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Chinese speelsters voor Nieuwegeinse elub
NIEUWEGEIN r WV heeft
voor komend seizoen een
topteam dat op het hoog-
ste niveau kan spelen in
de taÍeltenniscompetitie.
Dei vereniging uit Nieuwe-
gein krijgt dankzij een
sponsor uit trhina de be.
schikking over vier Chi-
nese speefsters en een
Nederlands talent van
eredivisieniveau.

RIN§VAN KOUWEN

Natuur§k stond Dick Maaswinkel,
erevoorzitter vàn VTV, wel eÍen te
kijken, toen hij twee weken.geleden
een telefoontje kreeg van Dong Li.
Of VTV interesse had in een wou-
wentopteam van eredivisieniveau.
Li zou niet alleen zorgen voor Chi-
nese speelsters van kaliber, maar
ook voor een sponsor uit China, die
financieel garant zou staan. ,,Dong
Li heeft het balletje aan het rollen
gebraeht" licht Maaswinkel toe in
de kantine.yan VTV. ,,Wij hebben
zelf geen enkel initiatief gehad. Li
wilde een eigen team op hethoogste

waar ze zelf kon spelen en
feltennisbond moet overtuigen dat
de Chinese speelsters moeiteloos op
het hoogste niveau meekunnen."
Het team wordt verder uitgebreid
met het Nederlandse talent Marieke
van der Kamp (17), die vorig seizoen
eredivisie speelde voor Heerlen.

Maaswinkel neemt voor het
nieuwe topteam het woord eredivi
sie liever niet in de mond. Hij witde
tafeltennisbond, diebepaalt op welk
competitieniveau nieuwe. teams.
worden tngedeqld, niet voor het
hoofd stotèn' 24, mei:is dedeadline
voor de inschrijving, over vijf weken
valt het besluit. Maaswinkel: ,,Met
de stichting die'is opgericht en de
sterke spelers die aan het te-eàm zijn
veibonden, hèb ik er 1007o vertrou-
wen in datVTVhet komend seizoen
op het hoogste niveau speelt."

Diqk Maaswinkel en Bong Lizorigen voor een topteam tafeltennis. F0r0 FrcAFDo sMrr

coachen.'l Via het bevriendenTV-lid
Arjan van der Linden l«vam Li bij
VTV uit. ,[oor haa.r een vertrouwd

I gezicht. Nieuwegein is daarbij goed

Ibereikbaar in het midden van het
f-t*d."

Dong Li (aI) is geen onbekende in
de Nederlandse tafeltenniswereld.

I De geboren Chinese woont al meer
dan twaalf jaar in Nederland,
speelde voor djverse eredivisieclubs
en werd in:1999 Nederlands kampi-
oen. Maasvrinkel, sinds twee weken
voorzitter van de stichting die de
naam'Toptafehennis Nieuwegein'
heeft gekregen, reagèerde aanvan-
kelijk scepsis op het ambitieuze -

plan, maar raakte uiteíndelijk over-
tuigd. Hij hoopt met name dat het
nieuwe topteam voor een aanwas
zorgt van nieuwe jeugdleden voor

de club, dat 160 leden kent. ,,Dat
hebben wij als dub echt nodig. Bo-
vendien: door(lat de stichting zelf-
standig opereert buiten VTV om,
lopen wíj geen enkel frnancieel ri-
sico. Dat gaf de doorslag," zegt
Maaswinkel. ,,W!i eisen van de Chi-
nese speelsters dat ze lid worden en
een avond perweekbij ons meetrai-
nen. Ik heb aan Dong Li ook ge-
waagd of de Chinese speelsters
snappen dat ze in Nederland geen
gouden bergen krijgen. Maar vol-
gens haar komen ze hier vooral voor
het avontuur."

Voor VTV zijn er geen kosten aan
het project verbonden. VTV biedt
onderdak; de stichting, gefinancierd
door een Chinese sponsor, zorgt
vbor de financiële kant. ,,De investe-
ringen zijn minimaal," stelt Maas-

winkel. ,Als het teaÍn op het hoog-
ste niveau speelt, zal er een zaalkeu-
ring plaatsvinden. Er moet een ceÍi-
tercourt komen. De verlichting zoals
die nu is zal wellicht worden afge-
ketrd, maar die was toch al aan ver-
vanging toe. Met de Chinese spon-
sor is de stiehting aI vergevorderdj'
zegt Maaswinkel. ,,De beoogde spe-
lers voor het team zljn al wel defini-
tief vastgelegd."

Het team zal naast Dong ti be-
staan uit Hui Zhang (37 jaar), die
halverwege het seiZoen woÍdt ge-
wisseld Ínet'Wen Cai \4'aug (50) en
Jing Li (29). Maaswinkel laat docu-
menten zien van de Chinese over-
heid die hun goedkeuring geven dat
de Chinezen in Nederlanfl cornpeti-
tie mogen spelen. ,,Doqg Li regelt op
dit moment documenten die de ta-


