UITNODIGING

Tafeltennisvereniging Maastricht
Vrijdagavond 19 mei
Lezing door Bettine Vriesekoop
Over haar ontwikkeling in acht (Chinese) lessen
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Locatie: Sportzaal TTV Maastricht
Zaal open om 19:00 uur
Lezing: 19:30 – ca. 20:30 uur, aansluitend receptie
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Toegang tot lezing en receptie is gratis. Aanmelding noodzakelijk (dit kan via de
website: www.ttv-maastricht.nl). Consumpties zijn voor eigen rekening.

TTV Maastricht

www.ttv-maastricht.nl
Tel. secretaris: 043 - 347.21.08
Locatie: Sportzaal TTV Maastricht
Prestantstraat 112 (Wijk Caberg)
6217 XW Maastricht

Hoofdsponsor jubileum:

Hoofdsponsor: Rabobank Maastricht en Omstreken. Tweede sponsor: Koekkelkoren
Dranken BV. Overige sponsoren zijn o.a.: Kapsalon Zeelig, Treat, Calbasa, Gadet Mode,
Gildeslagerij Brandts, Brüdsje Stols, Bakkerij Crème de la Crème, Marco’s Wielershop, PLUS
Caberg, Toko Hengelsport

Tafeltennisvereniging Maastricht
Tafeltennisvereniging (TTV) Maastricht is in de jaren ’60 van de vorige eeuw ontstaan uit een aantal
spelers van Buurthuis Sint Servaas in Maastricht. Op 1 juli 1967 richtten zij de vereniging op, onder de
naam "Tafeltennisvereniging Hubertus". Na het verwerven van een hoofdsponsor werd de naam
veranderd in "Tafeltennisvereniging Ravesteijn 1967". In een kort tijdsbestek evolueerde de vereniging
van een vierdeklas-clubje naar een volwaardige eredivisie-vereniging. Hoogtepunt van TTV Ravesteijn
1967 was een tweede plaats in de eredivisie achter het Amsterdamse "Tempo Team". De herinneringen
aan de jaren ’70, de spannende wedstrijden en de enthousiaste supporters in de stampvolle zaal aan de
Bogaardenstraat (centrum Maastricht) leven nog altijd voort.
Na het vertrek van enkele spelers en het terugtrekken van de hoofdsponsor moest de Maastrichtse
tafeltennisvereniging een stapje terug doen. TTV Ravesteijn werd TTV Maastricht. De vereniging wisselde
diverse malen van accommodatie en kwam in 1992 uiteindelijk in de gymzaal in de wijk Caberg terecht.
De vele verhuizingen hadden de vereniging geen goed gedaan; eind jaren ‘90 was het ledental zodanig
gekrompen dat het voortbestaan van TTV Maastricht zelfs even op het spel stond. Gelukkig heeft een flink
aantal vrijwilligers besloten om de schouders eronder te zetten en dankzij hun inzet zit de
tafeltennisvereniging sinds het begin van de 21e eeuw weer in de lift.
Momenteel is Tafeltennisvereniging Maastricht een bloeiende vereniging met een ledental dat al enige
jaren schommelt rond de 80. Een kwart daarvan is jeugdlid. TTV Maastricht is de enige
tafeltennisvereniging in Maastricht die bij de Nederlandse tafeltennisbond is aangesloten en aan de
bondscompetitie deelneemt.
Doel van de vereniging is om het voor alle inwoners van Maastricht en omstreken mogelijk te maken om
met plezier te tafeltennissen, van puur recreatief tot een zo hoog mogelijk (realistisch) competitief
spelniveau. Jong en oud, man en vrouw, validen en minder validen, beginners en gevorderden, van welke
afkomst dan ook; iedereen moet zich op onze vereniging thuis kunnen voelen. Bij TTV Maastricht zijn niet
alleen prestatie en sportiviteit, maar ook plezier, sociale interactie en gezelligheid belangrijke onderdelen
van het lidmaatschap.
Tafeltennisvereniging Maastricht viert dit jaar haar 50-jarige jubileum. De vereniging hoopt nog vele jaren
te kunnen blijven voortbestaan in de huidige accommodatie en ook aan de volgende 50 jaar op een mooie
manier invulling te geven!

Bettine Vriesekoop
Bettine Vriesekoop (Hazerswoude-Rijndijk, 13 augustus 1961) is de meest bekende Nederlandse
tafeltennisster. Ze begon met tafeltennis in 1972 en in de periode 1977 tot 2002 beoefende zij haar sport
op het hoogste niveau. Bettine werd veertien keer Nederlands kampioen, won twee keer de Europese top
12 (in 1982 en 1985), werd twee keer Europees kampioen (in 1982 en 1992) en ze werd met Andrzej
Grubba Europees kampioen dubbelspel (in 1982). Verder behaalde Bettine twee bronzen WK-medailles
en een zilveren plak met het Nederlandse team op het EK van 1992.
Door haar prestaties werd ze tweemaal tot Sportvrouw van het jaar uitgeroepen, in 1981 en 1985. Ook
werd ze in 1999 Nederlands speelster van de Eeuw.
Bettine Vriesekoop trainde en woonde jarenlang in China. De vele contacten met Chinese tafeltennissters
inspireerden Bettine tot het volgen van een studie sinologie aan de Universiteit van Leiden en ze raakte
geïnteresseerd in de oosterse filosofie. Over haar ervaringen in China schreef ze diverse boeken, onder
andere Heimwee naar Peking (1994). Van 2006 tot 2009 was Bettine correspondent in China voor NRC
Handelsblad. Haar ervaringen rond haar baan verwerkte ze in het boek Duizend dagen in China (2011).
Tegenwoordig schrijft ze boeken en artikelen voor tijdschriften, daarnaast verzorgt ze lezingen en
seminars over China.
Op 19 mei 2017 geeft Bettine Vriesekoop een lezing bij Tafeltennisvereniging Maastricht. Aan de hand
van acht lessen, ondersteund door beelden uit haar tafeltenniscarrière, zal Bettine vertellen hoe zij zich de
afgelopen decennia heeft ontwikkeld. Haar motto Combineren is Innoveren is de sleutel tot haar succes
als tafeltennisspeelster en de kern van wat zij de afgelopen veertig jaar in China heeft geleerd.

