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Redactioneel. 

Vorige keer schreef ik over de wildgroei 
aan vrijstellingen voor de nationale 
toptoernooien. Welnu, de bond heeft weer 
een nieuwe variant uit de hoge hoed 
getoverd. Toen ik het persbericht met de 
bezetting van de nationale top 12 onder 
ogen kreeg, keek ik verwonderd op. Geen Kobes, geen Ron van Spanje, 
geen Chen Sung? Nee, dus. Sung was ziek toen de halve finales 
gespeeld werden. Dus, bedacht het hoofdbestuur, op verzoek van 
organiserende vereniging Van Sloun, om misschien nog wat bezoekers 
te trekken, geven we Chen Sung een wild card. Mag hij toch meedoen. 
Zo wordt de top 12 een top 13, wat een lachertje is. 
De volgende ontwikkeling is dan dat zowel Nederlands kampioen Paul 
Haldan als Henk van Spanje zich afmelden. Een prachtige gelegenheid 
om een en ander alsnog recht te breien, denk je dan. Maar nee! "We 
willen geen afbreuk doen aan de rechten van de reserves." Zowel 
Ronald Vijverberg als Paul Cornelissen mogen meedoen. 
"Bij wijze van uitzondering wordt het dan een top 13. 11 

Hoe uitzonderlijk is dat dan wel? Drie jaar geleden gebeurde 
namelijk exact hetzelfde bij de vrouwen, toen Gerdie Keen een wild 
card kreeg, terwijl Maroesja Bonsen zich als twaalfde had geplaatst. 
Als de NTTB in Hilversum en in de landelijke pers serieus wil worden 
genomen, zullen dit soort vreemde manoeuvres in het vervolg 
achterwege dienen te blijven. Een paar schoenen dient twee 

; exemplaren te omvatten, een zescylinder heeft zes cylinders en de 
Top 12 behoort 12 spelers te hebben. Elementary, my dear Watson. 
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Van het bestuur. 

SPORTSCHQE'NEN. 
In de meeste sportzalen waar een èchte sportvloer ligt, is het 
verboden om te spelen met sportschoenen met zwarte zolen. Wanneer uw 
spelers hier geen rekening mee houden, kunnen ze voor zichzelf en 
voor hun tegenstander (last met de verhuurder) problemen 
veroorzaken. Vriendelijk verzoek om uw spelers, via uw clubblad of 
dergelijke hier nog eens op te wijzen . 

Cees van Roosendaal. 

QPLElDINGSPL.AN AFDE~ING BRABANT· 

KADER: NOODZAAK. 
Het beschikken over kader, zowel in voldoende aantal als in 
voldoende kwaliteit qua opleiding, blijft een zeer belangrijk 
streven binnen de verenigingen en binnen de afdeling. 
Als afdeling zien we het belang in en willen we daaraan bijdragen 
door een benadering vanuit de volgende invalshoeken: 

l. De reguliere NTTB-opleidingen. 
Het gaat daarbij om opleidingen voor: 

- (jeugd)trainer 
- recreatietafeltennisbegeleider 
- scheidsrechter 
- toernooileider 

We willen hieraan via Mixed en (vooral) Rond-de-Tafel bekendheid 
geven. Bovendien streven we er nadrukkelijk naar om dergelijke 
opleidingen naar onze afdeling te halen. Het is de bedoeling zulke 
opleidingen met zekere regelmaat in Brabant te (laten) plannen. 
Hieromtrent vindt overleg met de afdeling Kadervorming en 
Sportontwikkeling van het bondsbureau in Zoetermeer plaats. 

2. Technische bijscholingen. 
Onlangs heeft de NTTB hierover een overeenkomst gesloten met de 
Vereniging voor Tafeltennistrainers. Dat lijkt ook de afdeling 
Brabant een juiste ontwikkeling en we willen hier graag op inhaken. 
We hopen dat binnen Brabant bijeenkomsten gerealiseerd kunnen 
worden. Als afdeling willen we desgewenst graag een bemiddelende rol 
spelen. 

3. Samenwerking met derden. 
Op opleidingsgebied zijn meer instanties actief. Door het leggen van 
contacten en het bekendheid geven hieraan willen we deze mogelijk
heden produktief maken. In dit verband worden (en werden al ) contac
ten onderhouden met NKS-tafeltennis en de Stichting Sportservice 
Noord-Brabant. 
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Concrete voornemens op dit momen t . _ 
Op dit ogenblik zijn er wel plannen, maar nog weinig definitieve 
invullingen. Het overleg met verschillende betrokkenen is al wel op 
gang gebracht. Zolang er geen invulling van de vacature binnen het 
afdelingsbestuur heeft plaatsgevonden, neemt de voorzitter ook de 
opleidingsactiviteiten voor zijn rekening. 

cursus jeugdtrainer. 
In samenwerking met NKS-tafeltennis start op 6 maart 1995 een cursus 
jeugdtrainer. Plaats: de zaal van Tios '51 in Tilburg. De docent is 
Sjoerd Baarda. cursusavond: maandag, met een enkele zaterdag. 
cursusduur: 40 uur. Kosten: 225 gulden. 

GRIJZE LEDBN. 
Conform het beleidsplan tracht het af delingsbestuur de verenigingen 
te stimuleren om alle leden aan te melden bij de NTTB. 

Bin..~en deze problematiek spelen twee tegenstrijdig lijkende zaken 
een rol: 

1. 

2. 

Door solidariteit te tonen en alle leden aan te melden, 
helpen we er aan mee dat een bond blijft bestaan met voldoende 
leden. Veel leden betekent meer subsidie, meer mogelijkheden 
op alle terreinen. De bondsraad heeft in dit kader besloten 
dat voortaan een vast percentage van de inkomsten richting 
topsport mag vloeien, de rest is bestemd voor andere ook 
belangrijke zaken. Zaken waar alle leden van mee kunnen profi 
teren. 

De vraag van veel betrokkenen: "Wat krijgen die basisleden er 
voor terug?" Een gerechtvaardigde vraag, maar niet altijd 
rechtstreeks te beantwoorden. Binnen een grote organisati~ 
worden veel activiteiten ontplooid, waar niet alle doelgroepen 
meteen iets van merken. Toch zijn er heel zinvolle zaken bij 
die zeker in het algemeen belang van onze tafeltennisorgani
satie zijn. 
Dat neemt niet weg dat ook wij vinden dat er voor de basisle 
den meer zou moeten gebeuren . We houden de discussie daarover 
dan ook aan de gang en hopen dat er op den duur meer merkbare 
resultaten uit zullen komen . 

Binnen onze activiteiten paste volgens ons het sturen van een brief 
aan een beperkt aantal clubs. Een brief met een vraag: Hoe komt het 
dat jullie zo weinig niet-competitiegerechtigde leden hebben? Wij 
gaan namelijk van de gedachte uit dat iedere vereniging een aantal 
mensen telt die alleen voor de lol lid zijn, af en toe een balletje 
willen slaan, maar zeker geen competitie willen spelen. Die situatie 
kan echter pe:r club verschillen. Vandaar de vraag aan een 15-tal 
verenigingen. 

Verschillende clubs hebben gereageerd. Bij meerdere van die clubs is 
het onderwerp tijdens een bestuursvergad~ring aan de orde gesteld. 
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Eén vereniging was zeer kritisch en vond deze vraag n iet gerecht
vaardigd. Er zou sprake zijn van "omgekeerde bewijslast". Zo was de 
vraag zeker niet bedoeld. 
Van enkele andere clubs kwam de uitleg dat het daar gewoonte is dat 
vrijwel iedereen competitie speelt, of toch zeker als reserve op de 
teamlijst prijkt. 
Eén club zag ook helder de hierboven geschetste uitersten en gaat er 
heel praktisch tussenin zitten. Ze zien wel iets in solidariteit, 
maar willen toch ook wat terug zien. Vandaar dat ze alvast een deel 
van de nog niet opgegeven leden nu hebben aangemeld als lid van de 
bond. 
De topper was een vereniging die, na beraad, besloot alle leden aan 
te melden. Een dertigtal nieuwe NTTB-ers was het gevolg. 

Wij hopen dat het lezen van dit relaas ook de andere clubs weer eens 
aan het denken zet. Alleen met een sterke, gezonde NTTB kunnen we 
iets bereiken. Voor veel verenigingen is dit verhaal trouwens 
overbodig. Daar is het opgeven van alle leden een vanzelfsprekende 
zaak, en zo is het ook. 

Adri Dam, voorzitter. 

Een sterk staaltje. 

EERSTE DAMESTEAM TTV KA.DANS 
DRIE SEIZOENEN ONGESLAGE.~ 
KAMPIOEN! 

Op woensdagavond kachelde ik naar 
de Koningin Julianastraat in Best 
om eens gezellig met het eerste 
Bestse damesteam te keuvelen. 
Gastvrouw Angelique van der 

/"""\ Vleuten loopt gezellig babbelend 
door het huis en vraagt of ik 
koffie lust. 

Volqen~ mg 
heeî~ oc. v\o.oir.nao..n 
\..ieryncc. te. IT'lo.\.ui ! 

Christie de Boer is er ook ,al, zij zit op de bank en vertelt over 
haar toernooi in St. Oedenrode. Even later komen Ellen Faessen en 
Marleen van der Mark binnen en is het team compleet. 

Allereerst ben ik nieuwsgierig naar de uitslagen van dit seizoen. 
Uit betrouwbare bronnen heb ik vernomen dat deze dames ook in de 
eerste klasse niet kansloos zouden zijn om wederom kampioen te 
worden. Helaas voor hen hebben zij echter de eerste wedstrijd 
verloren met 6-4 en de tweede wedstrijd gelijk gespeeld . Weliswaar 
met zes games boven de 20! 
"Een keer verliezen valt vies tegen" zegt Angelique. Daarna begint 
ze hard te lachen, "maar we hebben het verlies goed doorstaan en 
zijn niet gaan huilen". 
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Op mijn vraag of ze dit seizoen kans maken cm te promoveren zijn ze 
het allemaal wel eens: waarschijnlijk niet. Ellen : "We zijn al blij 
als we erin kunnen blijven, er is maar 1 eerste klasse, vandaar ... " 
(de als 4de, Sde en 6de geplaatste teams degraderen automatisch). 

Om erachter te komen hoe het mogelijk is dat een team zo vaak 
ongeslagen kampioen kan worden gaan we eerst terug naar het ontstaan 
van dit succesvolle team. 
Het is allemaal begonnen toen Angelique en Marleen meededen aan het 
oudleden toernooi. Ze besloten om na jaren gestopt te zijn geweest 
wederom lid te worden. Angelique had ook meteen weer kriebels om 
competitie te gaan spelen en de beide dames zochten aanvulling. 
Ellen Faessen die bij de heren speelde was gauw gevonden, maar 
Christie speelde nog bij de jeugd en voor haar moest dispensatie 
aangevraagd worden. 

Zo is dus een team ontstaan, dat wonderbaarlijk goed aan elkaar 
gewaagd is. Maar hoe zit het met het trainen? 
"Hebben jullie speciale training?" vraag ik. 
De dames schieten in de lach. Marleen: "Geen training! Angelique en 
ik gaan twee of drie keer in de maand samen spelen". 
Ellen: "Bij mij komt dat er niet eens van. Met mijn bestuurs
funktie, mijn kinderen en mijn man bij de vereniging is er van 
trainen geen sprake". Alleen Christie vormt hierop een uitzondering. 
De jongste van het stel (19) is nog steeds erg fanatiek. Zij traint 
wel wekelijks met de heren mee. 

"Jullie wisten natuurlijk wel dat beginnen in de vierde klasse wel 
onder jullie kunnen zou zijn, hebben jullie er niet aan gedacht om 
je hoger in te schrijven?" 
"Het eerste seizoen hebben we aangevraagd om in de derde klasse te 
mogen starten" zegt Ellen. "Dit verzoek werd niet gehonoreerd omdat 
de bond niet goed in kon schatten hoe goed Marleen en Angelique het 
zouden doen. Daarnaast was er ook geen plaats". 
"Naderhand hebben we er niet meer om gevraagd; we wilden in de derde 
klasse proberen om wederom kampioen te worden en dat is gelukt". 

"Drie maal kampioen, welk kampioenschap was het leukste?" 
Marleen: "In de vierde klasse hebben we geen tegenstand gehad, dat 
was alleen serveren en de tegenstanders baalden er ook van als we 
kwamen. Daar komt Kadans weer!". Angelique: "Maar het was toen wel 
leuk dat we s'avonds bij Ellen champagne hebben gedronken. En dat 
jaar hebben we geloof ik ook een roosje gehad van onze 
tegenstandsters van Budilia". 
"In de tweede klasse was beslist het leukste. We hebben er hard voor 
moeten vechten en kregen champagne met Belgische kaviaar" zegt 
Marleen. "Kampioen worden in de derde en vierde klasse werd door de 
vereniging niet zo gewaardeerd. In de tweede klasse echter wel!" 
vult Angelique aan. 
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"Dit seizoen is pas begonnen , dus veel valt er nog nie t van t e 
zeggen, maar wat is zo jullie eerste indruk?". _ 
Ellen : "De afstanden zij n (te ) ver . Door de weeks om half twee thuis 
komen is te laat. Maar dit is t och fij ner dan op za terdag spe l en". 
Marleen en Angelique beamen dit probleem . "He t spel i s daarentegen 
wel veel fijner. De rallies zijn langer, er wordt meer geopend . Men __ 
wacht zijn kans af. De slagen en techniek zijn beter en men dur f t -
meer. Er moet beter gekeken worden en meer nagedacht". 

Hoewel de dames geen verwachtingen hebben om dit seizoen te 
promoveren wil ik toch graag weten of ze plannen hebben voor de 
vierde divisie. 
"We zouden het wel graag een keer willen proberen , maar we twijfelen 
eraan of we dat wel kunnen" antwoordt Ellen. 
Angel ique en Marleen denken dat het leuk is voor 1 seizoen, maar ze 
zijn bang dat ze da..'1 weer serieus moeten gaan trainen. "We willen 
het wel meemaken, proeven, maar we hebben gehoord dat het er echt 
serieus is" zegt Marleen. Angelique moet lachen en zegt: "En dat ik 
dan niet mag kletsen!" Alleen Christie is positiever, zij zou heel 
graag hoger willen spelen. 

We kletsen nog wat na over leuke belevenissen rondom het competitie 
spelen. Een paar dingen blijft de dames goed bij. 
"We reden op een avond van Oss naar Best en plots begon er in de 
auto een lampje te branden. We wilden de benzinedop openen, maar dat 
ging niet" vertelde Angelique. 11 We hadden schrik en het was nog een 
eind rijden". ze moesten allemaal lachen. 
"Ook zijn we een keer naar Aarle-Rixtel geweest. Dan ~on je het 
beste over Helmond rijden werd ons verteld. Onderweg waren we de weg 
kwi j t en een Helmonder wilde ons de weg niet wijzen. Hij was 
waarschijnlijk bang van ons! 
Op de terugweg reden we Aarle-Rixtel uit en er stond een groot,_ bord : 
Tot ziens in Aarle-Rixtel! We hadden een kwartier rondgereden en 
toen kwamen we weer bij een groot bord. Hierop stond 11 Welko~ in 
Aarle-Rixtel". 
"Dat was lachen. We rijden echter nooit meer over Helmond!" 

Later op de avond neem ik af scheid van de dames en wens hun veel 
succes met het tafeltennissen. Of ze kampioen worden dit seizoen 
weet ik niet, maar het zou mij niet verbazen ... 

Lydia van Oirschot. 

Open Geenhovense . 

Een echt "open" toernooi waaraan door NTTB-spe l ers, TLE-spelers en 
"ongeorganis eerden" wordt deelgenomen. In tegenstelling tot de 
gebruikelijke toernooien staat het ongedwongen tafeltennissen in een 
gezellige atmosfeer bij dit toernooi voorop. Desondanks is dit 
toe rnooi met een prijzengeld van 900 gulden en een loterijprijzenpot 
van 1500 gulden het hoogst gedoteerde toernooi in zijn categorie. · 
Pe r klasse zijn er goederen ter waarde van 150 gulden te ver delen 
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onder de nummers 1, 2, 3 en 4. Dankzij de sponsoring van BOBO sport 
werden deze bedragen zelfs nog bijna verdubbeld. In de tombola onder 
de deelnemers was naast sporttassen, trainingspakken en waardebonnen 
nog een hoofdprijs te verdienen: een weekend Eurodisney voor 2 
personen. Ook de vierde versie van dit toernooi is weer een succes 
gebleken, dat zoals gebruikelijk vele winnaars opleverde. In de 
hoogste klasse was het moeilijk om het spelersveld vol te krijgen, 
wegens de concurrentie van twee andere toernooien die in deze 
periode gehouden werden, het NRE dubbelkampioenschap (TLE) en de 
Brabantse kampioenschappen (NTTB) . De andere klassen waren in een 
mum van tijd volgeboekt. 
Op drie dagen werden in de 6 klassen voorronden gehouden. De beste 4 
spelers per klasse plaatsten zich voor de finale. Vanwege de 
beperkte ruimte in het paviljoen konden maximaal 7 tafels geplaatst 
worden, zodat er slechts 15 à 20 per klasse deel konden nemen aan 
dit toernooi. In klasse I kwamen slechts 10 deelnemers aan het 
vertrek, in dit sterke veld van le en 2e klassers (NTTB) en A
categorie (TLE) . TTV Valkenswaard wist met drie spelers door te 
dringen tot de finale. Gerard van Dongen (OKI) weerde zich dapper, 
maar kon toch niet voorkomen dat Patrick van Moll de hoofdprijs won. 
In klasse II was TTV Geenhoven de grote winnaar. Ook hier zagen we 
een sterk deelnemersveld. Desondanks wisten Kees Trum en Hans Cox 
hun poule te winnen. Marcel Senders was de beste nummer 2, allen 
leden van de organiserende vereniging. Opvallend was dat een 
onbekende inschrijver, Hauw Kho (zonder vereniging) zijn poule won, 
terwijl gerenommeerde spelers van Budilia en Valkenswaard onqeruit 
gingen. Winnaar werd H. Cox van Geenhoven. In klasse III, 4e klas 
NTTB en c categorie TLE zagen we 15 deelnemers in 3 poules. Het 
onderlinge niveauverschil tussen de spelers was erg klein, zodat er 
opvallend veel wedstrijden "in drieën" beslist werden. De jongste 
deelnemer, Dave Lunenburg, wist uiteindelijk de finale te winnen van 
Stefan de Vos (Kinawo) . 
Klasse IV, bevatte 3 poules van 5 personen. ook hier een erg 
jeugdige overwinnaar in Michiel Kaizer van TTV Valkenswaard. De 
oudste deelnemer van het toernooi, Paul van de Lee (Treffers) 
behaalde een fraaie 3e plaats. 
Klasse V, 6e klas NTTB, F/G-categorie TLE waarin 20 deelnemers 
uitkwamen in 4 poules. Onder hen 6 Geenhoven-leden, van wie er niet 
1 de finaleronde wist te halen. De 4 spelers die de finale wisten te 
halen, kwamen allen uit de TLE. Winnaar werd E. de Proost van de 
Hijskraan. 
Klasse VI, de recreanten, kenden ook 20 deelnemers. We zagen slechts 
3 spelers in de bekende Peking-outfit van TTV Geenhoven, TTV de 
Hijskraan was zwaar vertegenwoordigd, zodat zij ook met drie spelers 
in de finale kwamen. Toen de rookwolken optrokken, bleek dat Anita 
van Aarle met de hoofdprijs ging lopen. 
Na verwerking van alle persoonlijke resultaten in de verenigings
score bleek dat TTV de Hijskraan de gelukkige winnaar was. 
Bij de tombola was Michiel Kaizer de grote winnaar. Hij mag een 
weekend naar Eurodisney. 
Stemming was er volop dankzij orkest 11 DoubleSound 11

, tafeltennisshop 
BOBO-sport en restaurant Peking. 
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Jeugdkampen. 

De door de NTTB opgezette en door Posno 
gesponsorde nationale Three Eall
jeugdsportkampen zijn al sinds jaar en dag een 
begrip. Talloze ambitieuze jongeren vinden 
jaarlijks gedurende de zomer hun weg naar deze 
ideale mix tussen trainingskamp en 
vakantieweek. Het leidt dus geen twijfel dat 
hier voorzien wordt in een behoefte. Maar niet 
zodanig dat die behoefte ook voor de volle 100% 
wordt vervuld. 
Steeds vaker viel namelijk in recente zomers te bemerken dat 
verenigingen een soort eigen trainingskamp belegden. Was hier sprake 
van een modegril, of van een duidelijke trend? 
Mixed ging op onderzoek uit en benaderde enkele clubs waarvan men 
wist dat men iets organiseerde. Helaas heeft verder geen enkele 
vereniging gereageerd op de oproep die .de redactie enige tijd gelden 
in dit blad heeft geplaatst. De kans bestaat dus op een onvolledig, 
misschien zelfs vertekend beeld. Het zij zo. 

Toen Irene in augustus 1993 50 jaar bestond, stond het hoofd van het 
bestuur niet direct naar het organiseren van festiviteiten. Nochtans 
heerste het besef dat een dergelijke mijlpaal niet ongemerkt voorbij 
mocht gaan. Besloten werd om de jeugd van de vereniging een speciale 
activiteitenweek aan te bieden, waarbij gegeten, geslapen en 
getraind zou worden in de eigen hal. Tussen de conditie-, 
tafeltennis- en fitnesstrainingen door was er ook tijd voor een 
uitstapje naar de Efteling. Na afloop waren zowel deelnemers als 
organisatie dermate enthousiast dat tot herhaling werd besloten. 
Mede omdat in 1994 de deelname feitelijk een tikje tegenviel, zal in 
1995 besloten worden tot een kamp in samenwerking met TTV Stiphout. 
Deze Helmondse club startte zes jaar gelden met een jeugdwe,ekend, 
twee dagen trainen vlak voor de start van de competitie. Na drie 
jaar besl~ot men het gebeuren uit te breiden en te voorzien van 
andere activiteiten, en zoals gezegd zal in 1995 gepoogd worden een 
groot trainingskamp op te zetten in samenwerking met Irene. Hoewel 
spelers van beide clubs voorrang hebben, zal inschrijving ook 
openstaan voor andere spelers uit de regio, aldus organisator 
Frenklin van de Burgt, die ervan overtuigd is dat het volkrijgen van 
de deelname geen probleem is voor een club met een gezonde basis. 
Langer nog dan Stiphout organiseert Vice Versa 1 51 al een jeugdkamp. 
Afgelopen zomer vond dit voor de achtste maal plaats, waarbij" het 
volgens Adri Dam vooral opvallend was dat zowel bij de deelnemers 
als bij het kader een aantal gezichten evenzovele malen aanwezig 
was. Dit z,egt ons inziens voldoende over het animo. 
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Recordhouder e chter , voor zover wij hebben kunnen nagaan , is het 
Bossche Never Despair. Reden voor een aantal nadere vragen aan 
organisator Jo Kuijs. 

Hoe yaak is het kamp al geor~aniseerd? 
In 1994 was het voor de dertiende keer, ieder jaar . En altijd was 
het uitverkocht, moesten we zelfs door loting bepalen wie er wel .en 
niet mee konden doen. 

Waar kwam het idee yandaan? 
Het was een eigen idee van ons om de jeugd een paar dagen apart te 
halen, zodat je in korte tijd veel kunt bereiken. 

Ligt de nadruk QP gezelligheid of op presteren? 
Beiden. Met een goede planning is het mogelijk om zo'n kamp gezellig 
én goed te maken. Voor de kleintjes wordt het prgramma enigszins 
aangepast. 

Ia het animo groot (bij jeugd en medewerkera)? 
Zoals ik al zei; we moeten steeds mensen uitloten. In principe 
geldt: wie al een keer meegweest is, mag weer mee. We praten hier 
toch over zo'n 54 tot 57 kinderen. En we krijgen makkelijk 20, 22 
mensen zo gek om mee te gaan. 

Wanneer houdt men het karnpJ 

In principe de laatste week van de basisschoolvakantie. 

Ia het een alternatief yoor de Three ]3all-Jçampen of een aanyulling 
daaro12? 
Nou, het is toch wat anders, meer verenigingsgericht, met meer 
nevenactiviteiten, het bezighouden van de kinderen . De Three Ball
kampen zijn toch wat meer prestatiegericht. 

Gebruik je d~ ~igen accqmodatie of wijk je uit? 
We huren een hele week een sporthal in Hoeven, met een goede 
kookgelegenheid erbij, kleine kamertjes en dergelijke. Je moet goed 
uit de weg kunnen. 

Hoe zijn de kosten yoQr ge deelnemers. ~n wat krijgen ze daaryoQ:i;,:J 
De totale kosten bedragen zo'n dertien, veertienduizend gulden. Om 
de kosten voor de kinderen te drukken besluiten we met een 
seniorenweekend van vrijdag tot zondag. Van . zondag tot vrijdag zijn 
er eerst de kinderen, 5 nachten, 6 dagen. De werkelijke kosten 
bedragen zo'n 220 gulden per persoon, maar voor Never Despair-leden 
kost het 140 gulden, 
Daarvoor krijgen ze een gedegen trainingsopbouw, zowel conditie
training als tafeltennistechnisch. We hebben ook vaak een gast
trainer . Dit jaar hadden we Theo Rieken. 

Is het een modegril. een noQdzakelijk iets Qf gewoon een leuk 
eyenement? 

10 



" 

In mijn ogen is he t een noodzakel ij k iet s, om binding te kweken. Het 
is feitelijk een minmumvere is t e voor een goed jeugdbeleid . 

Wil je er verder nog iets Qver kwijt? 
Er heerst eerl puike ~feer , een echte verenigingssfeer, waarin je 
zowel intensief kunt sporten als stukjes doen, een feestavond 
houden, enzovoort. Een week als dit is ideaal om over dingen te 
praten waar je normaal in de training niet aan toekomt. We zijn heel 
erg bezig met het mentale aspect, positief denken, positief hande
len. Voor zaken die buiten het tafeltennis liggen, zoals yoga of 
aerobics, huren we deskundigen in . 

Betekent dit nu dat een dergelijk succes voor iedere club is 
weggelegd? Nee . Bij Kadans wilde men afgelopen jaar een jeugd
weekend organiseren, maar daarvan heeft men moeten afzien omdat, 
ondanks het persoonlijk benaderen van alle jeugdspelers, de animo 
onvoldoende bleek. 
Een oplossing kan dan zijn de samenwerking met een andere 
vereniging. Zo besloot De Rots uit Boxtel om toenadering te zoeken 
tot de bevriende vereniging Van Liempd uit Schijndel. Dit 
resulteerde in een gezamenlijk trainingskamp afgelopen oktobermaand, 
waarbij bondscoach Li Ji Shu als gasttrainer optrad. 
Hierboven werd al gemeld dat Irene en Stiphout samen gaan werken, 
maar zelfs never Despair doet het niet alleen. Na driemaal met 
Bergeyk te hebben gecoöpereerd, doet men het nu al acht jaar samen 
met Red Stars. 
Maar niet elke club wil de jeugd pushen met een trainingskamp. Ter 
gelegenheid van het veertigjarig jubileum organiseerde Luto voor de 
clubjeugd een 11 jeugdkamp 11 waarbij het accent duidelijk op de 
gezelligheid lag. 
Het is, zoals zo vaak, een kwestie van prioriteiten . 

Rob Hendrikx. 

P.S. Bovenstaand artikel was juist gereed, toen ik in het clubblad 
van Stiphout las dat het geplande trainingskamp ~ doorgaat en 
wordt vervangen door een trainings(lang)weekend . terug naar de 
roots, dus? 

R.H . 
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THREE-BALL JEUGDSPORTKAJ.,IPEN 

Voor jongens en meisjes tussen 9 en 18 jaar 

Wat: 

Voor Wie: 

Wanneer: 

Waar: 

Kosten: 

Aanmelden: 

Meer tntormade: 

Tijdens de THREE·BALL Jeugdsportkampen 
kun jij je op een goede manier voorbereiden op 
het nieuwe tafeltennisseizoen. 
Per dag krijg je ongeveer vier uren tafeltennis
training en ~n uur conditietraining. Daarnaast 
worden verschillende toernooien en andere inte
ressante activiteiten georganiseerd. 

Alle jongens en meisjes tussen de 9 en 18 jaar. 

De THREE·BALL Jeugdsportkampen worden 
gehouden van 7 t/m 12 augusrus (week 1) en van 
14 t/m 19 augusrus (week 2) 

We recre!ren en slapen in het Jeugdbuitenver
blijf te Austerlitz/Zeist. 

Het deelnemen aan de THREE·BALL Jeugd
sportkampen kost J 285,- per persoon. Hiervoor 
ontvang je het volledig verzorgde progra~ 
plus kost en inwoning. 

Om je voor ~n van beide weken van de 
TB'.REE·BALL Jeugdsportkampen op te geven 
moet je een inschrijfformulier invullen. Dit is te 
verkrijgen bij het Bondsbureau N1TB 
Postbus 600 
2700 MD ZOETERMEER 
tel: 079-414811 
Het formulier moet v6ór 1 mei 1995 worden 
ingeleverd. 

Inschrijfformulieren en nadere gegevens over de 
THREE·BALL Jeugdsportkampen kun je ver
krijgen op het Bondsbureau of bij Hendricus 
Velzing, tel: 05913-17294 (tussen 21.00 - 22.00 
uur) 

SCHRIJF JE SNEL IN WANT V 0 L = V 0 L 
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Oproep/Advertentie. 

Door enkele recente vragen van verenigingen zag de redactie zich 
genoodzaakt tot het bepalen van een standpunt ten aanzien van het al 
dan niet plaatsen van advertenties cq. oproepen van clubs. In 
samenspraak met het Afdelingsbestuur is het volgende besloten . 
Annonces die een duidelijk tafeltennisinhoudelijk karakter hebben 
(zoals onderstaande oproep ) en toernooi-aankondigingen met een 
summiere omvang (kwart pagina of minder), worden zonder problemen 
geplaatst. Voor meer commercieel georiënteerde oproepen, zoals bv 
het te koop aanbieden van tafels of een robot, of een toernooi
aankondiging van een halve pagina, wordt voortaan /2 5 , - in reken.ing 
gebracht (wordt verrekend via af delingspenningmeester) . Een 
paginagrote aankondiging vergt een prijs van /50,-. 
Beslissingen omtrent het al dan niet plaatsen van daadwerkelijk 
commerciële advertenties (bedrijfsmatig) , worden niet genomen door 
de redactie, maar daarvoor dient u te benaderen de heer Eelco 
Ligtenberg, die in het AB belast is met de portefeuille PR . 
Wij hopen hiermee enige duidelijkheid te hebben geschapen. 

De redactie. 

Oproep. 

Tafeltennisvereniging Gageldonk (Breda) is op zoek naar een nieuwe 
jeugdtrainer. De jeugdtrainer heeft tot taak de beginnende en 
gevorderde jeugd training te geven en één jeugdteam te begeleiden 
bij hun competitiewedstrijden. 
De trainingsavond voor de jeugd is iedere dinsdag van 18.00 tot 
20.00 uur. De competitiewedstrijden zijn over het algemeen op 
zaterdag. 
Een redelijke onkostenvergoeding zal in onderling overleg worden 
vastgesteld. 
Voor nadere inlichtingen en sollicitatie kunt u terecht bij 

J.A.L. Arts 

Fred Slegers 
Peerdsbroek 42 
4824 BM Breda 
Tel: 076-410523 

secretaris TTV Gageldonk 
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Evaluatie Taptoe-toernooi . 

ERVARINGEN VAN VERENIGINGEN MET HET TAPTOE TAFELTENNIS EVENEMENT 

Aangezien veel nieuwe jeugdleden direct of indirect het gevolg zijn 
van deelname aan een taptoe toernooi is het verheugend te horen dat 
er ieder jaar weer nieuwe verenigingen meedoen aan dit 
evenement.Helaas vallen er ook weer af, waardoor het aantal 
deelnemende clubs nagenoeg gelijk blijft. 
Hieronder enkele reakties van verenigingen. 

De Meppers te Heeze: 
"Alle pakketten waren op de basisscholen aangekomen, maar de 
direkteuren deden er niets mee, omdat ze niet wisten wat ze ermee 
aan moesten. Gevolg: kinderen werden niet op de hoogte gesteld van 
dit evenement en dus geen deelnemers" aldus penningmeester de heer 
Peeters. "Het is erg jammer, hadden we dit maar geweten, dan hadden 
we er iets aan kunnen doen" . 

Hotak 1 68 te Hoogerheide: 
Hotak ontving 61 deelnamebriefjes. Allereerst werden deze 
gerangschikt naar leeftijd en wel of niet tafeltennissend om een 
programma te maken. Om alle deelnemers te informeren heeft de 
vereniging ze een brief gestuurd. Aan deze brief werd tegelijkertijd 
een lotnummer verbonden. 
Op 5 januari was het zover en kon Hotak 60 deelnemers verwelkomen. 
Voorzitter Jacques Tempelaars opende het toernooi . 
De groepen S t/m 7 begonnen om 10.00 uur in Meulenblock II met een 
circuit bestaande uit spelletjes die met batje en balletjes te maken 
hebben. In Meulenblock I staan op hetzelfde tijdstip tafels -
opgesteld voor meerkampen van groep 8. Iedereen had de smaak meteen 
te pakken. Er werd fanatiek gestreden om de punten binnen te halen. 
De lunchpauze was het einde voor het spellencircuit en de 
individuele meerkampen. •s Middags werden uit groep 8 dubbels 
samengesteld en streden zij {in meerkampvorm) in Meulenblock II om 
de te winnen medaille. De overige groepen speelden hun individuele 
meerkampen in Meulenblock I. 
Tussen alle wedstrijden door kon men knutselen, plakken, tekenen, 
kleuren om een papieren batje te versieren. 

Rond de klok van 16.00 uur begon een waar prijzenfestival. We kregen 
"Heertje Beer" op bezoek die de winnaars l, 2 en 3 uit alle 
meerkampen een gouden, resp. zilveren en bronzen medaille 
overhandigde. Eveneens prijzen voor de drie besten van het 
spellencircuit. 
Op de felbegeerde prijzentafel stonden ook drie blikken met 
geheimzinnige teksten. Uit het blik met de vraagtekens werden 
lotnumrners getrokken en de gelukkige winnaars konden leuke prijzen 
in ontvangst nemen. 
Ook prijzen voor het kleurrijkste batje uit iedere groep. 
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Tot slot was er voor iedere deelnemer de oorkonde, verstrekt door 
Taptoe en leverden de twee overgebleven blikken een aa r dige attentie 
en aandenken. 
In vervolg op dit toernooi werden a l l e deelnemers ui tgenodigd nader 
kennis te maken. Iedere woensdagmiddag in januar i mochten zij geheel 
vrijblijvend komen tafeltennissen. Dat het een geslaagd toernooi was 
mogen blijken uit de eerste woensdag na het toernooi . Maar liefst 30 
kinderen bezochten de eerste trainingsmiddag. Enkele oudere broers 
en zusters kwamen spontaan 's avonds op training, aangestoken door 
het enthousiasme van de Taptoe verhalen. 
(Met dank aan Ciska Tempelaars.) 

Woensdag 28 
december 
heeft ttv 
A.T.T.C. 
' 77 te 
Aarle
Rixtel voor 
het eerst 
het Taptoe 
Tafel
tennisevene 
ment georganiseerd. Kinderen uit Aarle-Rixtel moesten voorheen naar 
ttv Een en Twintig in Beek en Donk om mee te kunnen doen, maar 
konden nu dus in Aarle-Rixtel .blijven. Maar liefst 46 kinderen waren 
al voor tienen aanwezig in de hal. Onder leiding van 15 vrijwjl
ligers speelden zij op 6 tafels 144 games. De uitslagen werden wel 
opgeschreven, maar we hebben bewust geen eindstand opgemaakt. Het 
doel was immers niet om een eerste, tweede en derde prijs uit te 
reiken, maar om kinderen te laten kennismaken met de tafelten
nissport. Vandaar dat alle deelnemers een oorkonde kregen, een 
Snicker, drinken , een informatieboekje, een folder en een clubblad. 
De dag op zich was prima geslaagd. Alle deelnemers kregen ook een 
uitnodiging om terug te komen op maandag 9 januari. Acht kinderen 
gaven hier gehoor aan en speelden die avond leuk mee met de rest . 
Helaas is er uiteindelijk maar eentje lid geworden van onze 
vereniging . Jammer, want we hadden wat meer verwacht. Desondanks 
zullen we volgend jaar weer meedoen. Het . Taptoe Tafeltennisevenement 
is een prima toernooi om onze sport naar buiten toe uit te dragen. 
(Door Joha.~ Heurter.) 

Wordt vervolgd .. . 

Lydia van Oirschot. 
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BACKHANDS TOERNOOI 

Doordat de vorige editie van de Mi xed reeds volop info bevatte, 
moest dit artikel even wachten. Namens de redact i e onze excuses aan 
de vereniging The BackHands . 

Tijdens het weekend van zaterdag 7 en zondag 8 januari jl. was het 
jaarlijkse BackHands toernooi voor vele weer het eerste treffen in 
dit jaar tussen vele Brabantse, voornamelijk West Brabantse, 
tafeltennissers. De plaatselijke vereniging The BackHands was er 
wederom in geslaagd een groot aantal inschrijvingen bij jeugd en 
senioren op een vlotte manier te verwerken. 

De Verenigingprijs bij de jeugd was voor Hotak'68. Bij de senioren 
was deze eer weggelegd voor het organiserende Back Hands. 

Eindstanden Jeugd: 

j.jun . AB:l. 
j.jun. C: l. 
j.jun. D: l. 
j . asp. AB:l. 

Robin Theuns (Hotak); 2. Robert v. Hest (Cosmos) 
Tuan Nguyen (Tanaka); 2. Huub v. Gorkum (Breda); 
Michel Pluer (Belcrum); 2. M. Schrauwen (V .Versa'Sl); 
Sjoerd van Thoor (Hotak); 2.Marvin Wircx (Hotak); 
Hans Timmermans (Waalwijk); 2.Dennis Chow(V.Versa'Sl); 

j.asp . D: 1. c.s. Hsia ((Tanaka); 2. Maarten Verhey (DIO); 
j.asp . C: 1. 

j.pup. AB:l. Michiel Janssen(Blue Star); 2.Peter Kooremans Belcrum} 
j .pup. C: l. Niels d. Bruyn (Nileta); Rob Somers (Hotak); 
j.pup. D: l. Michael Jonkers(Red Star);2.Roland v.d. Heuvel(Hotak) ; 
j.welp D: 1. Stephan Wens (Vice Versa'Sl); 2. Beny Hummel (Nileta); 
j.jeugd 1:1 . Robin Theuns (Hotak); Johan Muskes (Belcrum); 
j.jeugd 2:1 . Peter Kooremans (Belcrum); Joost Meyers (V.Versa'Sl); 
j.jeugd 3:1. Ralph Wens (Vice Versa'Sl); 2. Michel Pluer (Beicrum); 
j . jeugd 4:1. Stephan Wens (V.Versa'Sl); Roland vd Heuvel (Hotak); 

m.jun. AB:l . Patricia Meeuwissen(Belcrum); 2.Jolanda Luyken(Belcrum) 
m. jun. C: 1. F.Dujardin (Tanaka); 2. Maroeska Pruissen (Tanaka); 
m.asp. AB:l . Floor Tebbe (Belcrum); 2. Angelique Gabeler (Belcrum); 
m.asp. C: l . Isabelle Avontuur(Smash); 2.Leonara Melisse(V.Versa'Sl) 
m.pup . AB:l.Yvonne van Dijk(Dordrecht) ;2 . Bianca Roovers(V.Versa'Sl) 
m. pup . C: 1 . Evelijn Knaven (Hotak); 2. Suzan Hector (V.Versa'Sl) 
m.pup. D: 1 . Carolien Franken; 2. Nicole Lauwerijssen(V.Versa'Sl) 
m. jeugd 1:1. Floor Tebbe (Belcrum); 2. Jolanda Luyken (Belcrurn); 
m. jeugd 2:1. Annemiek Quak (Hotak); 2. Conny Potter (Smash); 
m. jeugd 3.1 . Yvonne v. Dijk(Dordrecht); 2.L. Suijkerbuijk(V.Versa) 
m. jeugd 4:1 . Carolien Franken (Hotak); 2 . Evelijn Knaven (Hotak) 

Einds tanden 
dames B: l. 
dames C: l. 
dames D: l. 
dames EF:l. 
dames Sl:l. 
dames $2:1. 

senioren: 
Jolanda Meeus (Hotak) ;2. Naomi Schelfout (Sar'72); 
Anneliek Kwak (Tanaka); 2. Claudia Cruyssen (BSM); 
Yvette Leyten (BSM); 2. Elly Gevers {Tanaka); 
Erna Coppens (V. Versa' 51) i . Els Kraus (V. Versa' 51) ; 
Naomi Schelfhout (Sar'7l); Jolanda Meeus (Hotak); 
Patricia v. Vorstenbosch (BSM) ;2.Helga v. Heiligenberg; 
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heren B: l. 
heren C:l. 
heren D:l. 
heren E:l. 
heren F: l. 
heren G:l. 
heren H.: 1 

heren Sl:l. 
heren S2:l. 
heren S3:1. 

Edwin Wouts (TCS); 2. Dave Cloots (Hotak ) ; 
Paul de Graaf (Hotak) ; 2 . J ac. Mertens (BackHands); 
Mark Emmerik (Belcrum);2. Peter Joosen (Belcrum) ; 
Rens Dam (V.Versa 'Sl) ;2. Danny Vissenberg (Backhands); 
Y. Hu (Taveres); 2. Edwin Schroeyers (TCO); 
Roland den Hollander (Witac); 2. Toine Koks (BackHands); 
Rob Legra (SIOS); 2. J. Dupuy (Breda) 

Dave Cloots (Hotak); 2. Francois van Gils (Belcrum); 
Mark Emmerik(Hotak) ;2. Albert v. Dueren den Hollander; 
Roland den Hollander(Witac); 2. Toine Koks (Back Hands) 

Eelco Ligtenberg (met dank aan Toon de Rijk) . 

REGIO VERGADERINGEN 

In de tweeede week van januari heeft het Afdelingsbestuur een tour 
door het Brabantse gemaakt. Doel van de regio vergaderingen is 
altijd om op een meer informele wijze de leden over gang van zaken 
binnen de Afdeling te berichten alsmede de mening van haar leden te 
polsen omtrent bepaalde aspecten. Hieronder volgt een samenvatting 
van datgene wat 9, 10 en 11 januari ter sprake is gekomen. 
In de openingsrede doet Adri Dam enkele mededelingen vanuit de 
bondsraadsvergadering o.a . : 
- het herstructureringsvoorstel om van 21 naar 8 afdelingen te gaan 

waarbij voorzien is dat Zeeland bij Brabant zou komen; 
- en de zgn. jubileum gulden vanwege het 60-jarige jubileum van de 

NTTB. 

Bij de ingekomen stukken werd metname uitgebreid gediscussieerd over 
omtrent de lange duur van de competitiewedstrijden . Dit n.a.v. een 
schrijven van de vereniging " Eenentwintig ". Een groot deel van de 
aanwezigen onderschrijft het probleem maar geeft tevens aandat een 
een gedeeltelijke oorzaak te vinden bij de discipline aangaande 
handhaving van het aanvangstijdstip van de wedstrijden. Div. 
alternatieven worden aangedragen maar de meerderheid pleit voor 
handhaving van de huidige opzet. 

Naar aanleiding van het feit dat de deelnemers aantallen van de 
Brabantse Kampioenschappen de organisatie voor steeds grotere 
problemen plaatst heeft men zich afgevraagd of men de BK niet anders 
zouden moeten gaan opzetten . Van de aangedragen voor-stellen is er 
een meederheid voor voorstel 2b wat neerkomt op een toernooi met 
inschrijving in een enkel- en dubbelspel in de eigen licentieklasse. 
nb in het enkelspel gaat men uit van een meerkampsysteem (4 of s
kamp). Omtrent de contacten met nevenorganisaties en grijze leden 
heeft u in het begin van deze MIXED het e.e.a. kunnen lezen. 
Verder is er aangegeven dat er voor bepaalde regio-activiteiten een 
eenmalige bijdrage vanuit het AB gevraagd kan worden. 
Tot slot kan opgemerkt worden dat deze . sessie van regio
vergaderingen door zo'n kleine 60 verenigingen is bezocht. 
Eelco Ligtenberg 
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VISIE, een vaktijdschrift voor coaches. docenten, spelers 
en andere geïnteresseerden in de tafeltennissport. 

Bovenstaande titel dekt de lading van een tijdschrift dat al 
een aantal jaren bestaat in Nederland, maar waarvan een 
aantal mensen het bestaan (nog) niet kent. Graag willen we u 
hier in het kort met dit blad laten kennismaken. 

VISIE verschijnt 3x per jaar. Het blad wordt verzonden aan de 
abonnees van VISIE en de leden van de VVTT (Vereniging 
Van Tafeltennis-Trainers) ontvangen het blad gratis. De 
omvang van een nummer is ± 40 pagina's. 

In het blad kunt u artikelen op diverse terreinen en voor 
diverse doelgroepen aantreffen. Een greep uit de titels van 
artikelen van het afgelopen jaar: 
- Bert van de Helm: Tafeltennistraining in Nederland, een 

persoonlijke geschiedenis. 
~ Ronald Klatt: Alcohol werkt als anabool. 
- Dusko Tigerman: Training en publiek; kan tafeltennis door 

training aantrekkelijk worden voor de toeschouwers 7 
- William de Bruijn: Interview met Gerdie Keen: 'Het is de 

spe!ar die telt'. 
- Henny Sackers: 'Als hagelslag korrels veranderen in 

granaten', enkele beschouwingen over conflictbeheersing. 
- Adri Dam: Vaarçtigheidsdiploma's (voor de jeugd), een 

nieuwe impuls. 

Elk nummer bevat bovendien een aantal leestips en enkele 
pagina's met oefenstof. 

Een abonnement op VISIE kost f 25,-; losse nummers f 10,-. 

Aanmelden kan bij: 
het bureau van de NFWS (Nationale Federatie van Werkers in 
de Sport), Blauwkapelseweg 85/87, 3572 KO Utrecht. 
• 030 - 722 270 (vragen naar de ledenadministratie). 
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Uit de clubbladen . 
In Tics-nieuws van Tios 1 51 wordt nog eens teruggekomen op degene 
met de ondankbaarste positie tijdens de monster-recordpoging, die 
geleid heeft tot een vermelding in het Guinness recordboek. Niet 
alleen betrefc het hier de oudste van de vier musketiers, maar omdat 
zijn dubbelpartner geblesseerd raakte, werd zijn prestatie niet 
officieel erkend, terwijl hij het was die de gebroeders Van Esch 
over de streep praatte! 

In Endeetje van Never Despair klaagt een zichzelf pace-maker noemend 
persoon over het "geouwehoer" dat in de kantine plaats vindt, 
waarbij steeds verschillende vers i es van een bepaald verhaal in 
omloop komen, zoals die van de trainer die een nieuwe , 
respectievelijk een oude, respectievelijk een heleboel vriendinnen 
heeft. 

In het zoals gebruikelijk van prima kwaliteit zijnde interview in 
Tanaka 1 s service meldt de ondervraagde dat een door hem te winnen 
miljoen toch echt voor het grootste deel naar het café en naar 
Tanaka zou gaan. Het bestuur in Etten-Leur overweegt nu om de 
directeur van de Staatsloterij om te kopen. 

Uit het clubblad van Belcrum blijkt dat het complete eerste 
herenteam van een club uit Steenbergen zich heeft aangeboden aan de 
club uit Breda. In plaats daarvan verzekerde Belcrlim zich voor een 
half jaar van de diensten van de voorheen bij TCS betrokken 
toptrainer Jan Vlieg. 
Batgeheimpjes van TTV Waalwijk maakt melding van een met carnaval te 
verspelen 11 hutsel/knutsel-toernooi 11

• Het betreft hier 
zelfgefabriceerde slagwapens waaraan~ tafeltennisrubbers ·mogen 
zijn bevestigd. 
In het clubbulletin van Vice Versa '51 lezen we dat er een bier- en 
wijnproefavond is georganiseerd. Om het evenwicht te bewaren werd de 
assistentie van een slager ingeschakeld. Wijselijk werd deze avond 
gehouden op een dag die ver voor het begin van de competitie lag. 

In de Batkreet van TTV Budilia wordt op grond van toernooiresultaten 
geconstateerd dat de A-(jeugd-)spelers van de club de aansluiting 
met de top gaan verliezen. Dit wordt geweten aan een tekort aan 
trainingsuren. 

In Kluts van TTV Stiphout blijkt uit de rubriek 11 Door de jaren heen" 
dat de ideale vorm van conditietraining bestaat uit ... 
touwtje springen! Het biedt het bovenlichaam meer beweging dan 
hardlopen en versterkt de voeten, enkels en polsen, bevordert het 
evenwicht, de bweeglijkheid en de coördinatie. 

In Van de groene taf el van OTTC wordt melding gemaakt van een 
Brabants kampioen. Pascal van Hoorn wint zowel de titel bij de 
jongens aspiranten D als in de jongens jeugdklasse 4, zo schrijft, 
in de derde persoon enkelvoud ... Pascal van Hoorn. 
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Agenda. 

12 
12 
12 
17 
19 
24 
26 
2 
2 
9 
9 
22 
23 
23 

mrt Recrea '95 Irene 
mrt 1/4 finale jeugd A/B-meerkampen 
mrt afd. bekercompetitie 2e ronde 
mrt Europa Cup 1/4 finale 
mrt 2Se Maaslandteamtoernooi 
mrt Europa Cup 1/2 finale 
mrt 2e ranglijsttoernooi A-jeugd Baarlo 
apr nationale B-meerkampen 1/4-finale 
apr Open Dongense kampioenschappen 
apr afd. bekercompetitie finale 
apr 1/2 finale jeugd A/B-meerkampen 
apr Nederlandse Kampioenschappen B-jeugd 
apr Nederlandse Kampioenschappen A-jeugd 
apr Kolenkittoernooi 

Kopij voor de volgende Mixed dient 
uiterlijk 10 april 1995 bij de redactie 
binnen te zijn. 


