TAFELTENNIS
Tafeltennissters Heerlen trekken zich terug uit de eredivisie
Roel Heynen
Regerend landskampioen TTV Lybrae Heerlen schrijft zich niet in voor het nieuwe seizoen in
de eredivisie tafeltennis bij de vrouwen. De club doet dit om organisatorische redenen.
Probleem zit in het feit dat veel speelsters ook bij de mannen spelen waarvan een in het
buitenland.. De speeldata van de competities overlappen elkaar echter zo veel dat TTV
Heerlen vreest in een aantal wedstrijden geen representatief of zelfs geen volledig team op de
been te kunnen brengen. Enige zekerheidje binnen het team is Rachel Gerarts. Zij zal in het
geval van een dubbel programma altijd voor de ‘haar’ club Heerlen spelen. Bij de overige
dames is de medewerking van andere clubs nodig.
“We hebben vijf goede, maar niet gelijkwaardige, speelsters, maar voelen ons toch
gedwongen door de bond om dit besluit te nemen”, zegt een teleurgestelde voorzitter Marcel
Gerarts. “ De bond spreekt wel uit dat het niveau bij de vrouwen omhoog moet, dat speelsters
bij de mannen moeten spelen om zich te verbeteren. Maar ze zijn vervolgens niet flexibel in
het meedenken naar oplossing voor dit soort praktische problemen. We hebben voorstellen
gedaan om gedeeltelijk de kalender in samenspraak met de tegenstanders flexibel in te kunnen
vullen, maar daar wil de bond niets van weten.”
Ook het feit dat er komend seizoen twee halve competities inclusief play-offs en finale
worden gespeeld, werkt niet in Heerlens voordeel. De speeldata van die play-offs vallen
mogelijk gelijk met de ontknoping in de mannencompetitie want ook voor de belangrijkste
data bij de dames wil de bond geen garantie geven dat deze niet samenvallen met de Heren
competitie. “In het ergste geval moeten al onze speelsters bij de mannen meedoen voor
kampioenschappen of de strijd tegen degradatie”, vertelt Gerarts.
Je zou zeggen dat Heerlen niet de enige vrouwenploeg met dit probleem is. “Nou”, begint
Gerarts. “Andere clubs hebben een mannenteam waar ook enkele vrouwen in spelen of bij
bijvoorbeeld Den Helder willen de twee kopvrouwen niet bij de mannen spelen. Wij zijn veel
meer overgeleverd aan de andere clubs. Overigens wil ik benadrukken dat het absoluut geen
financiële oorzaak heeft en ook niets met de huidige crisis te maken heeft.”
De bond laat bij monde van voorzitter Jan Simons weten het besluit van TTV Heerlen te
betreuren. “En eerlijk gezegd ben ik ook wel verrast”, legt hij uit. “Heerlen geeft nu aan dat
wij een starre houding hebben aangenomen, maar wat ons betreft moet de prioriteit bij de
vrouwenploeg liggen. Je praat wel over het hoogste niveau in ons land. Wij kunnen geen
competitie plannen aan de hand van beschikbaarheid van speelsters. En ik vind de reden ook
een beetje ‘gezocht’. Het zou wel heel toevallig zijn als van de maximaal zes spelers er vier
niet beschikbaar zijn omdat de mannen ook een belangrijk duel hebben.”
TTV Heerlen was in de afgelopen jaren achtvoudig landskampioen en won ook Europees drie
hoofdprijzen, twee keer de Champions League en een keer de ETTU Cup. Aan dat tijdperk
komt nu voorlopig een einde.

