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MET IN DEZE RATEL ONDER MEER:

In memoriam:
Laura Schilder
Begin september kwam het tragische bericht
dat oud-GTTC’er Laura Schilder op 31 augustus 2018 is overleden. Laura speelde tijdens
haar studententijd bij GTTC en was van 2001
tot 2004 een vaste waarde voor de landelijke
damesteams. Haar tafeltenniscarrière sloot
ze daarna af met een seizoen in de 1e afdelingsklasse. Ze was daarnaast actief binnen
de vereniging als jeugdtrainer, -coach en vrijwilliger. Ze nam deel aan toernooien, vooral
als het kon worden gecombineerd met gezelligheid, zoals de Nederlandse Studenten
Kampioenschappen en het EDR Toernooi.
Met haar enthousiasme en warme persoonlijkheid droeg zij bij aan erg sfeervolle jaren
bij GTTC.
Laura’s grote passie was zingen en dit deed
ze soms spontaan in de kleine uurtjes na een
competitie-avond. Na haar studie orthopedagogiek vertrok zij weer naar Alkmaar, de regio waar ze vandaan kwam. Met een aantal
oud-teamgenoten onderhield zij nog regelmatig contact. In 2011 nam ze deel aan het
75-jarige jubileumtoernooi. Op het feest die
avond liet zij haar prachtige stem weer eens
klinken. Twee jaar geleden was er op haar initiatief een geslaagde reünie met tafeltennisvrienden uit haar periode bij GTTC. De laatste
tijd ging het minder goed met Laura en helaas
heeft haar vechtlust, die ze ook altijd achter
de tafel liet zien, haar uiteindelijk niet meer
kunnen helpen. Laura is 36 jaar geworden.
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GTTC op Internet:

HELP!
Wie komt de Ratelredactie versterken? Zonder jouw hulp
kan ons clubblad niet voortbestaan. Het zou toch zonde
zijn als dit de laatste Ratel is die je leest?
Twee keer per jaar kun je een bijdrage leveren door deel
te nemen in de redactie, een stukje te schrijven of leuke
foto’s te maken. Dit hoeft echt niet veel tijd te kosten, je
leert er je clubgenoten een stukje beter door kennen en
je bent als eerste van alle roddels op de hoogte. Paparazzi in de dop: meld je nu aan! Ben je van de serieuzere
aanpak? Journalistieke kwaliteiten zijn erg welkom en je
kunt je redactiewerkzaamheden ook nog eens op je CV
zetten! Dus meld je nu aan bij het bestuur of mail naar
ratelredactie@gttc.nl.
Gelukkig is het dankzij de inbreng van verschillende
leden toch weer gelukt een mooie Ratel te vullen. Met
als hoofdartikel het grote dubbelinterview met trainers
Jan-Willem en Thomas. Ik vroeg hun naar de verwachtingen van dit seizoen van alle teams, dus blader snel verder
om te lezen wat ze voor jouw team voorspellen! Ook
vroeg ik ze naar hun persoonlijke doelstellingen en tips
voor jou als speler.
Als tegenhanger vroeg Klaas een aantal jeugdleden naar
hun mening over de trainingen van Thomas. Ik zou Guus,
Hidde en Oscar graag als vaste illustrator voor de Ratel in
dienst nemen, want hun tekeningen erbij zijn fantastisch!
Naar aanleiding van het noemen van MBTI door Thomas,
besloot ik dit verder uit te werken in nog een artikel. Zo
deed ik een test om te kijken welk type ik ben, en blijk ik
‘Verdediger’ te zijn. Als dit het speltype is wat het beste bij mij past moet ik me toch eens flink achter de oren
krabben… Ontdek snel wat jij voor type bent om zo met je
teamgenoten te overleggen hoe zij jou het beste kunnen
coachen.
Veel leesplezier,

www.gttc.nl
ratelredactie@gttc.nl

Karin
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Van de voorzitter
Tegen de tijd dat jullie dit lezen, is de
kans groot dat ik geen voorzitter meer
ben. Dat zal voor mij (en voor
jullie?) toch wel even wennen
zijn. De afgelopen drie jaar
heb ik mij met hart en ziel
ingezet voor de vereniging. Hoewel er nog
heel veel te verbeteren
valt, denk ik dat de
vereniging er beter
voor staat dan drie
jaar geleden.
Er blijven echter grote uitdagingen. En dan
gaat het vooral over de vraag hoe we ervoor
zorgen dat meer leden zich actief in willen
zetten voor de vereniging, bijvoorbeeld als
bestuurslid, en hoe we meer inkomsten genereren. Ik ben dan ook heel benieuwd hoe
de ALV zal zijn verlopen. Eén ding dat zeker is
is dat tijdens de ALV zal blijken dat GTTC het
afgelopen seizoen fors verlies heeft gemaakt.
Daarom zullen de de inkomsten fors omhoog
moeten gaan. Enerzijds om de kosten die we
maken te kunnen dekken. Maar anderzijds
ook om de financiële ruimte te creëren om te
investeren in onze vereniging. Om zo af toe
wat leuks te kunnen organiseren voor onze
jeugdleden, of om bijvoorbeeld een meisjes
startersgroep mogelijk te maken, om maar
eens wat te noemen. De kosten die een extra
trainingsuur met zich mee brengt moet je niet
onderschatten. Een extra trainingsuur gedurende een heel jaar kost zeker vierduizend
euro; een extra trainingsuur voor alléén senioren bijna het dubbele! Dat komt voor een
groot deel door de zaalhuur. Daarom hebben
we, naar aanleiding van de open avond op 19

april, een eerste gesprek gehad met de gemeente over de mogelijkheden voor een nieuwe accomodatie. Dat gesprek was positief en
krijgt een vervolg.
Los van de financiën hebben we ook actieve
vrijwilligers nodig die zich in willen zetten voor
de vereniging. Zonder actieve leden géén
vereniging. Gelukkig zijn er altijd nog leden
bereid geweest om actief te worden, bijvoorbeeld als bestuurslid. Het is echter al jaren
een groot probleem om voldoende actieve
leden te vinden voor commissiewerk. Zo lijkt
het er nu ook op dat dit voorlopig de laatste
editie van de Ratel zal zijn, omdat er te weinig
redactieleden zijn en omdat Karin (voorzitter
Ratelredactie) heeft aangegeven te stoppen
met het redactiewerk..(snik).. Helaas is GTTC
hierin geen uitzondering. Bij tafeltennisverenigingen en verenigingen in het algemeen
wordt het steeds moeilijker om leden actief
te krijgen. Dat is een groot probleem en vormt
voor de toekomst een hele grote uitdaging.
Dit zorgt ervoor dat belangrijke zaken blijven
liggen, zoals het werven van sponsoren of het
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werven van nieuwe (jeugd)leden. Actieve leden zijn dus van essentieel belang voor een
bloeiende vereniging. Ik hoop dan ook dat ze
zich zullen blijven melden!
Graag wil ik afsluiten met het sportevent
Sport Experience in Kardinge. De gemeente
Groningen heeft ervoor gezorgd dat alle sporten zich konden tonen en mensen kennis konden maken met uiteenlopende sporten. GTTC
was hier met twee tafeltennistafels. Dit is
een wervingsactiviteit geweest waarbij zowel
senioren als jeugd hebben geholpen en door
iedereen die er bij betrokken was als erg leuk
werd ervaren. Nu hopen dat er nieuwe leden
uit voort mogen komen, er was in ieder geval
interesse genoeg!

Nieuwe leuke gebeurtenissen die er aan zitten te komen bij GTTC zijn het toernooibezoek
aan de wereldbeker in Luik, ga jij ook mee!?
En inmiddels staat de compleet vernieuwde
website van GTTC online, met compleet nieuwe lay-out, teksten en foto’s. Dit is mogelijk
gemaakt door met name Bas Veenhoven en
andere vrijwilligers.
Klaas Kwakkel
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Dubbelinterview met Jan-Willem en Thomas
Jan-Willem en Thomas zijn beiden trainer bij GTTC. Het leek ons een goed idee
om hen eens aan de tand te voelen over het komende seizoen. Voorzien van vragen over niet alleen de competitieprognose, maar ook over de koppeling tussen
training en wedstrijden en coaching, spraken zij af op de tennisbaan in Haren.
Daar was net het ‘Future Tennistoernooi’ aan de gang met internationale jeugdtoppers. Waar kom je beter in de sfeer? In het zonnetje namen zij, zittend achter
de laptop, samen de vragen goed door. Soms schrokken zij even op als iemand
vroeg of zij in de organisatie zaten.

Over komend seizoen, van training naar wedstrijd en dilemma’s
Wat zijn je verwachtingen voor komend
seizoen, voor de competitie in het algemeen bij GTTC?
Voor team 1 is het toch wel een aderlating
dat Jeroen is vertrokken. Het is mooi dat de
jeugdige Ivo is doorgeschoven; we zijn erg benieuwd naar hoe hij het gaat doen! Rudger,
eveneens als noviteit, gaat het ook weer proberen na enkele seizoenen rust. De oudgedienden Hugo en Wiljon zitten beiden in een
nieuwe fase met een huwelijk en/of kind. Zal
dat hun spel een nieuw elan geven?
Het wordt een lastig seizoen voor team 2. Zij
gaan voor lekker spelen en ervaring opdoen.
Ahmad traint fanatiek en veel; het is dus niet
meer dan terecht dat hij is doorgeschoven.
Jan-Willem heeft met het eindigen van de
zomervakantie de knop weer op tafeltennis
gezet. Ronald wordt opnieuw vader en zal dat
misschien ook nog wel gaan merken: heeft hij
nu een nieuwe frisse kijk? Het team wordt gecompleteerd met Timothy die weer terug van
weggeweest is.
Kevin vindt dat team 3 een zware poule heeft,
maar dit team moet mee kunnen doen om het

kampioenschap. Met moeder Karin en Edwin,
die er ook echt inmiddels bij hoort en Thomas
gaan we dit team op de voet volgen. De eerste wedstrijd was al veelbelovend: 9-1 tegen
Actief Vries 1!
Een combinatie van senioriteit en jeugdigheid
is team 4. Voor veteraan Tjaart, oudgediende Klaas, de nieuwelingen Ruud en Niels en
youngster Bas gaat het erom om erin te blijven. Hoe gaat dit met de verse versterking in
de persoon van Ruud?
Van team 5 verwachten wij dat ze kunnen
gaan meedoen om de titel. Zij hebben nu geroken aan het echte werk. Het is wel de vraag
hoe Lex zich fysiek houdt. Michiel zet flinke
stappen. Gaat Wietse die venijnige vijfgamers
binnenhalen? Hussam settelt zich meer en
meer en zijn spel gaat (net als zijn beheersing
van de Nederlandse taal) zienderogen vooruit!
Roy, afkomstig van stadsgenoot Idéfix, is erbij gekomen in team 6. Gaan we in hem een
nieuwe bestuurder zien spelen? Dit is een erg
leuk team met de harde beukers Hessel en
Hossein naast de geslepen tactici Roy en Tim.
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De strijders van het eerste uur (tot en met
het laatste) is toch echt team 7. Kees, Elco,
Menze en Hans horen als diehard GTTC’ers
echt thuis in de derde klasse; sterker nog: zij
verpersoonlijken deze! We denken dat dit op
elkaar ingespeeld team het weer degelijk zal
gaan doen dit seizoen.
Team 8, bestaande uit Piet, Axel, Eef en Chris,
kent het klappen van de zweep inmiddels wel
en hoe zij deze zelf kunnen laten klappen met
eigen en doordachte spelideeën. Wij zijn erg
benieuwd naar de toekomstige prestaties van
deze GTTC-veteranen.
Net als team 6 is ook team 9 een combinatieteam met Idéfix. Pauls woordgrapjes en
Inekes doeltreffende overspins zouden zomaar eens het geheime wapen kunnen worden van dit team. Naar Carlien en Deniels zijn
we nieuwsgierig; Thomas kent Carlien nog
van zijn trainerstijd bij Idéfix enkele jaren geleden.
Een waar vriendenteam is team 10. Het is
mooi dat dit gezellige feestteam ook fanatieker is gaan trainen. Evert, Boris, Tim en Colin
gaan het nog een seizoen met elkaar probe-

ren. Gaan ze dit seizoen de kantine weer zo
gezellig maken?
Team 11 bestaat uit tweemaal Henk – wie
kent ze niet! Aan hun zijde Cas en Lorenza,
die de dameseer van vorig seizoen hooghoudt. Cas is the new kid on the block en gaat
goed vooruit. We gaan het meemaken!
Het was een hele puzzel, maar jeugd 1 staat
ingeschreven bij GTTC in Landelijk C. Kevin en Thomas hebben elkaar bij Appelscha
meegemaakt, en Kevin was wat blij dat hij bij
ons landelijk kon komen spelen. Hij traint op
woensdag en donderdag bij ons. Op Guus lijkt
maar geen rem te staan: na de trainingsweek
appte hij “Is er morgen nog vrijspelen?” Lukas
heeft in zijn eentje een pittige trainingsweek
in Schiedam gevolgd – op zijn buitenschoenen! Als reserve staat Martin bij dit team ingeschreven, en ook hij heeft de nodige trainingsuurtjes in Polen er alweer opzitten. Dit
seizoen staat in het teken van kennismaken
met landelijk tafeltennis en ervaring opdoen.
Jeugd 2 is een leuk team! Hidde, Tim, Leon,
Oscar en Michiel staan ingedeeld in de eerste
klasse. Het is te hopen dat Leon de sociale
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media van dit team gaat verzorgen! Tim heeft
zijn handen nu helemaal vrij voor tafeltennis.
Hidde ademt tafeltennis; hij verwart volgens
ons de kantine van GTTC nog wel eens met
zijn eigen slaapkamer. Bij Oscar is het tafeltennisbloed weer gaan stromen. Michiel
heeft er ook een volle trainingsweek opzitten.
Veel succes gewenst!
Ons jonge talententeam is team 3. Pelle, Rover, Lennart en Boaz trainen allen minstens
(!) drie keer in de week. Pelle en Boaz trainen
op woensdag sinds kort bij de senioren; ze
hebben er – nauwelijks tien jaar oud – voldoende bluf voor! Rover met blitse bandana
(en wijsvinger) en Lennart sinds kort met noppen vullen dit team meer dan aan. Zij spelen
in de derde klasse. Komt dat zien, komt dat
zien!
Age en Valentijn zijn de drijvende krachten
achter team 4. Zij gaan beiden steeds beter
spelen en trainen. Tian en Max nemen een
seizoen rust, maar staan net als Renayro wel
als reserve bij dit team ingedeeld in Table
Stars Top (vierde klasse).
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Ons nieuwste, jongste team is team 5. Frida
en Ruben zijn nauwelijks acht jaar oud. Frida
is sinds kort twee keer in de week gaan trainen, en zij maakt al flinke stappen! Wij hopen
én zetten erop in om meer meisjes haar voorbeeld te laten volgen. Jochem en Bauke completeren dit leuke team. Onze eigen Maartje
zal af en toe als coach optreden van dit team.
Maartje heeft in de vakantie voor de pabo
haar meisjescursus voor GTTC afgerond.

Hoeveel kampioenen (jeugd en senioren)
krijgen we dit seizoen?
Team 1 zou kunnen, maar het is een pittige
poule.
Team 2 volgend seizoen!
Team 3 heeft een mooie uitdaging.
Team 5 zou mooi zijn!
Team 8 kan misschien op eigen kracht eruit
komen.
Team 11 is zeker vierde klasse waardig.
Jeugd 1 maakt landelijk kennis; top drie zou
knap zijn.
Jeugd 3 bestaat uit jonge honden; gaan ze dit
seizoen al bijten?
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Personal Fysio Fit

van Weering

Praktijk voor fysio- en manuele therapie
H.L.M. van Weering
R. van Weering-Oosting
M.S. Dollekamp
A. van Donselaar-Ritsema
R. Ottevanger

Voor als bewegen alléén niet voldoende is!
Gerbrand Bakkerstraat 75
9713 HD Groningen
Tel: 050 - 313 02 20

H.A. Kooykerplein 4-1
9713 GV Groningen
Tel: 050 - 311 27 74

e-mail: info@praktijkvanweering.nl
Internet: www.praktijkvanweering.nl
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Welk team zou weleens voor een verrassende stunt kunnen gaan zorgen?

competitieopzet, duur, hoeveel wedstrijden etc. Hoe denk jij daarover?

Jan-Willem: “Team 4 zou wel eens voor een
verrassing kunnen gaan zorgen. Als Bas zich
goed voelt, kan hij het op zijn heupen krijgen.
Het is een nieuw en interessant team met
Ruud als versterking erbij. Ik zie team 5 ook
wel als een groeibriljant.”

Jan-Willem: “Voor mij is tafeltennis echt een
dag uit, vooral op zaterdag. Ik zou bij wijze
van liever meer willen spelen. De opzet mag
voor mij hetzelfde blijven. Het probleem is de
efficiënte tijd: deze kan verkort worden door
minder lang in te spelen en minder lang te
coachen. Ik hoor echter wel de oproep tot verandering, en niet zonder reden.

Thomas: “Als hun ontwikkeling zich doorzet,
dan zou ik een gokje durven wagen op jeugd
3 in een of ander Gronings casino. Hugo,
Wiljon en Rudger kunnen de jonge Pietje Bel
als geen ander goed begeleiden; ik sluit een
kampioenschap voor team 1 – hoe moeilijk
ook – toch niet helemaal uit. Ook ga ik team
11, bestaande uit mooie mix van ervaring en
jonge gretigheid, aandachtig volgen.”

Je gaat zelf ook competitie spelen, heb
je een persoonlijke doelstelling? Of voor
je eigen team?
Jan-Willem: “Ik wil zelf graag vijftig procent
halen komend seizoen. Nou, ik ben überhaupt blij dat we derde divisie spelen! Dat wij
als team weinig kans hebben maakt me niet
veel uit; ik ben vooral erg blij met tien wedstrijden spelen!”
Thomas “Het nadeel van veel training geven
is dat ik zelf nog maar één keer in de week
aan trainen toe kom. Daarbij coach ik ook ons
eerste jeugdteam dit seizoen zoveel mogelijk.
Ik heb er wel veel zin in om weer eens een pot
mee te doen. In de Noordelijk 2e verwacht ik
zonder al veel training prima mee te kunnen;
als ik twee van de drie win ben ik tevreden.”

Er wordt in tafeltennisland veel gepraat
over het wel of niet veranderen van de

De jeugd heeft een minder lange concentratieboog: daar kunnen ze best minder wedstrijden spelen. In de regio moeten we letten
op efficiënter tijdsgebruik rondom zaken als
coaching. Op landelijk niveau gewoon de drie
partijen per persoon handhaven.”
Thomas: “Ik ben een groot voorstander van
het eredivisiesysteem op alle niveaus, dus
twee potten per persoon en de dubbel. Zo
heb je uitslagen als 5-2 of 4-3, speel je allemaal minstens twee potten en is er nog een
dubbelpartij. Volgens mij moet je mee met de
tijd. Het is al tientallen jaren een breed gedeelde crime om doordeweeks vaak pas na
middernacht thuis te zijn. Ik vind dat de knuppel eens flink in het hoenderhok geslingerd
mag worden. Gewoon doen!
Een sportbond als de onze oogt verlamd door
zoveel instellingen als bondsraad, afdelingen
en clubs waarmee constant voor draagvlak
gezorgd moet worden. Democratie mag van
mij best iets wijken voor dictatuur als je wat
wilt. Ik sluit me verder graag aan bij Jan-Willem: een jeugdspeler zit nu vaak meer stil
dan dat hij speelt. Het mag allemaal best wat
korter. Verkoop de sport daarnaast ook: zet
die muziekspeler aan en zorg voor goede omstandigheden.”

12

NAJAAR 2018

Over wedstrijden spelen
Jullie zijn beiden trainer. Hoe zorg je dat
trainingen goed aansluiten bij wedstrijden spelen?
Jan-Willem: “Door een mix te vinden tussen
gericht op techniek te trainen en af te wisselen met wedstrijdgerichte en tactische onderdelen. In het technische deel staat de een in
dienst van de ander, maar bij het tactische
gedeelte gaat het juist om ontregelen. Ik laat
beide kanten ook serveren in mijn trainingen;
zo lijkt het net een wedstrijd. Beide spelers
krijgen van mij de vrijheid om creativiteit en
eigen inzichten te gebruiken. Het meeste geniet ik van de gesprekken met de spelers, zo
ook over tactiek.”

Thomas: “Door elke oefening onregelmatig
aan te bieden. Ik zie er zelf totaal niet de
meerwaarde van in om spelpatronen door
herhaling in te slijpen – ik noem het vaak ‘flipperkastoefeningen’. Ze geven een schijngevoel van vastheid dat in wedstrijden meestal
als sneeuw voor de zon smelt. Je hoort dan
vaak teksten als ‘in de training lukt het wel’
en dergelijke. Uiteraard zit er bij mij wel een
idee achter, want alleen maar vrijspelen – het
summum van onregelmatigheid – zou het trainerschap te kort doen. In het begin van het
seizoen ligt de nadruk meer op de rally spelen, gevoel voor de bal krijgen en bijvoorbeeld
de keuze tussen forehand en backhand. Richting de competitie komen er meer tactische
thema’s naar voren, zoals service, eerste
bal en ontvangstvariaties, maar ook lengte,
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plaatsing en moment van raken. In het wedstrijdseizoen vind ik het een leuke uitdaging
om van oefeningen een wedstrijdgerichte oefening te maken, dus met punten of series die
gehaald moeten worden. Zo probeer ik een
vorm van wedstrijdspanning in de training te
brengen – wetend dat die nooit helemaal de
wedstrijdspanning van de echte wedstrijd zal
weerspiegelen. Totaal los van periodisering is
het idee dat bij mij een oefening niet in cement is gegoten: ik zal nooit zeggen dat een
bal geschoven moet worden, maar naar een
bepaalde plaats moet worden gespeeld. Juist
de bal die anders gaat dan de oefening had
voorgeschreven zijn bij uitstek de wedstrijdballen die gehaald moeten worden. Zo is een
netbal die gehaald wordt soms wel eens twee
punten waard in een wedstrijd tijdens de training.

Hoe zorg je als speler ervoor om ook
daadwerkelijk toe te passen wat je in de
training leert?
Jan-Willem: “Ik wil spelers over een drempel
trekken. Het heeft te maken met durf om in
een training de winstgedachte minder belangrijk te hebben dan de verbetergedachte. Durf
om fouten te maken als die op lange termijn
wat opleveren. Het allerergste is toch om te
verliezen als je helemaal op veilig hebt gespeeld? De eerste game hoef je niet gelijk
te winnen, dus geef jezelf ook de tijd om die
nieuwe verworvenheden toe te passen. Geniet daarnaast ook van het spelen.”
Thomas: “Dat heeft alles te maken met je
mindset en willen denken op lange termijn.
Ik zeg: weg met de ELO-rating! Mag een fout
ook goed zijn? Er zijn wedstrijdspelers waarbij
winst voorop staat; zij zullen zeggen dat de
bal in wedstrijden raak moet zijn en dat alleen
de training zich leent voor experimenten. Ik
ben het er – ietwat zweverig gezegd – mee
eens dat het uiteindelijk gaat om je beste zelf
te worden. Dat kost echter tijd en inspanning,
ook in de wedstrijd. Een trainer heeft de taak
om zijn spelers te laten inzien dat je met aardige ogen naar jezelf moet kijken als je buiten
de comfortzone stapt. Het kost nou eenmaal
tijd om verandering toe te passen. Als het
vreemd en raar voelt om eens iets anders te
doen, weet je dat je waarschijnlijk goed bezig
bent.

Een goede teamspirit en coaching onderling dragen veel bij aan succes. Hebben jullie coachingstips?
Jan-Willem: “Zorg dat je weet hoe een speler
gecoacht wil worden. Coach op de beleving
van de speler – en niet op die van jezelf. Dat
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is best een kunst! Vraag of weet waarop een
speler gecoacht wil worden. Ik wil zelf altijd
weten wat de zwakke plekken zijn van de
tegenstander. Kijk ook goed voordat je wat
zegt. Wees oprecht in je belangstelling: als
je het niet weet, durf dat dan ook te zeggen
en moedig flink aan. Ik heb graag dat als je
mij coacht, je aansluit bij mij en niet over mijn
gevoel spreekt. Ik ben tafeltennisser en dus
eigenwijs.”
Thomas: “Volgens mij moet altijd voorop
staan hoe een speler zich voelt, en dat je dat
als coach ook ziet. Het is een kunst om de
juiste snaar te vinden; dat lukt mij ook niet
altijd. Soms is zwijgen goud en soms moet je
een beste peptalk geven. Ik heb graag dat een
speler het contact met mij legt; het maakt mij
niet zoveel uit of dat een blik, woord of diepe
zucht is. Zonder in een overhoorstand te raken, wil ik wel dat een speler meedoet en mij
in zijn of haar eigen gedachten betrekt.
Als ik het idee heb dat een teamgenoot oprecht in mij geïnteresseerd is en wil meedenken, dan voel ik mij beter – en speel ik
dus echt beter zonder dat er nog maar een
woord gezegd hoeft te zijn. Het helpt om in
de auto eens met elkaar te sparren over hoe
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coaching voor jou van meerwaarde is, want
iedereen heeft andere voorkeuren. Sommige
spelers zijn beeldend ingesteld of willen ook
hun eigen creativiteit gebruiken; die moet je
dus niet wegnemen. Anderen steken veel gedetailleerder in elkaar. In algemene zin: het
menselijk brein kent het woordje ‘niet’ niet,
dus die moet je zien te voorkomen. Kijk verder eens naar handvatten als MBTI (lees hierover meer vanaf pagina 17), Action type en
Insights.
Wees vooral positief! Analyseer niet wat er
allemaal misging in de vorige game, maar
koppel het aan de toekomst: wat moet je dus
nú doen? Wees ook beknopt: een speler onthoudt vaak maar een of twee zaken. Het helpt
daarnaast om goed naar de tegenstander te
kijken: soms zie je bij het inspelen al technische beperkingen, zoals bij de voetenstand
of batgreep. Spreek vooral over tactiek (externe focus: waar speel ik de bal) en niet over
techniek (interne focus: hoe speel ik de bal).
En: kijk naar wat het beste werkt! Coaching is
geen wiskunde, maar gaat met praten, luisteren, vallen en opstaan steeds weer iets beter.

Tot slot, als je MOET kiezen
Jan-Willem

Thomas

Techniek of tactiek?

Techniek

Tactiek

Enkelen of dubbelen?

Enkelen

Enkelen

5e game of 3e helft?

5e game

5e game

Thuis of uit?

Thuis

Uit

A, B of C?

B

A

Serveren of ontvangen?

Serveren

Serveren

Aanvallen of verdedigen?

Aanvallen

Aanvallen

Goed spel + verlies of slecht spel + winst?

Goed spel + verlies

Slecht spel + winst
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Ivo Wilschut wint in de finale van Paul Kamstra

CLUBKAMP

IOENS

SCHAPPEN
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2018
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BON
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2 patat +
2 frikandellen
voor maar



4.50
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Wat is MBTI en wat kun je ermee?
De Myers-Briggs Type indicator (MBTI) is gebaseerd op het gedachtegoed van
Carl Jung, een bekende psychiater en psycholoog. Volgens Jung hebben mensen
voorkeuren op vier gebieden:
• Extraversie-Introversie. Waar krijg je energie van? Ben je naar buiten gericht of
meer naar binnen?
• Sensing-Intuition. Waar besteed je aandacht aan als je informatie verzamelt?
Gaat je voorkeur uit naar realistische en feitelijk informatie of naar intuïtieve en
globale informatie?
• Thinking-Feeling. Hoe maak je beslissingen? Neem je beslissingen op basis van
objectieve en rationele gronden of op basis van subjectieve en persoonlijke?
• Judging-Perceiving. Wat voor soort leven leid je? Houd je van een geordend en
gestructureerd leven of van een spontaan en flexibel leven?
In het begin van de 20e eeuw ontwikkelden
moeder en dochter Briggs de MBTI die deze
vier voorkeuren meet. Op basis daarvan worden 16 persoonlijkheidstypen onderscheiden.
Voor uitleg over alle typen en meer achtergrondinformatie, google eens op MBTI en je
vind al snel verschillende testen. Of gebruik
het schema op de volgende pagina. Zo kun je
achterhalen tot welk type jij behoort. En wat
ook leuk is, op internet vind je welke bekende
personen hier bij horen.
Zo blijken Beyoncé en Dr Watson, uit Sherlock
Holmes, hetzelfde type te zijn als ik (ESFJ). Uit
deze typering volgt bijvoorbeeld dat ik graag
in een team werk, ideeën ontwikkel in overleg
met anderen en interesse heb in feiten. Hoewel de uitleg bij de types vaak over werk en
persoonlijke relaties gaat, kun je dit natuurlijk
wel doorvertalen naar tafeltennis. Naar hoe
je binnen een team functioneert bijvoorbeeld
en of je meer ingaat op details of juist voor
het overzicht gaat. Mijn teamgenoten zullen

hier waarschijnlijk uit concluderen dat ze mij
graag inwisselen voor Beyoncé…
Ik zocht ook nog even verder op MBTI en
sport. Daaruit blijkt dat atletiek het beste bij
mij past (heb ik mij toch niet voor niets opgegeven voor de 4mijl), het beste persoonlijkheidstype voor tafeltennis blijkt ISTJ. Voor mij
een 50% score (S en J komen overeen). Welke
tafeltennisser herkent zich wel volledig in dit
type? Ik ben benieuwd hoeveel GTTC’ers dit
tafeltennispersoonlijkheidstype hebben. Een
onderzoekje waard…
Wellicht een leuk idee voor de autorit naar
een uitwedstrijd: onderwerp je teamgenoten
aan de test en leer elkaar beter kennen, zo
verdiep je jullie (tafeltennis)relatie en levert
het misschien zelfs wel een extra winstpunt
op als jullie helemaal op elkaar ingespeeld
zijn.
Karin

Bronnen: wikipedia (MBTI-schema), opp.com (sport-type), 123test.nl
Wil je meer weten over coachen op persoonlijkheid? Dan is dit een interessant artikel:
sportplezier.nl/content/2017/09/170912_coachen-op-persoonlijkheid
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NK in Schiedam
Op zaterdag 1 september vond het NK-B/C/D plaats in Schiedam. Een weekje voor
de start van de competitie een uitgelezen kans om alvast het wedstrijdritme te
proeven en wellicht aan de winst te ruiken?
Om 7 uur ’s ochtends stonden nog niet alle
zintuigen op scherp, want zo vroeg vertrokken
wij al vanuit Groningen. Je moet er wat voor
over hebben om eens andere tegenstanders
te zien en je te meten met de landelijke top in
je eigen licentie-klasse.
Deelnemers voor GTTC in de verschillende
klassen waren:
Heren C: Ivo, Hugo en Wiljon
Heren D: Edwin en Kevin
Dames B: Karin
In het enkelspel haalde niemand de vervolgronde. Gelukkig was er daarna ook nog een
dubbelronde, met wisselende resultaten.
Hugo haalde samen met Peter van Iwaarden

de finale bij Dubbel C, helaas verloren zij deze
nipt met 14-12 in de vijfde game.
Op de foto zie je de verliezers die toen al uitgeschakeld waren. Terwijl Wiljon wachtte op
de finale van Hugo die pas om 19u begon,
hadden de overige drie hun gezonde maaltijd
al achter de kiezen.
Ondanks de overwegend teleurstellende resultaten was het een prima toernooi. Iedereen weet waar hij aan moet werken en je
moet tenslotte iets te verbeteren overhouden. En je weet wat ze zeggen: “Een slechte
generale, goede competitie?”
Karin
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Tafeltennis is een kunst

Een nieuwe rubriek! De mooiste creaties over de hele wereld, gespot op Instagram.

De pingpongboulevard. Wie zou hier niet naartoe willen op vakantie?
En trek dan meteen je tafeltennisslippers aan... Of ga je liever naar New York?
Je ziet het, tafeltennissen kun je overal!

Een tafeltennisballetje, het meest veelzijdige balletje! Maak er een boom van,
beplak je auto ermee of ga voor de makkelijke smiley door er ogen op te tekenen.
Stuur jouw creatie in voor de volgende Ratel: ratelredactie@gttc.nl
Heb je de smaak te pakken? Doe dan inspiratie op met de volgende kunstwerken!

NAJAAR 2018

Ook in het dagelijks leven kun je niet om tafeltennis heen. Metsel een batje in je
muur (of stoep) of maak er één van ontbijtgranen (!) Of wat dacht je van een mooie
hanglamp van balletjes in je woonkamer?
Een volgende keer meer! Kun je niet zo lang wachten? De meeste van
bovenstaande foto’s komen van @wearespin en @artof_pingpong op Instagram.
Karin
(tag me op Instagram @KarinvanderVegt als je een leuke tip hebt)

DE BRINKEN 5 HAREN / 050-5348112
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Guus, Hidde en Oscar over Thomas
Op zaterdag 25 augustus had ik een interessante ontmoeting met enkele jeugdspelers. Ik vroeg hen hoe zij een training van onze gerenommeerde hoofdtrainer
Thomas Groenevelt ervaren. De jongens noemden een groot aantal, uiteenlopende, kernwoorden. Als klap op de vuurpijl hebben ze bovendien een waarheidsgetrouwe (?) tekening gemaakt van Thomas.
Klaas
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Henk Hommes
Wie kent hem niet? De man achter de
grote camera: Henk Hommes! Niet alleen bekend binnen GTTC, maar heel
tafeltennissend Nederland (en zelfs
daarbuiten) kent hem of is
wel eens door hem op de
foto gezet.
Hij reist heel wat toernooien
af om te fotograferen en speelt
zelf ook competitie. Naast de
vele mooie foto’s die hij voor
GTTC heeft gemaakt de afgelopen jaren, heeft hij ook
veel gedaan voor de Ratelredactie. Henk, bedankt voor
al je bijdragen hiervoor!
Tafeltennissers zeggen over Henk:
- sociaal
- altijd vriendelijk
- Wie kent hem niet?
- prachtige foto’s
- Betrokken mens

Foto’s van Henk door Theo Bense en
Jean-Denis Beucher

in Vrijw
he ill
t z ige
on r
ne
tje
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Esta fette met Hessel Miedema
Ik zoek Hessel op in zijn benedenwoning in de Oranjebuurt. Zijn kat laat zich nog
even zien. Na koffie en een grote mergpijp is het tijd voor de eerste vraag.
Hoe ben je met tafeltennis begonnen?
‘Dat was in Steenwijk. Ik zat op voetbal en
moest van de B’s naar de A’s. Ik dacht dat ik
naar A1 ging maar dat ging niet door omdat ik
te iel was. Toen ben ik van voetbal afgegaan
en begonnen met tafeltennisles bij een sportinstructeur die mijn vader uit het leger kende.
Dat was het begin van de jeugdafdeling tafeltennis in Steenwijk. Zo heb ik het geleerd.
Toen ik achttien was heb ik nog een jaar senioren gedaan. Daarna ben ik ervan afgegaan.
Dat was in 1981.’

Hoe ben je bij GTTC gekomen?
‘In 1987 ging ik naar Groningen en in 1989
ging ik bij Vinkhuizen spelen. Maar daar was
geen training en ik wilde graag training hebben. Toen hoorde ik dat er bij GTTC wel training was en ben ik daar in 1989 lid geworden.
In 1992 ben ik van GTTC afgegaan.’
In de volgende jaren doet Hessel andere sporten, met name hardlopen en fietsen. Maar het
tafeltennisvirus laat hem niet los: ‘Drie jaar
geleden ben ik weer bij Vinkhuizen begon-

nen. Maar er was nog steeds geen training en
daarom ben ik weer naar GTTC gegaan.’

Hij is een jaar geleden ook begonnen
met competitie spelen. Hoe bevalt dat?
‘Competitie vind ik heel erg leuk. Het mentale
aspect daarvan kan ik nu wel waarderen. Het
coachen onderling vind ik ook erg leuk. Elkaar
tips geven en zo.’

Een vraag moet wellicht nog opgehelderd worden: waarom kwam Hessel in
1987 naar Groningen?
‘Om te gaan studeren aan de kunstacademie.’ Deze studie heeft hij al heel lang afgerond. Het is zijn beroep geworden: beeldend
kunstenaar. Om een indruk van zijn werk te
geven staat bij dit interview zijn pasteltekening Birth of a narrative afgebeeld. Als Hessel
exposeert, doet hij dat bijna altijd samen met
zijn broers Harry en Peter, die ook beeldend
kunstenaar zijn. Als je er niet tegenop ziet een
beetje te reizen: in april 2019 exposeren de
gebroeders Miedema in museum Belvédère
te Heerenveen.
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International Summercamps 2018
Deze zomer heb ik in de 3e week van de vakantie meegedaan aan de International Summercamps van tt4you in Schiedam. Het was een hele leuke ervaring met
veel goede training. Alleen was ik er als enige uit het hele noorden, dus moet ik
via de ratel, de beste manier om te propaganderen van het hele noorden maar
even laten weten hoe het was zodat er volgend jaar misschien wat meer mensen
meegaan. Er waren spelers uit Malta, Engeland, Rusland en natuurlijk ook veel
Nederlanders.
Elke dag waren er drie trainingen: ochtend,
middag en avond. Het slapen was in de hal
zelf. Er waren twee groepen: groep 1 was sterker dan groep 2, zelf hing ik een beetje tussen
de twee groepen in, ik was bijna de beste van
de tweede groep maar de eerste groep zat
te vol om daar alle trainingen mee te kunnen
doe. De groepen trainden om de beurt, de
andere helft deden we iets anders zoals fles-

senroof, badminton of hadden we even vrij en
deden we voor de training aan een warming
up Verder was er gelukkig een hoop te doen in
en rondom het gebouw, bijvoorbeeld spelen
op een minitafel, buiten voetballen of basketballen in een kooi, darten in de kantine, dat
was dus ook geen probleem.
Lukas
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Zilveren bat voor
Tjaart de Vries
Tjaart kreeg uit handen van JanWillem het zilveren bat uitgereikt
voor zijn inspanningen voor de
club!

GTTC Pubquiz

14 december - 20.00 uur

De laatste editie van de Pubquiz werd gewonnen door THeaTRaal: zij staan voor de schone taak
de volgende aflevering te organiseren. Deze internationale quiz zal op vrijdagavond 14 december om 20.00 worden gehouden in de kantine van GTTC. Doe mee!
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