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Voor je ligt de nieuwe Ratel, gemaakt door een vernieuwde Ratelredactie. We hebben helaas afscheid
moeten nemen van Yoeri, die naar Nijmegen verhuisd
is. Yoeri, bedankt voor je inzet en je ongekende verhalen. Aangezien het verlies van Yoeri niet door één
persoon op te vangen is, hebben we versterking gekregen van maar liefst drie leden: Chris, Tim en Paul.
Samen met Henk, Klaas, Maartje en ondergetekende
zijn we daarmee een goed gevulde commissie. Daarnaast kunnen we al jaren op Elco rekenen, die er elke
keer weer voor zorgt dat ons clubblad er netjes en
fraai uitziet.
In deze editie blikken we terug op het gezellige familietoernooi en een geslaagd jubileumtoernooi en -feest.
We kijken ook vooruit. De GTTC-teams vertellen over
hun doelstellingen en verwachtingen voor deze competitie. Naast de prachtige foto’s van Henk, die je
overal door deze Ratel verspreid vindt, vroegen we
hier de teams zelf om een originele teamfoto. Ik daag
jullie uit om deze foto’s volgend seizoen te overtreffen.
Ook vind je in deze Ratel een tekening van een tafeltenniswedstrijd en een rebus, geïllustreerd door Chris.
En we kijken nog verder vooruit. Met behulp van de
sterren schreef Paul een voorspelling voor elk sterrenbeeld. Volg de goede raad uit de horoscoop op en
doe er je voordeel mee. Tim neemt ons in zijn diepte-interview met Thomas zelfs mee naar 2022, wanneer de hoofdtrainer zijn visie over de toekomst van
de jeugd met ons deelt. Zowel in foto’s als verhalen, is
er deze editie extra aandacht voor de jongste spelers
van GTTC.
We hebben ons best gedaan er weer een mooie mix
van serieuze zaken en luchtige verhalen van te maken. Veel leesplezier!
Namens de redactie,
Karin
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Van de voorzitter
Afgelopen 6 januari vond de nieuwjaarsborrel plaats in onze kantine.
Het was erg gezellig met onder
andere de huldiging van de
kampioenen (team 5 en 8)
van het afgelopen seizoen en
de verlate huldiging van de
kampioenen (team 10) van het
seizoen daarvoor. De traditie
wil dat de voorzitter tijdens de nieuwjaarsborrel een nieuwjaarsspeech houdt.
Speciaal voor iedereen die de nieuwjaarsborrel heeft gemist (zonde!), volgt hier
mijn speech alsnog:
Terugkijkend op 2016 kunnen we trots zijn op
het zeer geslaagde 80-jarige jubileum dat we
hebben georganiseerd. Traditiegetrouw met
een jubileumtoernooi, een diner en een feest
in de binnenstad. Dit jaar ook met de nodige
belangstelling van de pers. Op naar het volgende jubileum!
Daarnaast hebben we in 2016 Thomas Groenevelt aangesteld als hoofdtrainer. Thomas is
jong van geest en heeft een duidelijke visie.
Dat is prettig voor iedereen. Naast zijn trainingsuren steekt hij ook een hoop vrije tijd in
onder andere de begeleiding van jeugdspelers. Zijn toewijding heeft een aanstekelijk effect op menig jeugd- en seniorenspeler. Daar
ben ik hem erg dankbaar voor!
Vooruitkijkend op 2017 hoop ik dat de aanzuigende werking onder vooral jeugdspelers
doorzet. Toen ik zo’n anderhalf jaar geleden
aantrad in het bestuur lag de jeugd behoorlijk
op zijn gat. Onder Mirjam de Boer is die neerwaartse trend onder de jeugd omgebogen en
werd de weg omhoog al voorzichtig ingezet.
Onder Thomas en Saskia hoop en verwacht

ik dat de jeugdafdeling verder zal groeien en
ouderwets zal bloeien. Ik heb daar alle vertrouwen in!
Daarnaast zal GTTC samen met de Groninger
v r
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de Groninger Kampioenschappen 2017 organiseren. De organisatie van het GK biedt
mooie kansen op het gebied van promotie
van onze vereniging en op het gebied van
sponsoring. Precieze details zijn momenteel
nog niet bekend, maar de Groninger Kampioenschappen zullen in mei plaats vinden.
Ook wordt er achter de schermen hard gewerkt aan de bouw van een nieuwe website.
De man die dit project leidt is niemand minder dan Bas Veenhoven! De reden is simpel:
de huidige website is verouderd en bevat heel
veel informatie die gedateerd is.
In een tijd waarin het steeds minder vanzelfsprekend lijkt te zijn om je actief in te zetten
voor een vereniging wil ik tot slot alle vrijwilligers die zich het afgelopen jaar (en de jaren
ervoor) voor GTTC hebben ingezet heel harte-
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Kampioensteam 5

Kampioensteam 8
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Kampioenen jeugd: Guus van der Horst, Hidde Smidt,
Leon Bouma en Oscar, begeleiding Eelke Cramer

lijk bedanken. Hun bijdrage is onmisbaar en
zonder hen kan onze vereniging niet functioneren zoals zij dat nu doet! Dat zijn er heel
wat: Jan en Ina voor het regelmatig schoonmaken van de kantine. Een taak die nauwelijks opgemerkt wordt (behalve als het niet
gebeurt), maar o zo belangrijk is! Ineke en
Gert Veenhoven voor verzorgen van de inkoop
van de kantine (onder andere). Henk Hommes
voor zijn werk als fotograaf, zijn werk als Ratelredacteur, zijn onuitputtelijke inzet voor de
jeugd (jaar in, jaar uit), zijn hulp bij de organi-

satie van het jubileumtoernooi en zo kan ik
nog wel even door gaan. Rudger Lammerts,
voor zijn functie als wedstrijdsecretaris en
voor het verzorgen van trainingen aan beginnende senioren, zonder dat hij er een beloning
voor hoeft! Nogmaals Thomas Groenevelt
voor zijn inzet tijdens zijn trainingsuren, maar
ook zeker daarbuiten! Wiljon Meints, voor het
bijhouden van de ledenlijst én het functioneel
houden van de computer in de kantine. Karin
van der Vegt, voor de nodige ondersteuning in
=;vor =;v =; y r-=; =;post rw r2.=;Bov
=;
al jarenlang trouw lid van de Ratelredactie
en goede hulp bij tal van activiteiten, zoals
het afgelopen jubileum! Uiteraard Tjaart de
Vries, voor ondersteuning van de trainers,
regelmatig koken op zaterdagen, coachen/
begeleiden van jeugd en nog zo veel meer!
Bo ,=;
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sporthopper heeft verzorgd en besloten heeft
daarmee te stoppen. Bedankt voor alle keren dat je het hebt georganiseerd! Ook wil ik
Eelke Cramer bedanken, die in het kader van
zijn opleiding tot tafeltennistrainer, de jeugd
van team 4 heeft gecoacht met als resultaat
niets minder dan het kampioenschap. Ook wil
ik Paul Kamstra bedanken voor zijn rol in de
organisatie van het GK en het bemannen van
de sponsorcommissie. Ook de mensen die ik
niet met naam en toenaam heb genoemd wil
ik heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage
aan onze vereniging het afgelopen jaar!
Tot slot wil ik mijn collega-bestuurders bedanken. Hoewel het werk als bestuurder niet
altijd even zichtbaar is (en ook niet altijd even
dankbaar) is het van zeer groot belang. Ik prijs
mij gelukkig met een voltallig bestuur met capabele bestuurders. Iets wat tegenwoordig
geen vanzelfsprekendheid meer is!
Klaas Kwakkel
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Welkom in 2017!
Voor GTTC begon het jaar met het trainingsweekend, onder deskundige technische leiding van Thomas en Bob, en onder culinaire
leiding van Tjaart en Menze.
F 5oso s =;
=;voorz tt r=;K5 s=;
=; uro=; =;
het zakje, door na de eerste drukke training
op vrijdagavond in een gezellig drukke kantine wat pluimen weg te geven aan diegenen
die van afgelopen jaar een mooi jaar hebben
gemaakt.
Ook werden nog wat kampioenen geëerd met
een medaille en chocola. Voor komend half
jaar staan wij met zijn allen al weer te trap-

p 5 ,=;w t=; 5 2=;u t=;
=; oo =; x=;v =;
5=;
jong en best wel oud (jaja) tijdens de verdere
dagen van het trainingsweekend. Iedereen
was zondag na de laatste training voldaan en
gesloopt, klaar voor een half jaar met mooie
r 55y’s,=;2ro
=; 55 ,=; r=; =; r=;
=;2 p oenschap en vooral veel plezier met elkaar en
gezond respect voor de tegenstanders.
Ik zie jullie graag en vergeet vooral de vrij
spelen-uren niet op donderdagavond vanaf
21:00 uur en zondagmiddag tussen 14:00 en
17:00 uur.
Jan-Willem
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De jeugd van GTTC
Of ik een stukje wil schrijven over de jeugd? Ja, hoor! Voor morgen? Geen
probleem. Genoeg te vertellen ook. Om te beginnen wil ik iets zeggen over de
start van afgelopen seizoen. In augustus hebben we een visieavond gehad. De
vraag: wie willen we zijn als club? Van alles besproken, ook in vervolgsessies. De
uitkomst: Gttc wil zich weer neerzetten als opleidingsclub. Voor mij was dat de
reden om definitief ‘ja’ te zeggen. Verrassend vond ik die uitkomst niet. Zelfs in
een periode waarin niet echt beleid is gemaakt, is de kern van Gttc overeind gebleven. Training voor alle leden. Van alle niveaus. Op alle doordeweekse dagen.
Door gediplomeerde trainers. Met warm hart richting jeugdspelers. In serieus
trainingsklimaat. Ik heb in de afgelopen zinnen punten gezet waar dat taalkundig
nergens nodig was, maar wel voor mijn gevoel. Dat is namelijk best een prestatie.
We zijn nog geen half jaar onderweg. Er is
al van alles gebeurd. Daar wil ik even stil bij
staan. We hebben kinderen die drie keer in
de week trainen. Senioren die sparren met
jeugdspelers. De meerderheid van de jeugd
traint twee keer in de week. Als trainers beginnen we elkaar meer te spreken. Er is een
vaste groepsindeling gekomen. Sporthoppers, bij Bob begonnen, komen volgend seizoen uit in twee beginnersteams.

voor de start. In de kantine sprak ik laatst
met enkele betrokken clubmensen. Ik vroeg
mij hardop af of we nu niet te langzaam gingen. De reacties: ben je gek! Er gebeurt al van
alles! Goed voor de gemoedsrust om dus af
en toe wat bij te kletsen. We zijn er echter nog
lang niet en gaan voor nog veel beter. Ideeën
te over. In de komende weken ga ik nu een
voorzet schrijven voor een technisch beleidsplan.

We hebben veel 8-jarige nieuwe leden; zie de
5 p s=; op=; o z =; w s t .=; Er=; z =; sp 5 rt s=;
van 6 en 4 jaar oud lid. Jeugdleden nemen
vriendjes en broertjes mee. Tjaart en Eelke
helpen wekelijks bij de jeugdtrainingen. We
lopen weer rond op alle nationale toernooien.
Bij de voorronde van de voorronde Nationale
J u
r2 p =;w r =;w =; o v r
r;=;
óók wat betreft het aantal coaches. Saskia
Annevelink (bestuurslid) en Dea Gjaltema
(jeugdcompetitie) zijn aan boord gestapt; met
Bob en Jan-Willem staat er een mooi team in
de startblokken.

Dat gaan we als trainers en bestuur goed
met elkaar doornemen. We zullen keuzes
moeten maken. Soms ook lastige. Die zie ik
echter met vertrouwen tegemoet. Gttc is in
Noord-Nederland enig in zijn soort, in die zin
dat veel mensen er iets willen. En dan is alles mogelijk. Ik zie het al voor me: Gttc-jeugd
Nederlands kampioen in 2022. Twintig A-licenties in 2023. Jeugdspelers in nationale
selecties in 2025. Naar Europese jeugdkampioenschappen in 2026.

Dit alles stemt mij heel erg trots. We zijn klaar

Thomas Groenevelt

Om te beginnen, uiteraard.
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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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Jeugdteams
Jeugdteam 1 heeft er zin in!

,=;Lu2 s,=;
,=;
ot y,=;A
=; =;
5,=;
spelen dit jaar voor het eerst samen in het
eerste team. Daar zijn we best trots op! We
zijn dan ook van plan om goed ons best te
doen. We gaan voor het kampioenschap,
maar vooral voor het plezier.

Jeugdteam 2

Wij, Leon, Guus, Oscar en Hidde, zijn samen
team 2. We zijn blij dat we kampioen zijn geworden. We zijn gepromoveerd naar de derde klasse en dit seizoen willen we weer veel
gaan winnen.
PS: onze tegenstanders zijn gewaarschuwd:
we spelen beter dan een krant!

Jeugd Table Stars 1: Pelle en
Boaz
Jeugd Table Stars 2: Age, Lennart
en Koen

Pelle, Boaz, Koen, Lennart en Age hebben
vorig seizoen op een speelse kennis kunnen
maken met het spelen van tafeltenniswedstrijden tegen leeftijdsgenootjes. De jongens
trainen met veel inzet en plezier. Ook dit seizoen komen ze weer uit in beginnerscompetitie Table Stars.
Tip: bekijk op Youtube de video van onze
Table Stars jeugd (zoek op GTTC Groningen
Table Stars)

12
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Team 1

Na de teleurstelling van vorig seizoen zijn we
dit seizoen gebrand om dit keer wel kampioen
te worden! De teamsamenstelling is hetzelfde
gebleven als vorig seizoen met Bahram, Wiljon, Hugo en Jeroen. De poule is dit jaar zoals
we gewend zijn weer aan de pittige kant, met
Assen 1 als sterke degradant uit de 2e divisie
als grootste concurrent. De voorbereidingen
voor dit seizoen zijn deze keer tactisch veranderd, in plaats van geheime trainingskampen
hebben we heerlijk van de vakantie genoten
en daardoor staan we straks nog te dansen
achter de tafel! Wij hebben er dit seizoen
weer zin in om te knallen en hopen dat er veel
mensen komen kijken op de altijd gezellige
zaterdagen!

Team 2

De messen zijn geslepen!
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Team 3

=; 3=;
t=; Erw =; t=;
=; 2 =; tr s rsom verkocht aan team 2. Het was de vraag
wat er gedaan moest worden met dat geld.
oo t=;
r=; w r2 ?=; E =; 5ux =; v 55 =;
=; =;
Spaanse costa? Limousine met privéchauffeur voor de uitwedstrijden? Of dan toch
Edwin van der Wal overkopen van DTTC. Dat
laatste is het dan toch geworden. Alhoewel
Karin die villa toch ook wel graag had gewild…
Handhaving en gezelligheid is weer prioriteit
nummer 1. Maar door stug door te trainen
willen we stiekem toch een gooi doen naar de
promotiepoule.
We gaan weer vol voor de winst met de smashes
van Karin, het gegoochel van Edwin, de rota
zione!-ballen van Thomas en de kamikaze
ballen van Paul!
Team 3 staat te trappelen om team 2 in de pan te hakken.
(Deze foto is ook op de achterpagina te bewonderen!)
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Team 4

laatste hebben we de international Kevin. Na
heel wat omzwervingen door Europa schijnt
hij nu toch zijn plek te hebben gevonden bij
GTTC. In Nederland moeten ze nog altijd wen=;
=; z =; sp 5typ .=;
=;
=; s=; so s=;
ook de “de muur”)

Vorig seizoen ging het niet altijd even makkelijk, daarom is Bob als versterking binnen ge5 =;voor=;t
=;4.=;Door=; t=; o
=;
ë5 =;
beleid van GTTC afgelopen jaar en de juiste
motivatie van de club heeft Bob gekozen om
voor team 4 uit te komen. Bob had kunnen
kiezen voor het grote geld en naar China kunnen afreizen maar koos toch voor het pittoreske Groningen. Ze zijn er nog altijd, spelers
die kiezen voor een club met een hart! Onze
tw
=; t r t o 5=;A
=; t=; yr ë=;5oopt=; u=;
alweer een tijdje rond in Groningen en lijkt het
erg naar zijn zin te hebben. Hij begint het Gronings dialect al aardig onder de knie te krijgen
en heeft voor een seizoen bijgetekend. Als

De doelstelling voor komend seizoen is sowieso handhaven, maar het team wil graag
meer. Het bestuur uit Groningen is nuchter
en geeft het team de ruimte gezien het een
nieuw team in opbouw is. In ieder geval zijn
55 r =; =; r =; x
5=;
ot v r =;voor=;
het komende seizoen!

Een nieuwe ronde, nieuwe kansen! Dit seizoen bestaat team 4 uit Ahmad, Kevin en dit
jaar aangevuld door international Bob (Heeft
internationale wedstrijden gespeeld in Friesland, Drenthe en Overijssel).

Team 5
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hoven aan ons team toegevoegd. Tjaart de
Vries, Klaas Kwakkel, Bas Veenhoven, Ivo Wilschut en Martin Miedema zijn de overige spelers uit team 5. Ook dit jaar zullen we voor het
hoogst haalbare gaan, misschien ontstaat er
wel wat verrassends in de vorm van een kampioenschap.

Team 6

Dit seizoen bestaat team 6 uit Wietse die vor =; r=; 5=;3 =;25 ss =;sp 5 .=;L x=; =; t=;w r=;
begonnen is met tafeltennis en midden in vorig seizoen bij gebrek aan invallers bij team
7 kwam. En Michiel die met zijn eigen team
kampioen is geworden in de 4e klasse.
Ons doel voor dit seizoen is er een leuk seizoen van maken, 3e klasse behouden en
mocht dat lukken kampioen te worden.

Heren 7: De berg op, omdat het
moet

De gemiddelde leeftijd van team zeven ligt
met 59 jaar best hoog, maar dat is geen reden om op onze lauweren te rusten. Kees van
de Kamp is gelukkig terug in de derde klasse,
waar Hans en Elco allang hun thuis hebben.
Kijken we nog omhoog? Nou ja, waarom niet?
Maar dat is niet het belangrijkste doel van
deze ervaren heren. We kennen onze beperkingen en weten ook dat deze niet meer
verdwijnen. Beter worden is een kwestie van

deze beter ondervangen en onze sterke punten effectiever aanwenden. Grote sprongen
zullen we niet maken, maar is ons streven
is simpel. Beter worden door open te staan
voor tips, door gewoon nog eens een nieuwe
service of variatie te proberen, door te genieten van het boeiende tafeltennisspel (irritant
soms ook, maar dat tussen haakjes).
Met een leeftijdsvariatie van 28 jaar zal de
één wellicht nog wat meer kunnen groeien,
maar het doel is voor allen gelijk. Het beste
uit onszelf halen. Door wind en winterweer de
provincie in. Niet per sé om de top te halen,
r=; w 5=; o =; z 5 =; t =; p 2 .=; A5s=;
=; ts r=;
bergop, kijken hoever we komen, handhaven
is het doel, maar maakt ook niet echt uit. We
gaan, omdat de berg nu eenmaal moet worden aangevallen, wat nou, lauweren!
Kees van der Kamp, Elco Tromp-Boomsma,
Menze Poortman en Hans Muskee

GTTC 8

G C=;8=; s=;
=; uw=;t
.=;A x 5=; =;
=;2o
=;
uit het gepromoveerde team 9 – kampioen
geworden in de vierde klasse. Zij gaan het
nu een treetje hoger proberen. Piet en Chris
vormden vorig seizoen team 6 met Wietse. Zij
werden na een spannende competitie vijfde.
Gezien de percentages van de spelers zal het
doel van het komend seizoen handhaving zijn.

Team 9

Na voor de derde keer als laatste te zijn geëindigd is team 9 wederom niet gedegradeerd. We zullen proberen het door de competitiecommissie van de NTTB-Noord in ons
gestelde vertrouwen niet te beschamen.
Vandaar dat ons streven voor dit seizoen
luidt:”Vijf voor vijf”. De eerste “vijf” staat voor
de spelers die dit seizoen deel uitmaken van
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team 9, de tweede “vijf” staat voor de plaats
op de ranglijst die we minimaal hopen te behalen. Paul Putman, Henk Kruidhof, Evert
Janse, Eef Schuls en nieuwkomer Stephan
Hendriks zullen dit proberen waar te maken.
Van de 24 tegenstanders zijn slechts enkele
ons bekend, van de andere kennen we alleen
hun rating. Vergeleken met onze kopman Paul
hebben er 15 een hogere rating en 9 een lagere. Het zal mede van de opstellingen afhangen of team 9 in zijn streven zal slagen. Maar
kansloos zijn we niet. U zult weer wekelijks via
wedstrijdverslagen kunnen lezen hoe het ons
vergaat.

andere teams promoveerden mee uit de 6e
klasse en er kwam slecht één nieuw team bij.
We bleven alle 6e klasse teams ruim voor.
A55
=; I
x=; w s=; ts=; t =; st r2=; =; w r =; 2 pioen. Nu is er een nieuwe indeling, en deze
keer zijn de tegenstanders echte 5e klassers.
De uitdaging die we willen!

Team 10 om het eggie

We gaan kijken of we ook in deze 5e klasse
bovenin mee kunnen doen, maar we gaan
vooral voor leuke competitieavonden in uiten thuiswedstrijden.

Na een kampioenschap in de 6e klasse in
de voorjaarscompetitie 2016 werd team 10
ingedeeld in de 5e klasse. De verrassing? 4

Het team blijft bij elkaar maar we hebben
versterking gekregen: Kompheak Lim gaat in
team 10 spelen. Zijn teamgenoten zijn Ineke
Veenhoven, Lorenza Ferrari, Ina d’Haen, Henk
Hommes en Jan d’Haen. Jan gaat alleen als
invaller spelen.

18
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Het interview waarbij de herenliefde
met de minuut toenam
“Eerst een drankje, anders praten we niet”. Boris Vernooijs, de captain van team
11, is duidelijk in het stellen van prioriteiten. Het is woensdagavond en vier van de
vijf leden van het team dat dit najaar debuteerde in de competitie van de NTTB
hebben hun training er net op zitten. Waar de relaxed ogende heren in de zaal
toch nog knap zenuwachtig werden van mijn camera, is er van enige verlegenheid geen sprake meer als we na afloop in de kantine zitten. De drank laat even
op zich wachten, maar als iedereen voorzien is van jus d’orange of bier kan het
interview beginnen.

Jullie eerste competitieseizoen,
hoe kijken jullie erop terug?

Boris: Het ging erg goed. Tim: We gingen erin
met de gedachte “we zullen wel laatste worden”, maar dat viel erg mee. Dat lag trouwens
meer aan het niveau van de tegenstanders.
Timmy: We zijn wel gegroeid in deze competitie. Eigenlijk ging het pas echt goed toen
ik wegging. Jacco: Het was inderdaad even
wennen, maar we zijn goed vooruitgegaan.
Boris: Ik ben flink wat kilo’s kwijtgeraakt dit
seizoen. Tim: Minder Boris, dat is altijd goed.

Wat zijn jullie verwachtingen/
doelstellingen voor komend
seizoen?

Tim: We hebben 3e klasse aangevraagd, dus
dat we weer in de zesde klasse uitkomen,
is wel teleurstellend. Jacco: We willen bij de
eerste twee eindigen. Timmy: Op welke plaats
zijn we dit jaar eigenlijk geëindigd? Allen (na
het checken van de resultaten): We willen een
hoger percentage halen. Tim: We willen altijd
team 11 blijven, ook al we over een paar jaar
noordelijke divisie spelen.
Boris (desgevraagd de captain “omdat hij na
de eerste wedstrijd de handtekening op het

wedstrijdformulier zette en toen niet meer
van de titel afkwam) en Tim van der Velden
(“mijn favoriete slag? Room.”) zijn de enige
twee teamleden die elkaar al kenden alvorens de stap naar het lidmaatschap van GTTC
werd genomen.
Laatstgenoemde is de zelfbenoemde trainer van het team, al heeft hij ook andere
kwaliteiten; zo wilde hij Jacco Boogers in de
uitwedstrijd tegen Vinkhuizen koppelen aan
het meisje van de camera, maar werd op tijd
besloten dat het wellicht niet zo goed voor de
teamgeest zou zijn om de vriendin van Colin
Mooijman af te pakken. Colin (ik laat optekenen dat hij alles voor het team over heeft en
(wellicht daarom) op mannen valt) is er vanavond niet bij vanwege balletgerelateerde
verplichtingen.
Voor Jacco is het komende seizoen vooral
interessant door de uitbreiding van team 11
met voorheen trouwe supporter Leoni van
Sloten. In haar vriendinnengroep hoopt de
student ICT en tevens benjamin van het team
iets van zijn gading tegen te komen, dus nu
maar hopen dat zij in groten getale de (thuis)
wedstrijden van GTTC 11 zullen bezoeken.
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“We zijn een stel idioten, maar
wel met veel plezier in het spel”
GTTC 11: vlnr Boris-Jacco-Tim-Timmy

Bor s=;
2t=;z =; r s =; =; o st t rt=; =;
enige bestudering dat deze leeg is. Hij ziet
dat hij niet de enige is die met dit probleem
te kampen heeft en laat een nieuwe voorraad
bezorgen. Tim moet hiervoor zorgen (hij heeft
p r=;s5ot=;v =;r 2
=;v =;z =; o y=;( r6怆=;z =;
beroep gemaakt), maar raakt hopeloos verstr 2t=; =; t=; uw =;2 ss syst
.=;=;

Goed, Boris is de captain…
welke rollen hebben de andere
teamleden?

Tim: Ik ben de trainer, want ik ben het meest
volwassen en weldenkend. (Hier is tijdens het
interview weinig van te merken – red.) Jacco:
Ik ben de teamspeler, want ik ben er altijd.
(Grote betrokkenheid kan Jacco inderdaad
niet ontzegd worden, want zelfs met een

geblesseerde arm speelde hij door – red.)
Timmy: Ik ben de Sjaak Afhaak, wat wel de
hechtheid van ons team kenmerkt. Tim: Maar
jij gaat wel de barbecue bij jou thuis organiseren. Colin: Ik ben er niet, dus ik weet niet hoe
het komt dat ik ook wat zeg, maar ik ben de
work-a-holic en de cameraman.

Wat zegt de trainer, Rudger
Lammerts, over jullie?

Boris & Jacco: Vooral dat we een groep idioten zijn, waarschijnlijk. Maar wel een groep
met veel plezier in het spel. Tim: Hij roemt
onze gedrevenheid, passie, doorzettingsvermogen en tomeloze inzet. Jacco: Wat een
moeilijke woorden gebruik je ineens, wil je
indruk maken op de interviewer? Boris: Ja,
want hij valt op mannen.
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Wat hoop je na afloop van dit
seizoen te kunnen vaststellen?

Boris: Dat Jacco een vriendin heeft. Wat het
tafeltennis betreft: evenveel spelplezier als in
de najaarscompetitie, maar meer techniek.
Wijze woorden van de captain, waar iedereen
zich bij aansluit. Boris zit er overigens ook niet
bij alsof hij gediend is van enige tegenspraak.

Met ingang van dit seizoen kent
team 11 zes spelers. Wie zou je
er al eerste uitdonderen?

Boris: Tim, zonder twijfel, want hij is verreweg de slechtste. Tim: Boris, “he is slowin’ us
down.=;(
y=; =;J o=;2 z =; r=;v rvo5
s=;
maar voor om elkaar uit het team te gooien,
wat jammer is, want er leek net iets moois
tussen hen op te bloeien).

Gaan jullie ook nog wat positiefs
zeggen over Colin?

Tim: Hij heeft een achternaam die totaal niet
van toepassing is. Boris: Kannieman zou een
goed alternatief zijn.

Over namen gesproken: een Tim
en een Timmy, altijd verwarrend.
Wat is het grootste verschil
tussen jullie?

Tim: Hij heeft alle leden van GTTC uitgenodigd voor zijn bruiloft, en ik heb mijn bruiloft
nog niet gepland.

Leoni krijgt het laatste woord,
maar die is er niet, dus moeten
jullie het maar even voor haar
doen.

Boris en Tim ( 2 ur
=;2 2
=;
r=; =; sjes jus d’orange van de heren aan de andere
kant van de tafel): Gelukkig drinkt zij wel bier.
Allen: Leuk dat ze nu meedoet met het team
dat ze vorig jaar al zo vaak aanmoedigde. Ze
heeft altijd eten mee, dat is voor ons ook wel
gunstig.

Het interview zit erop, veel succes
en plezier dit seizoen! Wie heeft
er nog iets zinnigs te zeggen?

Tim: Bier. Boris: Dat is het eerste zinnige dat
je gezegd hebt vandaag. Timmy: Altijd blijven
spinnen. Jacco: Kom naar de barbecue bij
Timmy!
Het voltallige team denkt na de laatste vraag
van de hitsige interviewer af te zijn, maar
niets is minder waar. Naast de centrale vragen wil ik namelijk ook weten hoe het met de
onderlinge kennis van elkaar is gesteld. Ik
deel papiertjes uit om de antwoorden te noteren – Jacco begint meteen te zeuren (“Pfff,
heb je geen laptop?”)
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Om maar met Jacco te beginnen: hoe goed
2 t=; =;z =;t
oot=;
y?=; =;v r 5 ken de antwoorden met elkaar.
1.=; t=;w 5 =;
y=;wor
=;to =; =;z s=;w s?=;
Jacco: Groot. Nee, een beroep, knuppel. Piloot. Hoewel de antwoorden rijmen, reken
ik het niet goed.
2.=;
y=;sp 5t=;
=;sp
=;w str :=; t=;
staat 10-10 in de vijfde game. Wat moet je
nu niet roepen? Jacco: Maakt niet uit, alles
wat je zegt leidt af. Inderdaad, volgens Timy=; o t=; =; woo =; =;2op=; ou
.
3.=;A5s=;
y=; =; po5 t 2=;
t,=; w t=; zou=; =;
dan als eerste invoeren of veranderen?
Jacco: Vrede op aarde! Nee hoor, zo’n weldoener is het niet. Hij wil “gewoon” de overheid versimpelen.
4.=; t=;
=;
y=; 24=; uur=; 5
?=; Jacco:
Fitness? Nee, dat was 25 uur geleden, helaas.
5.=; st=; w =; zou=;
y=; w 5=; r
=; w 22 r=;
worden? Jacco: Naast Rudger, dan kan hij
alles over tafeltennis vragen. We weten
5s=; t=;oo2=;
y=;op=;
=;v 5t,=;
maar het antwoord luidt toch anders: BoYoung Park. Hieronder kan vergeleken worden of zij op Rutger lijkt. (Het gerucht gaat
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overigens dat Jacco na het zien van deze
foto meteen bij de Zuid-Koreaanse actrice
heeft geïnformeerd of ze soms interesse
had om team 11 te komen versterken).
Dat was een score van 1uit 5. Tim mag een
poging wagen eindelijk eens een hoger percentage neer te zetten dan zijn teamgenoten,
met vijf vragen over Boris.
1. Wat wilde Boris worden toen hij zes was?
Tim: Lijnentrekker bij Vitesse. Het goede
antwoord is vuilnisman. Als geboren Nijmegenaar zie ik de vele overeenkomsten wel,
dus ik reken ‘m goed.
2. Boris speelt een spannende wedstrijd: het
staat 10-10 in de vijfde game. Wat moet je
nu niet roepen?
Tim: Je hebt gewonnen! Ook die rekenen
we goed; Boris had opgeschreven “Makkie
Boris, je hebt ‘m”.
3. A
 ls Boris de politiek ingaat, wat zou hij dan
als eerste invoeren of veranderen? Tim:
Gezien zijn omvang is het niet moeilijk: één
gratis frietje per persoon per week! Warm,
maar nu moeten we streng zijn: Boris wil
gratis bier voor iedereen in de wereld. Dit
leek me nu zelf de makkelijkste vraag, dat
=; z =;
=; u st=;w r=; out=;
t,=; s=;w 5=;typisch.
4. Wat deed Boris 24 uur geleden? Tim: Eh,
zit er een 18+-waarschuwing op de Ratel?
Nee? Laat ik het dan zo formuleren: Hij was
vast de viespeuk aan het uithangen bij zijn
vriendin in bed, of geef ik hem nu te veel
credits? Ja, veel te veel. Burgerlijke Boris
was televisie aan het kijken met z’n moeder en vriendin op de bank.
5. Naast wie zou Boris wel graag wakker worden? Tim: Naast de eigenaar van de poffertjeskraam op de Grote Markt, die met die
snor. Nee, met Angela Schijf, liefst zonder
snor.
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Na een veelbelovende start komt Tim toch
niet verder dan 2 uit 5. Het is aan zijn bijna-naamgenoot dit beter te doen.
1. Wat kun je doen om Jacco uit zijn spel te
halen wanneer hij met 8-0 voorstaat in
de derde game? Timmy: Grappen maken
en hem laten ontspannen. Nee, dat werkt
niet, je moet met grof geschut komen en
een keiharde toeter laten afgaan. Zullen de
andere teams ook blij mee zijn, trouwens.
2. Hoe reageert Jacco op een appje met de
tekst “zullen we zondagochtend om 7 uur
gaan hardlopen?” Timmy: Niet. Jawel hoor,
alleen vier uur later: “Ben ik te laat?”
3. Welke versierpoging werkt niet bij Jacco?
Timmy: Hoe moet ik dat weten, ik heb hem
nog nooit versierd, want ik word altijd zo
verlegen in zijn bijzijn. Ik gok erop dat hij
er niet zo van gediend is als je tegen hem
aanschuurt in de disco. Je zoekt het wel
v r,=;
y.=; H =; 2 pt=; woo =; t=; zo 5s=;
iedereen af op clichés als “kom je hier vaker?”. Heb je hem dat wel eens gevraagd,
trouwens?
4. 
Wat zou Jacco níet doen voor 100.000
euro? Timmy: Zijn batje opeten. Komt in
de buurt: Jacco is zo’n trouw GTTC’er dat
hij voor dit bedrag zijn lidmaatschap niet
zou opzeggen. (Nagekomen bericht van de
penningmeester: als hij geld zo onbelangrijk vindt, mag hij de kas wel eens wat meer
spekken; die jus d’orange schiet natuurlijk
niet op).
5. 
Wat hoopt Jacco op zijn tachtigste nog
steeds te kunnen? Timmy: Vrienden zijn
met team 11. Ah, wat schattig. Het antwoord is: Hetzelfde als mijn opa kon op die
leeftijd, en we gaan er niet vanuit dat dat
inclusief vriendschap met team 11 was.
De captain heeft ook hier het laatste woord:
hoe goed kent Boris zijn grootste vijand Tim?

1. Wat kun je doen om Tim uit zijn spel te
halen wanneer hij met 8-0 voorstaat in de
derde game? Boris: Gekke geluiden maken
en hem aan het lachen maken. Nee, veel
effectiever: zijn plankje afpakken.
2. 
Hoe reageert Tim op een appje met de
tekst “zullen we zondagochtend om 7 uur
gaan hardlopen?”Boris: Hij lacht keihard
en zegt dan “sodemieter op!”. Nee hoor,
hij doet gewoon mee. O wacht, verkeerde
blaadje.
3. Welke versierpoging werkt niet bij Tim? Boris: Als vrouw zeggen dat je met hem naar
bed wil. Hij valt namelijk op mannen. Dat
is algemeen bekend, maar Tim kiest hier
toch voor het brave “Ik heb een vriendin,
helaas. Dus niets werkt”. (Bericht voor de
vriendin van Tim: Het woord “helaas” is niet
door mij toegevoegd, en ook niet door een
ander teamlid, het was echt Tim zelf).
4. Wat zou Tim níet doen voor 100.000 euro?
Boris: Ah, een makkelijke vraag. Met mij uit
eten doe hij echt niet voor dat geld. Ja, op
dat vlak kennen jullie elkaar goed.
5. 
Wat hoopt Tim op zijn tachtigste nog
steeds te kunnen? Boris: Bakkies drinken
en zijn vrouw vermaken in bed. Tim heeft
opgeschreven “plezier in de slaapkamer”,
we gaan er voor het gemak vanuit dat daar
hetzelfde mee bedoeld wordt.
En zo haalde ook Boris een score van 40%,
waar hij natuurlijk blij mee is, want dit percentage ligt hoger dan dat in het najaarsseizoen.
Hierna laat ik de heren echt met rust. Wil je
team 11 in actie zien? 27 januari, 3 februari,
17 februari 17 maart en 31 maart bij GTTC!
Door Tim Oostrik
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Sriver
Meer dan alleen tafeltennis...
Zoals de meesten van jullie al weten, is muziek een grote hobby van mij. Zo heb
ik al veel bands (sommige zelfs in de dubbele cijfers) en artiesten live gezien, en
behoort Pinkpop ook tot mijn lijst met muziekactiviteiten.
Gelukkig is er binnen GTTC nog een groepje
muziekliefhebbers. Regelmatig fantaseerde
ik met Bob Oosting over het samen muziek
maken. Op dat moment speelde ik nog in een
ander bandje, dat gestopt is in april 2016. Op
dat moment werd bekend dat GTTC in september 2016 het 80-jarig jubileumfeest zou
vieren.
Bob en ik hebben al snel op dit idee ingespeeld, en al snel kwamen Erni Miedema en
Gijs Wortelboer onze band versterken, om

te spelen op het jubileumfeest! Uiteindelijk
ging dit project niet door, maar toch kreeg het
een leuk vervolg. We waren allemaal razend
enthousiast en besloten unaniem om verder
te gaan als band! Op dit moment spelen wij
iedere 2 weken op zondagmiddag en hebben
we het allemaal razend naar ons zin. Wij zijn
r v r,=;
=;
=; =;vo55
=; st t=;u t=;( x-6怆
gttc’ers.
Bas

DE BRINKEN 5 HAREN / 050-5348112
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80-jarig jubileum GTTC
Halverwege september 2016 stonden meer
dan 40 deelnemers aan de start bij het jubileumtoernooi van GTTC.
Het was een warm, gezellig en sportief toernooi, waarbij er ook veel bijgekletst is tussen
leden en oud-leden.

‘s Avonds is het jubileum afgesloten met
een etentje en feest bij eetcafé de Branderij.
Al met al een geslaagd jubileum van GTTC.
Namens de jubileumcommissie bedank ik iedereen die bij deze dag aanwezig zijn geweest
en/of een steentje aan dit succes hebben bijgedragen.

Prijswinnaars:

Onderstaande prijswinnaars ontvingen een beker én lekkere chocola,
gesponsord door Smaakvol Communiceren.

GROEP A

GROEP D

1) Jeroen Hendriks
2) Pieter Danes

1) Bart Oliva
2) Jan Boerma

GROEP B

GROEP E

1) Karin van der Vegt
2) Jan-Willem van der Werf

1) Piet van Gijssel
26怆 Ax 5=;J 55

GROEP C

GROEP F

1) Felisha Aakster
2) Merit de Jeu

1) Marlies Falke
2) Pim Heemstra

Zo is ’t! Rebus van Chris

BON
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2 patat +
2 frikandellen
voor maar
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Deze keer staat niet één persoon, maar
een heel gezin centraal in de vrijwilligers
rubriek: de familie Veenhoven.
Gert, Ineke, Bas en Maartje zijn:
• Enthousiast, actief betrokken bij de club,
interesse in wat anderen bezighoudt, creatief.
• Heel warme mensen, altijd bereid om je te
helpen, en daarom onmisbaar voor de vereniging!
• Gezellig, betrokken, altijd willen helpen en
van alle markten thuis.
B s=; s=;
=;5 u2 ,=;sy p t 2 =; o
.=;
5z dig. Harde werker.
Het gezegde: “ hij doet geen vlieg kwaad”. Dat
geldt voor de hele familie, lieve, warme mensen die het hart op de goede plaats hebben
zitten. Altijd klaar staan voor iemand anders,
niet te beroerd om de handen uit de mouw
t =;st 2 =; =; 2=;
=;t =;p 22 =;zo
r=;
r=;
iets voor terug te verwachten.

Wat deze familie typeert, is hun
bescheidenheid.
Dit zijn geen naar erkenning
hunkerende ego’s.
Niet het gestrekte been, maar een
schoudertik.
Ze denken mee. Ze vinden er wat van.
Ze zijn er gewoon.
Deze eervolle vermelding is zo terecht.
Omdat ze het zelf echt onnodig zullen
vinden.
Voor mij is de familie Veenhoven Gttc.
Fanatiek en ga-ervoor. Maar wel aan
elkaar denken.
Een club maakt mensen; mensen maken
de club!

Bas voelde zich gepasseerd toen we hem niet
betrokken hadden bij het familietoernooi. Gelijk dat ie had! Iets met haast en Eelkes opleiding… Ik was echter al in de wolken dat ie er
überhaupt over begon!
Laatst zei Koen van 8 jaar, toen Maartje binnenkwam: hé, daar is Maartje! Zij coachte mij,
toch? Ik heb Koen zelden zo zien lachen.
Als TC spraken we laatst over ambitie. Gaan
we niet te langzaam? Ineke vanaf de bank:
ben je gek! Jullie doen geweldig werk!
Op naar de sponsorloop. 6 deelnemers. Miezerregen. Arme kinderen. Ik denk: er zal verder wel niemand zijn, wat… Hé, Gert! Tijd al
niet meer gezien! We praten over aikido en
tafeltennis. En over mentale training. Over
raakvlakken.
Ik ook weer wat geleerd!
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De Wereld draait om jou
Interview met Thomas Groenevelt, door Tim Oostrik
“De wereld draait om jou! “ De aansporing is nodig. Zes kinderen, de meeste
nog in geen tien jaar, gekleed in de onvermijdelijke voetbalshirts van diverse
Europese topclubs, leggen een parcours af, waarbij ze het ook maar machtig
interessant vinden wat de ander doet. Het is donderdagmiddag: één van de vijf
wekelijkse trainingen die onder leiding staan van de kersverse hoofdtrainer van
GTTC, Thomas Groenevelt. Eerder was hij lid van Actief Eelde en Appelscha. Hij
is zo’n beetje vaker op de club te vinden dan thuis, dus hoog tijd om hem eens
nader aan de tand te voelen over zijn drijfveren, zijn visie en zijn manier van
training geven.
Zoals gezegd: vijf trainingen per week – de
dinsdag- en dondermiddag geeft hij samen
met Tjaart leiding aan de beginnersgroep, op
beide dagen volgt daarop een jeugdtraining
voor de gevorderden of selectie. Daarnaast
geeft Thomas op maandag training aan de
Senioren A.
Ik tref hem op een donderdagavond – Thomas
heeft er net twee direct op elkaar aansluitende trainingen opzitten, maar dat is hem niet
aan te zien; monter en opgewekt komt hij de
kantine binnenlopen (al haast hij zich om te
zeggen dat het ook regelmatig voorkomt dat
hij behoorlijk bekaf is na vier uur trainen, en
geef hem eens ongelijk). Hij pakt er een Senseo bij en dan kan het interview beginnen.

Was de keuze voor tafeltennis
weloverwogen of toevallig?

Ik ben op een toevallige manier aan het tafeltennis verslingerd geraakt. Als klein jochie
ging ik kamperen in Zuid-Frankrijk, waar een
tafeltennistafel aanwezig was. Ik herinner me
van die vakantie vooral dat er een batje in
het water was gevallen en er een heroïsche
redding aan te pas moest komen, maar het
betekende wel het begin van mijn liefde voor

de sport.
De in Haren woonachtige, 26-jarige student
geschiedenis (“ik kan mijn sport en studie
nu mooi combineren; vroeg of laat zal ik voor
de keuze staan: met welk van de twee wil ik
écht verder? Het is iets waar ik liever niet
te veel over nadenk, hoe belangrijk het ook
is.”) besteedt niet alleen een aanzienlijk deel
van de week aan het anderen aanzetten tot
sport,=;
r=; ou t=;z 5 =;oo2=;v =; 2=; w
:=;
de Elfstedentochtroute werd al eens met de
s2 5 rs=;o
r o
=; =;oo2=;op=; =; ts=;
=;
Thomas zich graag in het zweet werken.
Bij GTTC komt hij uit voor team 3 in de Noordelijke 1e divisie.
De zogeheten Sporthopper (een cursus waarbij de drempel om met verschillende sporten
in aanraking te komen, zo laag mogelijk wordt
5
,=; zow 5=; pr 2t s =; 5s=;
56怆=;
t=;
ut
o =; =;
=;pro
ts
p=;–=; z =;
kinderen vormen de spelersgroepen waar
Thomas zich op de dinsdag- en donderdagmiddag mee bezighoudt (meerdere kinderen
maken van beide trainingen gebruik) en waar
de deelnemers aan de Table-Starscompetitie
uit voortkomen.
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Hoe pak je dat aan, training geven aan een beginnersgroep?

Bob Oosting (die de cursussen in het kader
van de Sporthopper verzorgde – red.) en ik
maken gebruik van periodieke doelen, waar
we de afzonderlijke trainingen op baseren.
Ik begin met een uitgebreide warming-up
(inlopen, een parcours afleggen) en besteed
veel aandacht aan voetenwerk. Tussendoor
is “ballen rapen” een mooie opdracht om de
meest beweeglijke en snel afgeleide kinderen weer even te laten uitrazen.
Een belangrijk aspect van mijn trainingen
is het “leren leren”: hoe maak je je de oefeningen eigen? Deze oefeningen lopen op in
moeilijkheidsgraad en worden lang niet allemaal “aan de tafel” uitgevoerd. Ik maak bijna
elke training gebruik van een fysieke component. Eigen inbreng vind ik erg belangrijk: zo
stimuleer je de betrokkenheid bij de eigen
sportieve ontwikkeling.
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Die betrokkenheid is goed te merken: geen
van de kinderen geeft bij de uitleg en nabespreking van de oefening “maak een doelpunt
met gebruik van zijspin” blijk van onbegrip
met de tafeltennistermen.
Thomas maakt voor de trainingen gebruik
van een gedetailleerd schema, waarin de
tijden, de oefeningen, de bijzonderheden en
de aandachtspunten zijn vermeld. Van dit
schema kan makkelijk worden afgeweken (en
dat gebeurt ook bijna altijd), maar het getuigt
van een gedegen voorbereiding. De volgende
vraag is daarom snel gesteld.

Ben jij een perfectionist?

Als trainer ben ik dat zeker. Je wilt het beste
uit jezelf halen én dus ook uit de kinderen. Ik
zorg voor verdieping en doordachte oefeningen. Ik ben ervan overtuigd dat als een training niet loopt, je dat bij de trainer moet zoeken en niet bij de groep. Goed overleg tussen
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trainers onderling is van groot belang hierbij.
Ook een evaluatie met de groep is essentieel.
Terwijl de achtjarige Pelle, die per step en in
zijn gewone kledij een kwartier te laat bij de
y z 5=; rr v rt=;
r=;
=; wo
r swaardige concentratie aan de dag legt, onder het goedkeurende oog van Tjaart werkt
aan een effectrijke service, bestoken Age en
Ko =; 52 r=;
t=; v rs =; y
st 2o
rdelen. Na een milde berisping van de trainer
vervolgen zij met even veel enthousiasme de
oefening.

“Over 5 jaar? Dan doen we
mee om het kampioenschap
van Nederland.”
Hoe zorg je voor een positieve
sfeer?

Ik leun op de gedachte dat kinderen op deze
leeftijd niets fout kunnen doen en niet doelbewust de training gaan dwarsbomen; met
oudere kinderen lig je wel eens in de clinch.
Natuurlijk treed je corrigerend op wanneer
het niet helemaal goed gaat, maar je geeft
kinderen ook ruimte om hun energie kwijt te
raken. Ik houd ook niet van een oerwoud aan
regels en “verboden dingen”, maar geheel
zonder afspraken zijn mijn trainingen natuurlijk niet: plezier in de sport bereik je met
duidelijkheid en structuur. Kinderen mogen
elkaar ook aanspreken op het niet volgen van
de samen gemaakte afspraken.
Het is belangrijk om de verschillen in concentratievermogen te erkennen en hier ook naar
te handelen. Uiteraard kost het wel veel energie om de boel op gang te houden.

Dan heb je het dus over differentiatie. In welke opzichten komt dat
nog meer naar voren?

Indelen doe je vooral op niveau, maar ik heb als
stelregel dat iedereen met iedereen moet kunnen trainen; een uitspraak als “ik wil niet met
die” is uit den boze. Niet alleen sportieve prestaties worden beloond, ook een goede inzet.
Differentiëren doe je ook op incasseringsvermogen. De één kan een oefening waarbij veel
mis gaat of die in het begin heel moeilijk is
veel langer volhouden dan de ander. Ik probeer kinderen zover te krijgen dat ze niet meteen succes eisen van zichzelf.
De training is bijna ten einde – diverse ouders hebben zich verzameld in de berging en
luisteren mee naar de bespreking van deze
training.

Wat hoop je dat de ouders en kinderen straks tegen elkaar zeggen
over je training?

Laat ik beginnen met wat ik níet hoop: dat
een vader of moeder als eerste vraag stelt:
“Hoeveel heb je gewonnen?” Kinderen zijn
daar zelf nog zo weinig mee bezig. Het plezier
staat voorop. Overigens zijn ouders vooral tevreden wanneer hun zoon (meisjes hebben
zich vooralsnog niet opgegeven) dat ook is.
Hopelijk vergroot dat de betrokkenheid van
de ouders met de club.
Je zou bijna denken dat Thomas naast al
die trainingen wel genoeg om handen heeft.
Niets is minder waar: hij reist ook regelmatig
naar allerhande uithoeken van Nederland
om samen met andere GTTC’ers jeugdleden
te coachen tijdens toernooien (ook hier zet
Thomas hoog in: “als ik negen coaches kan
vinden voor negen jeugdspelers, dan neem ik
ze allemaal”.)
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Welk verband leg je tussen je
trainingen en het spelen van toernooien?

Ook toernooien vergen voorbereiding, zowel
voor de speler als de coach. Ik ben geen voorstander van het uitbesteden van coachen
aan ouders: Coachen is wat de club aanbiedt;
ik zie de coaches dus als professionals. Aanmoedigen mag natuurlijk, maar het begeleiden moet aan ons worden overgelaten.
Op een toernooi mag je laten zien wat je kunt:
je verwijst dus vaak naar wat er op de (laatste)
training geleerd is. Maar ook hier maak je onderscheid tussen ervaren en minder ervaren
spelers. Diego bijvoorbeeld speelde onlangs
zijn eerste toernooi; dan vind ik het vooral belangrijk dat hij veel plezier heeft in het spelen
van de wedstrijden en alles wat daar bij komt
kijken – je stelt op zo’n moment minder hoge
eisen aan bijvoorbeeld technisch spelen.

“Mijn grootste valkuil: Overal
“ja” tegen zeggen”
Je bent hoofdtrainer van de club.
Welk doel heb je met de jeugd?
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die één keer per week trainen en dan de leeftijd van 15/16 jaar bereiken: voor een puber
zijn er op die leeftijd andere dingen vaak een
stuk belangrijker dan tafeltennis. Op dit moment hebben we een grote groep “met de
talenten van de toekomst”: we moeten hard
werken om deze te behouden en ervoor te
zorgen dat ze de keuze maken voor hun sport
te gaan! Ik ben daarom wel erg trots op de
donderdaggroep, met een selectie van jeugdleden die driemaal per week bij GTTC trainen.

Waar staat de jeugd over vijf jaar?

Hmmm, dan ben ik 30. (denkt na en is dan
stellig). Dan doen we mee om het kampioenschap van Nederland.

Wat is ervoor nodig om dat werkelijkheid te laten worden?

Door heldere keuzes te formuleren. Door het
niet als doel, maar als gevolg van goed beleid
te stellen. Al is één van mijn persoonlijke doelen jeugdleden op te leiden voor deelname
aan de Europese Kampioenschappen.
We hebben een grote spelersgroep en goede trainers en coaches. Op GTTC wordt elke
werkdag training gegeven door een gediplomeerd trainer, dat is een groot goed.

Voor dit seizoen hebben we ingezet op veertig jeugdleden, wat overigens een vrij ambitieus streven blijkt te zijn, maar ik denk dat
je GTTC moet blijven zien als een voorbeeld
voor de regio en dus ook hoge doelen kunt
of zelfs moet stellen. Actieve ledenwerving
hoort hierbij, iets wat nu nog niet echt van de
grond komt.

Met “alleen” goede trainers kom
je er niet.

(Jeugd)leden binnenhalen is één
ding, hoe zorg je dat je ze binnenboord houdt?

Niet voldoende. GTTC moet natuurlijk een
onderscheidende club blijven, waarbij ook
degene die af en toe lekker een balletje wil
slaan en verder niet zoveel, zich thuis moet

De grootste risicogroep vormen jeugdleden

Dat klopt. Voor het realiseren van een dergelijke doelstelling moet er op fysiek én mentaal
gebied een ontwikkeling plaatsvinden. De
vraag is of GTTC dat wíl. Die vraag moet dan
ook duidelijk gesteld worden.

Wordt die ook gesteld?
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blijven voelen. Maar ik vind het op dit moment (nog) niet duidelijk “waar de club naar
toe wil”. Als Tekenend in dit geval vind ik het
antwoord op mijn vraag destijds aan Hugo:
“Waar is het beleidsplan?” “Goede vraag”.
Trainers en bestuur zullen een “clubgedachte” moeten formuleren (inmiddels hebben er
enkele brainstormsessies met als speerpunt
ambitie plaatsgevonden met trainers en bestuursleden – red.) Het is wel essentieel dat
een bestuur “weet” waar het ja op zegt.

Je toont veel gedrevenheid, hebt
een duidelijke mening en wil “er
echt voor gaan”. Ben jij de juiste
man op de juiste plaats?

Het gaat niet om één persoon, het gaat om de
club. Daar wil ik overigens best het voortouw
in nemen, maar je wilt graag consensus over
de te nemen wegen. Als ik de opkomst van de
laatste ALV zie, stemt dat niet bepaald vrolijk:
het zijn de leden die de club moeten dragen
en zonder de juiste ondersteuning kan ik als
individu weinig uitrichten. Ook dáár moet het
over gaan, in overleg met trainers en bestuur.
Je wilt voorkomen dat te weinig mensen te
veel werk doen.

Zoals jij?

Ik doe veel voor de club, maar mijn valkuil is
dat ik mij “verlies” en tegen alles ja ga zeggen.
Dat lukt natuurlijk niet wanneer anderen nee
blijven zeggen. Ik moet daar wel tegen “beschermd” worden. Als mensen denken “Thomas gaat dat wel even regelen” is dat enerzijds misschien wel een compliment, maar
aan de andere kant komt dan weer te veel op
de schouders van dezelfde persoon terecht.

Zie je de toekomst somber of
zonnig in?

Ik zit vol energie en kijk er positief naar, maar

wel met kritiek- en verbeterpunten. Ik kan
soms ook wel te snel zijn, en mensen mogen
me best afremmen, zolang afremmen niet
afkappen betekent.
Het zou goed zijn als het niet draait om taken
(“iemand moet het barrooster maken”) maar
om personen: wat kunnen de leden voor hun
club betekenen? Op die manier heb je de
grootste kans op het verhogen van de betrokkenheid.
Plezier in de sport moet hoog in het vaandel
staan, maar ik pleit ervoor te blijven investeren in talent.
Aan het eind van het interview heeft uw verslaggever een lamme arm, maar is Thomas
nog net zo enthousiast als aan het begin van
het interview, alleen wat dorstig. We drinken
nog wat in de kantine, waar Bob na één blik
op de aantekeningen stelt dat toch niemand
dat allemaal wil lezen, en dan aanvaardt hij
de terugreis naar Haren. Die jeugdspelers
moeten we zeker proberen te houden, maar
Thomas laten we voorlopig ook niet gaan.
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Volleybal clinic door Jan-Willem
Op vrijdagavond 13 januari (zo’n datum, je
bedenkt het niet) deden 13 leden mee aan
w t=; =; 55
=;
r=;
=; oo =;vo55 y 5=; 5 =;
voor tafeltennissers kunt noemen. Na een uitgebreide warming-up en wat techniektraining
werden twee teams gevormd die tot heel acceptabel spel kwamen.

Tafeltennis zal voor de deelnemers sport
nummer één blijven, maar deze clinic is zeker
voor herhaling vatbaar, met dank aan Jan-Willem. O ja, ook op vrijdag de 13e bleef iedereen blessurevrij!
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Esta Fette
Naam:=;

ot y=; o

Geboortedatum: 04 april 2005
Tafeltennist vanaf: September 2012
Hoe kwam je in aanraking met tafeltennis en/
of GTTC?
Door de Sporthopper.
Hoe heeft tafeltennis jou gegrepen?
Door mijn vader, die heeft vroeger tafeltennis
gespeeld bij de vereniging TTV Hunsingo in
Bedum.
Wat vind jezelf je sterkste kant?
Backhand block.
Zit je in een leuk team? Waarom?
Ja. Iedereen heeft zijn eigen tactiek en dat
maakt het leuk.
Met wie kun je het beste dubbelen?
Met Lukas en met Guus kan ik beiden goed
dubbelen.
Waar wil je aan werken tijdens de training?
B 2
=; p.
Met welke service scoor je het best directe
punten?
Lange service met zijspin.
Welke andere sporten beoefen je of heb je
beoefend?
Taekwondo.
Wat vind je leuker? Trainen of wedstrijden
spelen?
Wedstrijden spelen!

Wat doe je nog naast sporten?
Pianospelen, 6 keer per week oefenen. Ik zit
op de muziekschool. Ik ga ook naar concoursen, zoals het Prinses Christina Concours.
r r=;sp 5=; 2=;C5 s =; oy 5 ,=;
=; o put rspel. Het gaat daarbij vooral om je strategie.
Wie kookt er bij jullie thuis? Wat vind je het
lekkerst om te eten?
Mijn vader kookt, en gebakken bami vind ik
heel erg lekker!
Wat vind je eigenlijk van ons clubblad, de Ratel?
Elk jaar wordt de Ratel steeds leuker en interessanter.
Wie mag in de volgende Ratel de ESTA FETTE
doen?
Lukas Petzinger
Heb je nog een speciale vraag voor hem?
Wat voor games speel jij op je telefoon?
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Esta Fette
Naam: Piet van Gijssel (61)
Hoe ben je met tafeltennis begonnen?
Op het streeklab voor de volksgezondheid
waar ik toen werkte. Er werd op een gegeven
moment een tafeltennisclub opgericht die de
Streekmeppers heette. Competitie speelden
we onder meer in de kelder van de belastingdienst, maar ook tegen buurtverenigingen.
Dit stopte na een aantal jaren.
Jaren later wilde mijn zoon wilde graag op
tafeltennis en hij ging toen bij GTTC spelen.
Toen ben ik daar eerst vrij gaan spelen en
later lid geworden en nu zit ik er nog. Later
speelde mijn dochter ook bij GTTC. Mijn zoon
speelde met de penhoudersgreep, van Titus
geleerd, daar had hij veel gevoel voor.
Het eerste seizoen was ik ingedeeld in de zesde klasse samen met Eef en Gert-Jan. Toen
had ik een percentage van honderd procent.
Ik heb voornamelijk vierde klasse gespeeld
en af en toe derde.
Wat is je mening over de kantinediensten?
De kantinediensten vind ik wel een verplichting. De positieve kant is dat je meer mensen
van de club leert kennen.
Wat wil je kwijt over trainen en competitie?
Ik train altijd op maandagavond. Ik vind
Jan-Willem stimulerend. Verder vind ik een
goede sfeer met spelen wel belangrijk. Het
moet een beetje leuk blijven met elkaar.
Ik weet dat je ook coachingstrajecten met
mensen doet. Hoe gaat zoiets?
Als hulpmiddel gebruik ik het enneagram. Het
bestaat uit negen punten die je kunt zien als
facetten van jezelf. Daarmee heb je een soort
plattegrond van de menselijke geest. Vanuit

een probleem of vraagstuk van iemand gaan
we zoeken naar zijn of haar diepere intenties.
Het gaat erom mensen terug te brengen naar
hun oorspronkelijkheid met hun kwaliteiten
en intelligenties. Ik ga samen met de persoon
op onderzoek uit en werk heel intuïtief.
Ten slotte wil ik nog vermelden dat Piet alweer
37 jaar getrouwd is met Hiltje, met wie hij -zoals de oplettende lezertjes opgemerkt zullen
hebben – een dochter en een zoon heeft.
Chris van Boetzelaer
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Jeugd meerkampen
Zondag 23 oktober werden de voorrondes van de Nationale Jeugd Meerkampen
gespeeld in Harkstede, en van GTTC speelden er maar liefst 13 spelers mee!
Het was eigenlijk veel te vroeg voor een zondag, maar om negen uur verzamelden we
voor de club. Nadat alle 13 spelers en 6 coaches (Jan-Willem, Thomas, Bas, Bob, Eelke
en Maartje) present waren, konden we vertrekken. Na een leuke warming up begon het
toernooi om half 11. De spelers waren allemaal voorzien van een coach (twee spelers
per coach). Voor sommige spelers was dit één
van hun eerste toernooitjes, voor andere spelers wel het honderdste.
Na heel wat partijtjes zaten de eerste poules
erop. Jim, Djosh, Johannes, Ivo, Martin en
Lu2 s=;
=;
r=; =;
5 pou5 =; =; Guus,=;
H
,=;
,=;
ot y,=;
5=; =;L o =;
r=; =;
verliezerspoule. Terwijl de rest allemaal pauze had, kwam onze welp Koen in actie. Voor
Koen was dit zijn eerste toernooitje! Zijn tegenstanders waren wel heel erg goed, waardoor hij helaas niks kon winnen, maar hij is
wel een hele ervaring rijker!

Alle spelers hebben goed geknald en voor vier
topp rs=; s=; t=;t 2 t=;
r=; =;2w rt
5 =; =; =;
pocket: Jim, Djosh, Ivo en Martin zijn namelijk
door! Maar, de andere spelers hebben ook
heel goed gespeeld, helaas is het voor hun
niet gelukt. Na het hele toernooi hebben we
nog even met zijn allen patat gegeten en spelletjes gedaan op GTTC, een hele leuke afsluiter van een topdag!
p=;4=;
r=;w r =;
=; =;2w rt
5 =; =;A5r =; sp 5 .=; Jo
s=; =;
ot y=; o ten meedoen en Maartje deed vanaf deze
ronde ook mee, dus we waren weer met een
hele groep!
Iedereen speelde zo’n 4 à 5 wedstrijden in de
poule, en de nummers 1 en 2 (soms ook de
u
r=;36怆=;
=; oor=;
r=; =; 5v =;
5 !=;
Na een lange, sportieve dag met mooie wedstrijden hebben Ivo en Maartje zich geplaatst
voor=; =; 5v =;
5 =;op=;12=; ru r =; =;Ass .
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Familietoernooi
Vrijdagavond 9 december organiseerde Eelke Cramer het familietoernooi bij GTTC. Ieder
jeugdlid mocht een familielid meenemen om
daarmee een team te vormen. Met 24 deelnemers werden er 12 teams gevormd. Het
jeugdlid speelde zijn wedstrijd tegen het andere jeugdlid en het familielid tegen het andere familielid. Na deze individuele wedstrijden
werd er nog een, vaak allesbepalend, dubbelspel gespeeld.

I =; =;
5 =; wo =;
=;
t=; 2-1=; v =;
ot y,=;
maar Edwin verloor met 2-1 van Jos. Met een
gelijke tussenstand werd de zaal omgebouwd
tot een waardig centercourt en met Guus als
scheidsrechter kon het dubbelspel van start.
Het dubbelspel gaf de doorslag voor het team
v =;
ot y=; =;z =;v
r=;Jos=; =;z =;w r
=; =;
winnaars van het toernooi.
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Door Paul Kamstra
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Leeuw 24 juli-23 augustus
Grommen en schreeuwen dat kun je. Maar kun je deze kracht ook
omzetten in winst? Positieve energie moet je putten uit deze emoties.
Schreeuw na de punten die je pakt. Na verliespunten moeten die tanden bloot a la oud-wielrenner Michael Boogerd. En doorvechten tot het
bittere eind!

Maagd 4 augustus-23 september
Jij kan zo het 1e senioren team in, in de sterren staat dat het er een
geheime regel is dat leden van het 1e team op vrijdagavond voor de
wedstrijd niet mogen….ganzenborden. Wat dit precies inhoud weten
55
=; =;5
=;v =; t=; x
tr 2 =; z 5s
p.=;G =;voor=;
=;p5 2=; =; t=;
genootschap en het geheim zal zich onthullen.

Weegschaal 24 september-23 oktober
Probeer dit seizoen eens wat minder evenwichtig te spelen. Het hoeft
niet altijd backhand, forehand,backhand forehand. Het mag ook wel
eens keer andersom. Of desnoods 2 keer forehand. 2 Keer backhand
is uiteraard uit den boze.

Schorpioen 24 oktober-22 november
Als schorpioen moet je je focussen op je sterke punten, dat is STEKEN!
Een goede backspin bal is niet te retourneren. Alleen maar schuiven,
schuiven en nog eens schuiven zal jouw kracht zijn dit seizoen. Arme
toeschouwers…

Boogschutter 22 november-22 december
Gericht afmaken gaat jou prima af. Om dit te trainen is het handig om
net als Willem Tell proberen een appel van het hoofd van je trainer af
t =;s5
.=; =; =;
ss =;v =;p5 ts =;
st r=;t =; 5 v .=;L t=;w 5=;op=; =;
tactiek, alles op dezelfde plek spelen heeft z’n nadelen.

Steenbok 23 december-20 januari
Klimmen, klimmen, klimmen dit is wat de sterren je voorspellen. Alle
tegenstanders neem je op de horens. Je zult de ranglijsten beklimmen
met grote sprongen. Maar pas op, let op je valbeveiliging anders lig je
zo weer beneden.
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