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VICE VERSA 'SI

Op 12 december 1981 vierde de tafeltennisver eniging Vice Versa ' 51
uit Oudenbosch het 30-jarige bestaan inet een receptie en een

demonstratiewedstrijd door gehandicapten. voor de redactie van
"M1xedH was d i t aan l eiding om met enkel e leden te praten over het
verleden en heden van de vereniging . In de fraaie accomodatie,
rustig gelegen i n het sportpark van Oudenbosch, tekende ik onder staande wetenswaard i g heden op uit het gesprek me t Frits Blom en
Adrie Dam , beide l eden van de stuurgroep van Vice Versa'51 . Frits
1s sinds dria jaar verbonden aan de vereniging, Adrie i s al meer
dan 25 jaren lid van de vereniging, waarvan hi j ook voorzitter
is geweest.
Js er nog veel bekend over de start van de vereniging?

"Een gedetailleerde beschrijving van het wel en wee van de vereniging van de eerste jan~ n is er n i et. Maar na tuu r lijk is nog
wel bekend hoe de vereniging ontstaan is . Een aantal jongelui
speelden onderling weleens tafeltenn is. Eén daarvan , Wi1'li@ Mol ,
zag er we l i ets in om meer mensen actief d i e sport te laten doen
en stuurde een brief uit naar diverse mensen in de omgeving met
de vraag of ze zin hadden om bij een ping- pong- club te komen .
oaar zijn toen kennelijk voldoende reacties opgekomen want dat
jaar , 1951 , wordt beschouwd als het offi· ciële begin van de tafeltennisvereniging Vice Versa. De '51 is toegevoegd in 1964
toen er nog een tafel t ennisverenig ing werd opgericht met de
naam Vice Versa. Er zi j n nog twee mensen die lid zijn sind s de
oprichting. Jan de Roos , de penn.i ngmeester en Jac. \'11.i llems.
Ac t ief tafeltennissen is er niet meer bij , maar ze wi llen er wel
bijhor en.
In die @erste jaren mochten er geen vrouwen lid zij1n. Inmiddels
hebben de dames duidelijk revanche genomen op die gang van zaken,
want onze eerste damesteam g aat nu eredivisie spelen , het eerste
here ntea.m speelt in de tweede klasse. Een aard ige manier 0 111 ,. ,.._
va nc he te nemen over i gens . "
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Js het gi en-

"Onze ledental is s teeds op en af gegaan met. de ruimte die we
konden krijgen. we moesten dan oOk regelmatig ledenstopl invoeren
omdat we niet iedereeo di e bij de club wil de, i n de gelegenheid
konden stellen om t e tafeltennissen. Daarnaast hadden we behoefte aan @en ontmoetinqsruimte. En het is met ons gegaan als me t
vele tafe l tennisclubs; van restaurant - en cafézaal , waar we eerst
de piano mo e s ten verp l aatsen voordat we konden tennissen, naar
gym~alen . Goed genoeg om te tafeltennissen, maar geen p l aats om
ook gezel l ig wat na te kaart@n, te· prat@n en wat te drinken.
De vereniging telde ongeveer 2 50 leden (we :z i .j D j l!lren., en misschi·e n nu nog we l , de grootst·e tafeltennisve·reniginq van Nederl a nd. gew·e es t ) en we wilden aan de gymzaal een ruimte bijbouwen.
We kregen daar echter geen toestei:nmin q voor. Daarentegen kwam de
gomeente met 't voors tel om de leegstaande schuur op sportpark.
"Albano 11 tot tafelt enniszaal om te bouwen.
Het bostuur stond voor een moei l ijke keuze. Aan de ene kant het
aantrekkelijke van en een ruimte geheel voor de eigen vereniging,

waar we zowel een speel.zaal a.le een ontlnoe t ingsruiinte zouden hebben, die er pas na fl inke discussie bij k:wa.m, want enkele tiental l ·e n meters verder stond al een kantine. Aan de andere kant
het nadee l van. de- nfqelie·qen liqgin9 ~ Die boerder ij lag no~al een
eind van de woonwijken af in de weilanden.
Nou was e.r weliswaar ecm bG:stamminqsplan voor een ni@uwe wijk

die zou grenzen aan dit complex, maar ·g oed, die was er nog ni@t .
Een v .r aag was ook hoe groot het vor loop aa.n. j eu9dleden zou zijn
als w@ d ·e boerderi j zou d en gaan gebruiken.
Uiteindelijk i .s d e knoop doorgehakt en hebben we de gok gewaagd .
We zitt~n 1e r sinds 1 978 i n en hebben gr geen spijt V'an.
Wensen b l ijven er natuurlijk altijd. 18r ligt nu een plan voor
uitbreiding . De financiele kant is geregeld, het is al leen nog
w~chten op de vergu nning.
Overigens is h.et grebouw geen eigendom van de club. we huren het
van de gemeente. De inrichting en aankleding van d e ontmoetingsruimte, een gezelliqe zaal met bar, frites en snaaks, is wel geheel doo r d.e vereniging betaald, voor de luxe van een ontmoetings-

ruimte moeten we ook extra bBtalen.u

Hoe is het gebruik van de z aal gere9eld? Worden er naast tafeltennog- andere activ i teiten .in georganiseerd en hoa Ls h·e t beheer
van de zaal en de ontm.oelinqsruimte gereq0ld?

nis

Wei organisei;-en alleen ao·t :.ivi t ei lQll. die .rec::htstreeks of indirect
hebb@n in deze ruimte. Dat wil z~99en d a t
overdaq in de weeik de zaal niet in 9ebruik isr met uitzonderin g
V'an onze dam@·S recreanten op donderdag. We hebben dan ook geen
aparte !be·heerdBr. We regelen onderling in de verenigin g wie de
zaal opent e n s l u.i t en wi.e bardienst beeft . Klein o n derhoud aan de
ontmoetings.r ui.mte en i nkopen doen we zelf.
Alle doord·eweekse av·o nden is de zaal open voor tafeltenni s.
Er is een soort verdeling gemaakt voor de t raining en de competitie. Op zaterdagmid·dag is er jeugdcompeti tie en op zondagmiddag
is er instuif. Dan stellen wij de zaal o pen vo-o:r leden en nietlede.n, die kunnen tafeltennissen, d i t om de tafeltennissport wat
meer bekendhe1d te geven. ~en kan dan een tafel huren voort 1 ,per half uur . Daar wordt wel gebruik van gemaakt."
0

met tafeltennis te maken

reae
r1Financ i ele steun h~bb@n w@ niet. qehad en daar hebben we ook nie t
om qevraa9d. w0 hadden we behoefte aan adviezen over de in.richting
van het tafeltennisgedeelte.
En daarin zijn we toch wel ·t eleurgesteld. Bij de Bond weet m@n
alleen de eisen waaraan een tafeltennisruimte .minimaal 1n0et
vold.o,m. Maar een qoed advies ove,r bijvoorbeeld de lichtopbrengst,
de vloer, de temperatuurregeling en d at soort za.ken krijg je niet
bij d.·e Tafel tennisbond . we hebben wa.t dat betreft bij de NSF
(Nederlandse Sport Federatie 1 betere ,e rvaringen.
1De Tafeltennisbond kan geen e is en stellen m.b.t. het. 9Qbruik van
d.e ruimte t.b.v. het. Afdelin9:s9ebeuren . Wei hebbe n ,e chter wel zelf
als ver e niging het initiatief genomen om de Afdeling f acili teiten
te geven. Op wo@nsdagmidda9 vin dt hi@r afd@ lingstralninq plaats
en we schrijven regei l matig in voor het: organiseren van Afdelingstoernooien . Laatst hebben we hier de zuid_:Nederlandse Bekerfinales georgan iseerd. Dat past allemaal in one belèid om tafeltennis
te propageren als breed te sport. 1'
bestuur maar een stuur
~~~--~~~~~~-

. Waarom is dat. en

?

"Vori g seizoen is Fi.. Goossens :na 12 jaar
bestuurslid, waarvan 8 jaar voorzitter, gestopt. Er was geen kandidaat voor het
voorzitterschap. We h ebben toen afgesproken dat voor de dagelijkse gang van zaken, bijv . de financien, het weds.trijdsecretariaa:t
de bestuursfuncties blijven bestaan , maar dat een driemanschap
een p l an zou uitw@rk0n, waarin duidelij k het beleid en de t aakverdeling binnen de vereniging zou vastliggen. 1'

e als tafeltgnniscluh een heer din en duideli Ä anders
11

Zoals al 4erder opgemerkt zien wij tafel t ennis, als breedte-sport

en willen wij tafeltennis meer bekendheid geven" Jo moet j e als
vereniginq dan wel afvra9en hoe je dat wilt realiseren .
Daarvoor is die aparte stuurgroep in het leven geroepen, waarin
zowel ervaring is opgenomen als het jeugdig enthousiasme.
Over vele zaken zi jn ook al wel discussies aan de gang en lan9zàam zie je ook wel verschuiving ontstaan, maar we zijn er no9
nie t uit.
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Wat voor invloed heeft dat o

e bi·-

. prest:.a
•FNeen, breëdte-sport betekent voor ons echt iede.r een in de gelegenheid stellen om tafeltennis te spel@n zoals hijzelf denkt dat
goed is voor hem. Ma.ar dat betekent ook fac ili teiten geven aan
die leden die door train.i ng zov~r mogel ij k willen komen.

Wi j

realiseren ons echter wel da.t het onwaarsch.ij nlijk i s da.t we

daarmee een hoog niveau b0r0iken, w0l dat er meer talent naar
boven komt. Vindt een speler dat onze vereniging niet biedt wat
hij graag zou willen, dan zal hij dat b i j een andere vereniging
moeten z ien te vinden ,
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Komt dat voor nu in de vereniq ing?
"Neen, dat h eeft zich nog niet voorgedaan. Wel het omgekeerde .
Iemand di·e ·aach.t zich te kunnen verbeteren, ·maar die voo:r d@ 90zelligheid en de s:feer in de clu b toch weer terug gekomen is .

Het feit dat ons. eerste damesteam, met Marjan Wagemakers, Marlies. van Happen en Jllllith v. Maarseveen, nu eredivisie da.mes
gaat spelen

g~ef t

toch ook wel weer een aparte stimulans en trots.

bij vele leden. Maar het zal moeilijk worden om dat niveau te
hand.haven, met name voor de eventuele opvol9ers, want er zit een
groot gat tussen het eerste en tweede dames team..
Uit de jeu9d kan in de toekomst toch wel wat naar vor•B n komen.
We hebben ·nu 6 jon.gens teams, J meisjes teams en dan nog 3 welpenteams.
.
Bij de heren sen.laren hebben we 1•0 teams in de competitie. Het 1e
beren · team speelt 2e klasse.
De trainingen gebeuren onder leiding van 3 bevoegde trainers die
uit eigen vereniging komen."

Hoe komt
aar zoa

ai.an !laar financille llliddelen, en wat wordt

"De inkomsten hestaa:n u.it contributie, baropbren9st, wand.reclame
en lotto/to,t o · opbrengst.
De con. tr i bu tie is aa:n de lage kant, 1 · 9 , - voor s e.nior·e n en .1 6 • ~
voor junioren per maand. De competitiespelers betalen zelf d@
bondskosten . Van de gemeente ontvangen we subsidie op basis van
het aantal jeugdleden en het percentage training.skost·e n.
Al onze leden .zijn lid van de NTTB. We hebben wel een tijdje
zog·ena.amde jaarleden gehad, die voor een jaar lid waren ·e n af en
toe een balletje kwamen slaan. ook een maand gratis lid om op
pro·e f te· spelen hebben we gehad, maar dat is allemaal afgesohaft
toen we de instuifmiddag gingen organiseren.
.
Mansen d i e na een aantal zondag.e n constateren dat het we l l ·e uk
is, kunnen l id worden en zijn dan ook volledig lid.
Naast de toernooien organiseren we niet veel nevenactiviteiten.
Het is de bedoelin.g dat de stuurqroep een aantal commissie of
werkgroepen instelt die speciale taken krijqen om dingen' te organiseren."

Wat gaat er gebeuren n.a.• v . . het jubil eum?
"We houden een receptie ·e n aansluitend een demonstratie-wedstrij d door gehandicapte·n D•a armee willen we eiqenl.ijk twee zaken dienen; aantonen dat tafeltennis e-en sport voor iedereen is
en dQ aandacht vestigen op do qehand.icapton vanw09e hst jaar van
d.e 9eha.ndicapten.
. .
De ) ·e u9d van Vice Versa 9aat een reisje ma.ken en voor do senior.e n
komt er ee·n f e es t a vond en voor ie der een onderlinge weds tr 1jden4
We helpen ook mee bij de or-ganisati@ van do Brabant s0 Kampioen4

schappen~"
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