
1,1 oggendries 36
Schutterslaan 6a
Lakerstraat 37
St.Nicassiusstraat 7
Hendrik Herpstraat 9
Costverloren 6
Frans Halsstraat 10
Grensstraat 18
Bourgondië 1
Stadshillen 4
Kromme Elleboog 15
Pr. Christinalaan 4 ~
Bastokstraat 5
Postbus 81
Jacq.Perkstraat 61
J.v. Ruysdaelstr. 24
Arlonstraat 31
Fred.Hendriklaan 7
Bieslookweg 2
De Hilver 25
Westelbeersedijk 13
~ilhelminalaan 30
Q.v. Amelsfoortstr.3
Sportlaan 38
Adelaar 14
i-1. v. Duivenvoordest. 14
Wilteindstraat 15

4641
4631
5735
4641
5641
5708
5613
559 1
57()2

5571
5261
4645
4651
4651
4651
4645
4711
4760
5242
4703
5224
5212
5044
5052
5091
5261
5246
5223
5348

5104
5051

RE

Ossendre cb~

GS

Hooger he·::.-·s
Aarle- R~ x·~·:''<
Ossendrec; ":::'

FA
RZ
PN
EB
EP
EW
AR
PL
XB
BS
JB

ex

BG
HM
BC
AB

GB

vc
VM
RA
OI:J

VJ
SK
AT
GX

Ein<lhov e n~

Helmo nd.
Eindhoven.
Heeze.
Helmond .
Bergeyk .
Vught.
Putte.
Steenbergen ..
Steenberge .
Steenbergen. :
Putte.
Sint \'lil leb±( ·
Zevenbergen ·...
Rosmalen.
Roosendaa l.
Den Bosch.
Den Bosch.
Tilburg.
Goirle.
Oostelbeers .
Vught.
Rosmalen.
Den Bosch : ·
Oss.
Dongen.
Goirle.

TAFELTENNISINSTRUKTEUR - A KURSUS
Spelers of speelsters die belangstelling hebben de kursus tafeltennisinstrukteur -A te volgen kunnen hiervoor inschrijfformulier
aanvragen bij ondergetekende . In het komende seizoen wordt er weer ·
een kursus in Brabant gegeven. De startdatum is waarschijnlijk november '81 of januari '82. Het is belangrijk dat U zich zo vroeg
·
mogelijk aanmeldt in verband met de plaatsbepaling van de kursus
in het oostelijk, midden of westelijk gedeelte van de afdeling .
.

. ·:.

Ton van Happen.
Postbus 81
4760 AB Zevenbergen
Tel. 01680 - 27714.
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VAN HET AFDELINGSBESTUUR!
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