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Voorwoord. 

Door wijzigingen welke op het laatste moment zi]n aange
bracht op speciaal verzoek van een van de inzenders 
komt deze editie van de Mixed op een water later tijdstip . 

Gezien het belang voor betrokkenen graag u begrip voor deze 
vertraging. 

Eelco Ligtenberg (AB) 

Redactioneel. 

Hoewel de redactie oor wenst te hebben voor mensen die bij 
voorkeur goed nieuws lezen, rekent men het tot zijn journa-
listieke taak niet blind te zijn voor de misstanden. In dit ~ 
nummer vindt u onder andere het verhaal van een vereniging 
die het oneens is met de handelswijze van de afdelingscom-
peti tieleider, die in het volgende nummer waarschijnlijk 
zelf aan het woord komt. 

Dan is er , heuglijk nieuws. Zoals het feit dat men op een 
zekere middelbare school dagelijks tafel tennis bedrijft, 
wat mooi aansluit bij een artikel over het benaderen van 
scholen door clubs. Of het feit dat er een kandidaat is 
gevonden voor de organisatie van de Brabantse volgend jaar. 
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Van het bestuur. 

BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN 
1995 IN BREDA. 

De CTW is erin geslaagd de 
organisatie van de Brabant
se kampioenschappen 1995 
rond te krijgen. 

De Brabantse kampioenschap
pen zullen op zaterdag 14 
januari (jeugd) en zondag 
15 januari (senioren) ge-
houden worden in het Agpo Racketcentrum in Breda . 

lt 

De organisatie is in handen van tafeltennisvereniging 
Breda. 

Breda, een vereniging die in het verleden al diverse toer
nooien van omvang heeft georganiseerd . Bovendien waren zij 
reeds eerder éénmaal betrokken bij de organisatie van een 
Brabants kampioenschap, toen nog in samenwerking met ttv 
Belcrum. 
Nu durft de vereniging Breda het aan om de strijd om de 
Brabantse titels alleen te organiseren. 

Wij hopen en vertrouwen erop dat ook bij de komende titel
strijd weer velen de weg naar Breda mogen vinden. En dat 
wij na af loop weer terug kunnen zien op een geslaagd evene
ment. 

Nico van Erp (CTW) 

Inleiding. 

Allereerst zal ik mij eens nader aan de lezers van de mixed 
voorstellen. Mijn naam is Frits van der Meulen, woonachtig 
in Etten-Leur en al heel wat jaren verdedig ik de kleuren 
van t.t.v. Tanaka (uit Etten-Leur). 
Al enkele maanden ben ik nu zoals dat heet correspondent in 
een gedeelte van Brabant dat pakweg van Bergen op Zoom tot 
Tilburg loopt. Enkele verenigingen hebben zelfs al de weg 
gevonden naar mij toe door hun clubblad op te sturen. 
Graag nogmaals een oproep aan die verenigingen in genoemde 
regio, heb je een clubblad, stuur dat op aan desbetreffende 
correspondent. Op zo'n manier kom ik wat van de vereniging 
te weten, en je loopt grote kans dat de naam van de vereni
ging eens wat vaker in de kijker komt . 
Ook hoeft er niet afgewacht te worden tot er eens een 
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stukje over de vereniging in de mixed komt, 
eens in de pen en stuur de kopij maar op. 
leum of ander leuk/belangrijk feit, meldt 
wij ook het een en ander weten. 

maar klim zelfs 
Is er een jubi
het even zodat 

Zo .kan een goede samenwerking ·' tussen de verenigingen 
cor;respondent nog heel wat vruchten afwerpen! 

en de 

Ik :be,i1i benieuwd. 
c -

Frits ..;an'· der Mèlilen. 
•. : .. 

Tuchtzaak. 

TTV RENATA WINT TUCHTZAAK TEGEN ACL 

Enige tijd geleden is over deze tuchtzaak in het competi
tie-bulletin een artikel van de competitieleider gepubli
ceerd. Renata vond dat hierin een verkeerd beeld van deze 
zaak werd geschetst. Daarom is de gang van zaken opnieuw, 
maar wel zo neutraal mogelijk, op papier gezet. Aan de ACL 
is gevraagd onjuistheden en onvolkomenheden aan te geven en 
dit na aanpassing opnieuw te publiceren . Dat eerste is 
gebeurd maar de ACL weigerde het aangepaste verhaal te 
plaatsen in het competitie-bulletin. Omdat Renata het van 
belang vindt dat de verenigingen over dit soort zaken juist 
worden geïnformeerd is de redactie van MIXED gevraagd het 
verhaal over de gang van zaken rond deze tuchtzaak te 
plaatsen. 

Gano van zaken Tuchtzaak 
Enkele dagen na het publiceren van het competitieprogramma 
startte ttv Renata een tuchtzaak tegen de ACL. Reden was, 
dat het eerste damesteam van Renata in de 3e klasse was 
ingedeeld terwijl het, door het winnen van de promotie/de
gradatie wedstrijd, recht had op de 2e klasse. 
De teamlijsten moesten worden ingediend vóórdat de promo
tie/degradatie wedstrijden gespeeld werden . De wedstrijctse-

;. cretaris van Renata had op de teamlij sten 3e klasse inge-
· vuld, er van uitgaande dat de ACL rekening zou houden met 
de uitslag van de nog te spelen wedstrijd . Achteraf bleken, 
volgens Renata, daarover de instructies in het competitie
bulletin niet voor 100% duidelijk en voor tweeërlei uitleg 
vatbaar. De ACL deelde deze mening niet. 
De competitieleiding had de opgave op de teamlijsten opge

- pakt als een verzoek om lager te mogen spelen. 
··· Renata beschouwde dat als ee_n fout van de competiti~leiding 
;-en heeft via de voorgeschreven kanalen getracht dit te 
laten corrige'ren. Toen dit geen resultaat opleverde zag 
Renata, als laatste redmiddel, zich genoodzaakt de Tucht
commissie om een uitspraak te vragen. 
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De Tuchtcommissie stemde toe in een spoedbeh~ndeling . Het 
tuchtreglement bepaalt dat de termijn tussen oproep en 
behandeling tenminste 5 dagen bedraagt. · Omdat de ACL er 
niet mee instemde hiervan af te wijken kon de behandeling 
pas plaatsvinden nadat de competitie al begonnen was. 
In haar uitspraak steld.e de Tuchtcommissie Renata in het 
gelijk: · 
1. Het spoedeisend belang was voldoende aangetoond; 
2. Renata had ingedeeld moeten worden in de 2e klasse, 

het bepaalde in het Competitie-Reglement gaat altijd 
boven de door de ACL gehanteerde werkwijze. 

3. Omdat de competitie reeds was begonnen, de ve~gissing 
van de wedstrijdsecretaris niet afdoende was weerspro
ken en om andere verenigingen en partijen niet te 
duperen, werd de ACL niet verplicht Renata alsnog in 
de 2e klasse toe te laten. 

4. Het verzoek in reconventie (tegeneis) van de ACL om 
Renata te bestraf fen wegens lichtvaardig procederen 
werd niet ontvankelijk verklaard voor behandeling in 
een spoedprocedure. 

Tot slot 
Voelt Renata zich nu de winnaar? Nee, zeker niet. Als vriJ
willigers binnen een sportbond zo ver gaan dat ze een be
stuursgeschi.l uitvechten voor de Tuchtcommissie kun je niet 
meer praten over . winnaars, dan zijn er alleen verliezers. 
Het is gewoon een ~waktebod. Het enige positieve aan deze 
zaak is dat door de Tuchtcommissie onomstotelijk is aange
geven dat bepalingen in het competitiereglement steeds 
voorrang hebben boven regelingen op afdelingsniveau. -

A. Rooijmans, secretaris ttv Renata 
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Reactie ACL. 
(niet op bovenstaande) 

N. a.v. een stukje in de Mixed over Tanaka in de rubriek 
"Uit de clubbladen" het volgende: 
In de najaarscompetitie is Tanaka-4, bestaande uit Jack 
Jongenelen, Frits v.d. Meulen, Dolf Bennik en Jan de Ruiter 
kampioen geworden in de klasse 5b. 
In de voorjaarscompetitie is Tanaka-4 nu ook ingedeeld in 
klasse 4a. Het promotierecht is dus wel degelijk toegekend . 
De 4 spelers die het kampioenschap hadden behaald, zijn 
door hun vereniging voor de voorjaarscompetitie echter 
opgesteld in Tanaka-5. Tanaka-5 had recht op een plaats in 
de 6e klasse en is ook ingedeeld in klasse 6b. 

Cees van Roosendaal . 

Naschrift redactie: 
Het aanhalen van bovengenoemd stukje in de rubriek 'Uit de 
clubbladen' geschiedde eerder uit oogpunt van curiositeit 
dan als scherpe kritiek. Het klopt dat het kampioenskwartet 
een team is gedaald. Feit blijft evenwel dat er een team 
tussen gekomen is, dat dus, volgens inschatting van de 
club, sterker is dan een team dat kampioen werd in de 
vijfde klasse. Voor dat extra team was dan ook een (extra) 
vierde klasse-plaats aangevraagd, maar men heeft zesde klas 
gekregen. 

Niettemin heerst in deze redactie begrip voor de moeilijk
heden waarmee een competitieleider zich geconfrontéerd kan 
zien. Om dit te belichten, vindt u in de volgende Mixed een 
interview met Van Roosendaal. 
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Taptoe-evenement. 

Het TaptoeTafelTennisEvenement 1993 is weer adhter de rug, 
en ook dit jaar : is het in de afdeling Brabant weer een 
succes geworden. Landelijk is het aantal deelnemende ver
enigingen stabiel gebleven, maar in onze eigen afdeling is 
het aantal deelnemende verenigingen teruggelopen naar 28. 
In de afdeling Brabant is de ontwikkeling als volgt: 

Helaas hebben maar 19 van de 28 verenigingen hun evaluatie ~ 
formulier geretourneerd, zodat het moeilijk is om het · 
juiste aan~al deelnemers vast te stellen. 

Vanaf deze plaats wil ik ook mijn excuses aanbieden voor de 
problemen die er zijn geweest met de oorkondes. Waar het 
próbleem heeft gelegen, is niet bekend, maar we zullen er 
alles aan doen om dit in de toekomst te vermijden. 

Ik ben van mening dat er nog meer verenigingen kunnen 
rrieèdoen, waardoor ook het aantal te bereiken scholen toe
neemt ' en waarschijnlijk ook het aantal deelnemers. Dit is 
ook hetgeen uitgeverij Malmberg, de sponsor van dit evene
ment, nastreeft. Uit reacties die ik ontvangen heb van 'de 
verenigingen via de ~ evaluatieformulieren, die ik overigens 
ook na een telefoontje niet allemaal heb ontvangen, kan ik 
concluderen dat in het algemeen de organisat~e · van het 
evenement goed is verlopen. Opmerkingen en suggesties die 
op dez~ formulieren zijn aangegeven, zullen worden aoorge
speeld naar de landelijke werkgroep, zodat in de toekofust 
de organisatie nog soepeler kan verlopen. 

Ik bedank alle deelnemende verenigingen voor hun inzet 'en 
ik hoop dan ook, dat ik alle verenigingen die in 1993 
hebben deelgenomen ook in 1994 als deelnemer terugzie. 
Verenigingen die nog niet eerder hebben deelgenomen en 
belangstelling hebben om in 1994 wel deel te nemen, kunnen 
altijd kontakt met mij opnemen, of eens informeren bij een 
andere vereniging. 

Wil Gevers 
De Smeelen 59 
6021 VC Budel 
Tel: 04958 - 93468. 
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NTTB Afdeling Brabant 
NOTITIE: Tafeltennis en school 

Suggesties voor een aanpak om een school te 
interesseren voor tafeltennis. (Gebaseerd op een 
tekst van de Engelse school-tafeltennis-bond) 

1. AANPAK. Het benaderen van scholen om een rol te spelen in 
het bekendmaken met tafeltennis, verloopt nu (wanneer het al 
gebeurt) vanuit clubs op ad hoc manier. Het verdient aanbeve
ling hier een meer gestructureerde benadering voor te kiezen. 
Het Taptoe-evenement leert wat voor resultaat dat kan hebben. 
Zo'n gerichte aanpak zou de volgende elementen dienen te 
bevatten: 

Een goed overdenken van de eigen mogelijkheden en de doel
stellingen van de vereniging. 
Het doordacht benaderen van de scholen. Slaag je er 
daarbij in om een of meer leerkrachten 'warm' te maken, 
dan vergroot dat de kans van slagen. 
Het vooraf samenstellen van een aantrekkelijk 'aanbod' in 
de richting van de school. 
Enkele van deze zaken worden hierna al wat verder uitge 
werkt, maar zullen per vereniging specifiek moeten worden 
ingevuld. 
De uiteindelijke opzet is dat leerlingen van de school lid 
worden van een NTTB-vereniging. 

2. VOORAFGAANDE VRAGEN. Een vereniging die hier iets aan wil 
gaan doen moet zich vooraf het nodige afvragen: 
Wat willen wij met jeugd binnen onze vereniging? 
Hoeveel mensen hebben we hiervoor beschikbaar en wanneer 
zijn deze inzetbaar? 

- Wat hebben deze mensen een school concreet te bieden? 
Waar en wanneer kan dat aanbod worden uitgevoerd? 
Hoe kun je de school benaderen? 

3. DE MENSKRACHT. Wat voor mensen heb je beschikbaar? 

Indien GEEN, LEES DAN NIET VERDER, je club zal dan over 
enkele jaren niet meer bestaan ..... 

Wanneer kunnen die mensen? Tijdens schooluren? Na schooltijd? 
Op een doordeweekse avond? In het weekeinde? 
Hoe frekwent zijn de mensen beschikbaar? Dagelijks? Weke
lijks? Eens per maand? Eenmalig of incidenteel? 
Van de antwoorden op deze vragen hangt af wat voor aanbod je 
een school kunt doen. 

4. DE PLAATS. Hier zijn verschillende mogelijkheden: op een 
school; op een school en tevens voor naburige scholen; in het 
plaatselijke sportcentrum; in een jeugdgebouw; bij een plaat~ 
selijke tafeltennisclub (in verband met toekomstige deelname 
misschien wel de beste plaats) . 
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5. SUGGESTIES. Afhankelijk van personele mogelijkheden kan 
aan een school uit onderstaande zaken een aanbod gedaan 
worden: 

Een DEMONSTRATIE door zo spectaculair mogelijke spelers of 
speelsters. Bij voorkeur onder, of aansluitend aan, de 
schooltijd. Dit is altijd leuk, maar het heeft alleen 
resultaat wanneer er een follow-up mogelijk is. 
Een INSTUIF of open dag. Voor een klas, voor liefhebbers 
van een school. Op een overeen te komen plaats en tijd
stip. Ook hier speelt het aspect van de follow-up. 
Het verzorgen van een LESSENSERIE. Ofwel onder' schooltijd, 
of meteen na schooltijd. Eventueel voor vrijwilligers op 
een andere tijd. 
Het meewerken aan een sportdag, waar tafeltennis dan als 
keuzesport gepresenteerd kan worden. 
Het verzorgen van een TOURNOOI. Voor de hele school of 
voor bepaalde groepen. Individueel of teams. Voor één 
school of voor meerdere scholen. Ook nu weer koppelen aan 
' iets' erna. 
Het geven van een CURSUS OF THEMABIJEENKOMST voor leer
krachten. Probeer leerkrachten warm te krijgen. 
Een TWEETALLEN-TOURNOOI op een middag, een ochtend of een 
weekend. Eventueel met kortere partijtjes om veel kinderen 
mee te laten doen. 
MATERIAAL ter beschikking stellen op basis van lenen, 
kopen of schenken. 
Het aangeven van een bepaalde DOELGROEP . Op basis van 
leeftijd, ligging van de school, grootte van de school , 
etc. 
Waar mogelijk aansluiten bij GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN op 
het gebied van kennismaken met sport. Ook landelijk worden 
op dit terrein acties ondernomen. 
De school vragen om INFORMATIE DOOR TE GEVEN over instuif, 
tournooi, bijzondere evenementen, e.d. 
Het verschaf fen van PROPAGANDAMATERIAAL in de vorm van 
video, posters, folders, e.d. 
Start met behulp van geinteresseerde leerkrachten een 
'club' binnen de school. Ondersteun dat vanuit een NTTB
club. 
Probeer teams van een school mee te laten doen aan uit 
wisselingen tussen clubs of scholen, aan beginnerskompe
tities, aan de jeugdkompetitie. 

6. HET EERSTE CONTACT . Het contact moet in eerste instantie 
gelegd worden met de directeur van de school. Laat dat zo 

. mogelijk doen door iemand die deze persoon kent, of zoek 
iemand die als tussenpersoon voor introductie kan zorgen. 
Daarbij valt te denken aan een van de leerkrachten, een ouder 
die kinderen op die school heeft, een lid van de oudercommis
sie, een lid van het schoolbestuur, etc. 

Moet het contact schriftelijk of mondeling? Waarschijnlijk is 
een mengeling het meest effectief. Mogelijke volgorde: 

De directeur er via persoonlijk contact op attenderen dat 
er toenadering vanuit de tafeltenniswereld gezocht wordt. 
Een duidelijke brief waarin een algemeen aanbod gedaan 
wordt. 
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Enkele dagen na die brief een telefoontje om een af 
spraak te maken . 
Het bezoek wordt afgelegd door de meest geschikte PR
persoon binnen de club, eventueel vergezeld van de per
soon die het verdere contact zal hebben . 

Het is een gegeven dat scholen worden overstroomd met vragen 
van deze aard. Van het grootste belang is daarom dat gezocht 
wordt naar een goede 'ingang'. Wanneer slechts de brievenbus 
wordt gebruikt, dan zorgt men in veel gevallen alleen maar 
voor het mee vullen van de papierbak. 

Schooltafeltennis. 

In aansluiting op het artikel van Engelse origi ne volgt hier 
aandacht voor iets dat al een tijdje op de redactionele bure
len vertoeft, maar wat wegens plaatsgebrek niet eerder meege
nomen kon worden . 

Het betreft het Burgemeester Albertscollege in Rucphen, waar 
naast de studie ook aandacht wordt besteed aan recreatie. 

Zo wordt er donderdag tussen de middag op school een schaak
competitie georganiseerd, gebruikt men de middagpauze om te 
volleyballen, gaat men met een volle bus naar Parijs op 
excursie, enz. 

Maar de leerlingen z1Jn toch het meest bezig met tafeltennis . 
Van de vroege ochtend tot de "late" avond wordt er vaak geta
feltennist. 
Sommige leerlingen besteden meer tijd aan de tafeltennistrai
ning dan aan hun huiswerk, wat natuurlijk niet de bedoel-ing 
is . 

Aan het begin van het schooljaar 1993-1994 is men gestart met 
140 (!) leerlingen die deelnemen aan het pauze-tafeltennis
toernooi, namelijk 46 eersteklassers, 36 t weedeklassers, 38 
derdeklassers en 20 vierdeklasleerlingen . De indeling ge
schiedt naar leerjaar. 
Enkele leerlingen zijn er halverwege mee gestopt, maar het 
grootste gedeelte heeft het tot en met de vierde ronde ge
bracht. 

Speciale vermelding krijgen de "enkele meisjes" die deelnemen 
en die "zelfs enkele jongens te slim af zijn 11

• Een pluim voor 
hun strijdlust. 

Het verdient zeker aanbeveling voor clubs in de directe omge
ving van Rucphen om deze enthousiaste leerlingen eens te 
benaderen met het voorstel om clublid te worden. Van die 140 
zullen er toch wel een aantal geïnteresseerd zijn. 
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Uit de clubbladen. 

In Netfout van JCV wordt een kort prof iel geschetst van een 
aantal markante personen uit de vereniging. Onze favoriet : 
Rob Zwartjens. Functie: hoofdtrainer. Leeftijd 31, maar ziet 
eruit als 41. Uiterlijk: valt qua lengte niet op tussen de 
kinderen van de jeugdselectie . Bijzonderheden : krijgt zo'n 
kick van zijn Wibra colbert, dat hij zelfs competitie speelt 
met een stropdas aan, waarover hij door z'n korte pootjes 
regelmatig spectaculair struikelt. 

In Tennisb(l)atje van De Rots schrijft een recreant die een 
half jaar lid is hoe prima het hem bevalt, met name de trai
ningen en de recreantencompetitie, alles in een goede sfeer . 

In Toffelproat van Veldhoven staat een stukje met de provoce
rende titel "vrouwen kunnen niet tafeltennissen'' . Het is een 
verslag van een oefenwedstrijd tussen "simpele eerste klas 
afdelingsprutsers" en "heuse eredivisiespeelsters". De uit
slag was een beschamende 13 - 1 voor de heren, reden voor de 
uitdagende kop. Binnenkort misschien revanche , dames? 

In TIOS-nieuws wordt verslag gedaan van het Nederlands kampi
oenschap bedrijfstafeltennis. TIOS blijkt lering te hebben 
getrokken uit het voetbal-EK 1992 , waar een invaller met de 
titel ging lopen . Op 8 december bleek in Tilburg een team 
niet opgekomen. Geen nood, drie jeugdleden van het organise
rende TIOS opgetrommeld, alleen als opvulling van het deelne
mersveld. Dacht men . Toen de k r uitdampen waren opgetrokken , 
bleken de jongelingen de nieuwe Nederlandse kampioen! 

In 't Leuterke van TTV Red Star '58 wordt een oproep gedaan 
voor een algemene ledenvergadering, waarin een voorstel tot 
statutenwijziging . De naam van de club dient veranderd te 
worden in "tafeltennis- en badmintonvereniging Red Star '58" . 
Dit om meer recht te doen aan de feitelijke situatie. 

In het clubblad van Kadans verontschuldigt de voorzitter zich 
voor zijn (te) emotionele reactie op de in zijn visie zeuren
de opmerkingen van een verenigingslid aan het eind van een 
tot dat moment gezapige algemene ledenvergadering. Hij ver-
wacht binnenkort toch weer op dezelfde golflengte te kunn en 
zitten. 

In Luto-nieuws beschrijft een gepensioneerde, op rijm, hoe 
hij, nu hij ''toch niets meer te doen heeft" tijd tekort komt, 
omdat hij zijn vrouw moet helpen in het huishouden, de tuin 
moet doen, oppas moet spelen voor de kleinzoons en actief 
bezig is met tafeltennis . 

In Shot deelt het bestuur van Vice Versa '51 mede dat het 
vrij trainen op met name woensdag - en donderdagavond voortaan 
beperkt zal worden tot 23.30 uur . De laatste tijd werd gere
geld tot in de kleine uurtjes gespeeld, en dan loopt de elec
triciteitsrekening toch flink op : 
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In het clubblad "Actie" van T.C.O '78 uit Ossendrech t heeft 
men het over een goed voornemen voor 1994. Dit g o ede voor
nemen is dat iedereen op een s peelavond de juiste clubklediug 
draagt Ook een embleem op het shirt staat daarbij wel netje,s. 
Heb je die niet, geen probleem bij hee bestuur zijn ze ver 
krijgbaar en men zegt gelijk hoe en waar het er op moet. 

In de smashparade, het clubblad van Het Markiezaat uit Bergen 
op Zoom wil de redactie veel kopij maar wel zo eenvoudi.g 
mogelijk. Zo eenvoudig mogel-'jk op de computer i ngetikt. Heb 
je geen leuke ideeën, gebruik dan je duim zegt de redactie 
daar. Nu weten wij hoe ze aan d at dikke clubblad komen daar 
in Bergen op Zoom. 

In de 11 Siosser 11 van Sios uit Roosendaal staat te J.ezen dat 
sommige leden aan geheugenver lies lijden. Na een igezellig 
avondje bowlen en feesten kon een van de leden die de redak
tie had beloofd een verslag te maken van die gezellige avond 
zich 
niets meer herinneren. Zeker wel heel gezell ig geweest? 

In het immer nog naamloze clubblad van Budilia uit Budel 
staat een stukje over het maken van tafeltennisballetjes. Uit 
een plaat celluloid van 0,5 mm dik worden rondjes g estanst, 
die dan tot halve bollen worden gedr ukt. Wanneer die helften 
aan elkaar worden gemaakt, wordt de bal opgeblazen om de naad 
te laten verdwijnen. Slechts 30 % van de balletjes is ge
schikt als drie-ster. 

En dan Tanaka. Hoewel een van de beste clubbladen uit de 
afdeling, en als zodanig altijd gevuld met zeer lezenswaar
dige, humoristische stukjes, wordt nu de hoofdtoon gezet door 
het noodlottig auto-ongeval van een geliefd, negentienjarig 
medelid. Enige citaten: 
" ... een van de meest enthous iaste leden, een van de meest 
geliefde en graag geziene .klanten van de club, voor ons 
gewoon in alle opzichten eert lieve vriendin ... " {Redactie) 
"Voor mij persoonlijk geldt dat ik gewoon ontzettend blij ben 
haar gekend te hebben. De goeie tijd die we hier hebben 
gehad, alle lol die we samen gemaakt hebben, alle goeie 
herinneringen , die nemen ze me niet meer af." {Toffe Thomas) 
Fraai eerbetoon is dat het team dat Renate Kamm geacht werd 
te komen versterken, nu, zonder haar, tóch bovenaan staat. 
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Agenda. 

25-03 tm 3-04 Eu ropese Ka mp i oenschappen Bi r mingham 
27 - 03 nat. B-meerkampen 1 / 4 finale 
10-04 damestoernooi Bergeyk 
10-04 nat. jeugdmeerkampen 1/2 finale 
10 - 0 4 op·en Dongen se kampioenschappen 
12-04 Europese herenliga 
16/17-04 Open Sloveense Kampioenschappen 
17-04 afdelingsbekerkompetitie finale 
17-04 nat. bekerkompecitie voorronde 
17-04 nat . pupillen/ welpen-toernooi 
19-04 Europese herenliga 
23-04 nat. jeugdkampioenschappen B 
23/24-04 wereldkampioenschappen veteranen 
24-04 FVT Visser-jubileumtoernooi 
24-04 nat. jeugdkampioenschappen A 
29-04 tm 1-05 Open Spaanse Kampioenschappen 
30-04 tm 2-05 Open Engelse Kampioenschappen 
30 - 04/1-05 World team cup 
1-05 moekottemeerkamptoernooi 1994 
1-05 nat. B- meerkampen 1 / 2 finale 
8 - 05 na t. jeugdmeerkarnpen finale 

Kopij voor de 
volgende Mixed dient 
binnen te ziJn voor 
10 april 1994. 
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