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• • tllXI~ 1): 
ORGAAN van de N.T.T.B. afd. BRABANT 

REDAJCTI!: W. VAN DEN BRAGT, Frans Halsstraat 22, 5684 AH BEST. 

TELEFOON 04998 - 73440 

NUMMER 3 MAARr 1983 

van de 

·.' 
I~ redactie 

In deze Mixed staan de Nationale Jeugdachtkampen centraal. 
Naast korte verslagen van de finales vindt U tevens wat 
statistieken om een indruk te geven ovér het verloop van 
het toernooi en van de Brabantse deelname in verhouding 
tot de "rest" van Nederland. 
Brabant had op dit toernooi opnieuw een Nederlandse kam
pioen, de JCV'er Jos Verhulst. 
Het interview is gehouden met vertegenwoordigers van de 
tafeltennisvereniging Flash. 
Voor 't eerst zijn de eindstanden van 't eerste deel van 
de damesdistrictscompetitie aanwezig. 
De redactie streeft ernaar om deze regelmatig te geven, en 
als 't enigszins kan, ook zo snel mogelijk! 
Overigens zou de redaktie zeer geholpen zijn met een cor
respondent uit West-Brabant. 
Wellicht dat op de regiovergadering dit nog eens bespro
ken ka11 worden. 
In april komt er geen Mixed, vanwege de door de Afdeling 
verzorgde competitieboeken. 

Veel leesplezier, 

Wil van de Bragt. 
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olliciele 

mededelingen 

Bestuurssamenstelling van T.T.V. J.E.E .P. te Vught, 
m.i.~. 1 maart 1983. 

Voorzitter: 

Sekretaris: 

Penningmeester: 

Wedstrijdsekretaris 
Senioren: 

Wedstrijdsekretaris 
Junioren 

Overigen: 

Dhr. 
Adres 
Woonplaats: 
Tel. 

Dhr. 
Adres 
Woonplaats: 
Tel. 

Dhr. 
Adres 
Woonplaats: 
Tel. 
Postrek.nr: 
Tnv. 

Dhr. 
Adres 
Woonplaats: 
Tel. 

Dhr. 
Adres 
Woonplaats: 
Tel. 

Dhr. 
Adres 
Woonplaats: 
Tel. 

J. Gall 
Prinses Irene straat 
5151 GS Drunen 
04163 - 74611 

P.A. Rombouts 
Maarten Trompstraat 
5262 VM Vught 
073 - 560190 

J. van Gemert 
Meyerysingel 1 5 
5262 JV Vught 
073 - 562464 
3387329 
Penningmeester ttv. 
JEEP te Vught 

p .A. Rombouts 
Maarten Trompstraat 
5262 VM Vught 
073 - 560190 

M. Leermakers 
Esschestraat 105a 
5262 BC Vught 
073 - 567899 

J. van Brunschot 
Maasland 45 
5262 GN Vught -.. 
073 - 563485 

62 

44 

44 
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Eindstanden dames districtklasse 

Deell 
Zuid-Oost 

1A 1B 

1 . Stiphout 1 10-18 1 . Megacles 10-20 
2. Kluis 1 10-12 2. s. Avanti 10-15 
3. Ravesteyn 1 10-11 3 . Schimmert 1 10-13 
4 . K.E.V. 1 10-10 4. Red Stars 2 10- 8 
5. Belcrum 1 10- 5 5. Son + Breugel 1 10- 4 
6. Quick 1 10- 4 6 . D.V.O. 1 10-

De beslissingswedstrijd tussen Megacles en Stiphout is 
door Megacles met 6-2 gewonnen. 

Zuid-West 

1 . 21 Up 1 10-19 

0 

2. F.V.T. 1 10-15 2 winstpunten in mindering 
3. Smash 71) 1 10-13 
4 . Korenbeurs 1 10- 6 
5. M.Z. 2 10- 5 * 
6. 21-Up 10- 0 

PERSOONLIJKE PRESTATIES (BRABANDERS) 

G. de Vocht Stiphout 30-27- 90% 
M. vd. Poel Stiphout 30-23- 77% 
P. Jansen Belcrum 30-17- 57% 
J. Segers Stiphout 30-16- 53% 
L. Klemans Belcrum 30-15- 50% 
c. Lamboo Belcrurn 21- 3- 14% 

M. v. Bussel Son+Br. 30-13- 43% 
M. Elshof Son+Br. 30- 9- 30% 
G. vd. Broek Son+Br. 30- 4- 13% 

J. Coppens Smash'70 30-20- 67% 
L. Coppens Srnash'70 30-20- 67% 
J. vd. Horst Srnash'70 15- 5- 33% 

" E . Coppens-Kraus Smash'70 15- 3- 20% 

A. Jonkers 
A.C.L. 

3 



Bekerui tslagen 

Victoria 1 
Nikon 1 
Luto 1 
TTCV /R. 1 

* Game saldo: 13-13 

Irene 1 
Belcrum 1 
PSV/Cathrien 1 
Nikon 2 

0-10 
10-0 

1-9 
5-5 * 

Verschil in punten: 68-62; TTCV/Rath 1 gaat naar de 
halve finales. 

2e Divisie Heren kwartfinales ----------------L-------------
Kadans 2 
Renata 1 
v.v. '64-1 
Belcrum 2 

Luto 3 
Veldhoven 1 
Achilles 2 
Elshout 2 

DAMES -----
Hotak 1 
V.V.'51 1 
Helmond 1 
Red Star 1 

MIXED -----
Stiphout 1 
Luto 1 
OTTC 1 
Irene 1 

De finales 

1e divisie 

2e divisie 

3e divisie 

worden 

+ dames 

+ mixed 

Nikon 3 
Luto 2 
Kadans 1 
Elshout 1 

v.v. 1 51 -4 
Achilles 3 
Taveres 2 
Helmond 1 

Belcrum 1 
Irene 1 
PSV/Cathrien 1 
OTTC 1 

1-4 
4-1 
4-1 
3-2 

2-3 
4-1 
0-5 
2-3 

5-0 
5-0 
2-3 
1-4 

-7-0 
3-4 
5-2 

V.V.'51 1 
Irene 2 
Red Star 1 
Sios 2 nog niet gespeeld . 

op de volgende data gespeeld: 

Vrijdag 8-4-1983 20.00 u. 
Never Despair, Den Bosch. 

zaterdag 16-4-1983 14.00 u. 
V.V.'51, Oudenbosch 

vrijdag 22-4-1983 20 .0 0 u. 
O.T.T.C., Oss. 
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BRABANT WINT AFDELINGS-JEUGD-ONTMOETING 

Op zondag 20 februari j.l. werd -na een onderbreking van 
één jaar- de jeugdontmoeting tussen de afdelingen Den 
Haag, Rotterdam, Zeeland en Brabant gehouden in de sfeer
volle speelzaal van t.t.v. Red Star te Goirle. 
Als representanten van de afdeling werd door de techni
sche- en jeugdcommissie voor de volgende selectie gekozen: 
jongens junioren: R. Paetzel (JCV) en J. Verhulst (JCV); 
jongens kadetten: Fr. Boute (Irene) en Th. Boon (Irene); 
jongens welpen R. Ossenblok (Back Hands) en 

M. Heeren (Back Hands); 
meisjes junioren: C. Boute (Irene) en E. Zoetbrood (OTTC); 
meisjes kadetten: P. de Groot (PSV/C) en Em. Noor (OTTC); 
meisjes welpen P. Boute (Irene) en J. Meeus (TCO). 

In zijn openingswoord heette de voorzitter van de afde
ling Brabant, de heer Th. de Jonge, de afdelingen en in 
het bijzonder de afdeling Zeeland, die voor het eerst 
deelnam, hartelijk welkom en benadrukte het belang voor 
de jeugd van deze ontmoeting. 
Hierna werd een aanvang gemaakt met de eerste ronde van de 
wedstrijden conform Davis-cup systeem: Rotterdam - Den 
Haag en Zeeland - Brabant. 
Trofee-verdediger Den Haag bleef de baas over Rotterdam 
met 5 gewonnen wedstrijden en één nederlaag. 
Zeeland worstelde wel maar kwam tegen de Brabantse leeuw 
niet boven. In 6 wedstrijden gaf. Brabant 3 games prijs. 

Na een gezamenlijke lunch met spelers, begeleiders en 
officials traden Zeeland - Den Haag en Rotterdam - Brabant 
tegen elkaar aan. De winnaars van de eerste ronde bleven 
ook nu overeind, zodat de laatste wedstrijden de uiteinde
lijke beslissing moest brengen. 

De 3e en 4e plaats ging tussen Zeeland en Rotterdam, waar
bij Rotterdam met 14-16 aan het langste eind trok. 
Bij de ontmoeting Den Haag - Brabant, welke beslissend 
was voor de 1e en 2e plaats, won Brabant al haar wedstrij
den en bleef hiermede ongeslagen. 
Een proficiat voor onze jeugdspelers en hun begeleiders. 

Na af loop stond Tom de Jonge nog even stil bij het wel
slagen van deze dag en reikte vervolgens de aan deze 
jeu~dontmoeting verbonden wisseltrofee uit aan Nico van 
Erp, voorzitter van de jeugdcommissie, en dankte de 
tOernooicommissie voor de voortreffelijke organisatie. 

UITSLAGEN 

Wedstrijden iunioren kadetten welpen 
jo me jo me jo me 

Zeeland-Brabant 0-5 1-4 0-5 0-5 2-3 0-5 
Rotterdam-Den Haag 1-4 0-5 3-2 1-4 0-5 0-5 
Zeeland-Den Haag 0-5 2-3 2-3 0-5 0-5 0-5 
Rotterdam-Brabant 0-5 2-3 1-4 0-5 0-5 0-5 

u~it-

slaq 

3-27 
5-25 
4-26 
3-27 

Zeeland-Rotterdam 2-3 4-1 0-5 3-2 4-1 1-4 14-16 
Den Haag-Brabant 2-3 2-3 0-5 1-4 0-5 1-4 6-24 

sJW 



EIND UITSLAG: 1. Brabant 3 gesp. 3 gew. D verl. 
2 . Den Haag 3 gesp. 2 gew . 1 verl. 
3. Rotterdam 3 gesp. 1 gew . 2 verl. 
4 . Zeeland 3 gesp. 0 gew. 3 verl. 

Commissie toernooien en · wedstrijden~ 

A. Peeters. 

Interview met Flash : 

groei in moeilijke tijden 
FLASH: GROEI IN MOEILIJKE TIJDEN 

De statistieken over de ledentallen van de afdelingen en de 
NTTB laten zien dat er een terugloop is in het ledental. 
Velen hadden reeds voorspeld dat dit te gebeuren stond , van 
wege de bezuinigingen die ook door beginnen te werken in de 
gezinnen. Blijkbaar is tafeltennis voor velen een tweede 
sport, die opgegeven wordt als er werkelijk minder geld voor 
ontspanning wordt uitgegeven door individuelen of gezinnen. 

Maar er zijn uitzonderingen. 
De in 1974 opgerichte tafeltennisvereniging Flash uit Eind
hoven is daar een voorbeeld van. Het laatste half jaar is 
het ledental van deze vereniging verdubbeld, van 100 naar 
200 leden. De redactie van Mixed sprak hierover met de en
thousiaste voorzitter van Flash Harrie Theelen. 

Combinatie van factoren 

Theelen "dankt" de groei van de vereniging aan een aantal 
factoren, waarvan de belangrijkste voor hem toch wel het ei
gen home is. Sinds juni '82 beschikt de vereniging samen met 
de handboogschieters van "Ons genoegen in Oranje ... , over een 
eigen ruimte in de Eindhovense wijk Vlokhoven. Een tweede 
niet onbelangrijke factor is het recreatie en competitiebe
leid van de vereniging en als derde factor wordt de sfeer 
genoemd. 

Eigen ruimte 

Tot 1982 is Flash gehuisvest geweest in gemeenschapshuis 
"Unitas''. In 1974 zijn een aantal ouders die betrokken waren 
bij de jeugdactiviteiten in de wijk een tafeltennisclub be
gonnen. Tafeltennis was een van de instuifactiviteiten van 
de jeugd, en zo gebeurde het dan ook dat de leiders en bege
leiders wel eens een balletje wilden slaan. En dat sloeg aan. 
Uiteindelijk namen Harrie Theelen en Harrie Beekmans het ini
tiatief om tafeltennis in verenigingsverband te doen. Met 
ongeveer 35 leden werd begonnen in zaal "Unitas. 
Al snel kwam ook de jeugd daarbij en ontstond de behoefte om 
zich te meten met andere verenigingen. 



Dat begon vriendschappelijk en leidde uiteindelijk, zo
als bij vele recreatief begonnen verenigingen, ook tot 
competitie. De wedstrijden werden gespeeld op de dans
vloer, en soms moest een tafel op het toneel geplaatst 
worden omdat anders niet iedereen aan bod kwam. 
In 1979 organiseerde men voor het eerst in het kader van het 
eerste lustrum het "Ranon"-toernooi voor ± 300 deelnemers 
van tafeltennisverenigingen uit de omgeving. Theelen 
vond een goede sponsor in de vorm van een zonweringsbe-
drij f, dat een kanjer van een beker beschikbaar stelde 
voor de vereniging die in de diverse klassen het beste 
presteerde. 
De toeloop naar de vereniging was groot en het aantal 
speeluren per lid per week daalde. 
Het ging het bestuur aan het hart dat niet iedereen kon 
spelen wanneer hij z i n had, en dat de vereniging in groep
jes dreigde uiteen te vallen, wat tenkoste zou gaan van 
de onderlinge sffer. 
Naarstig werd naar een andere ruimte gezocht. Daarbij zijn 
vooral vele contacten geweest met de gemeente om te 
achterhalen welke vrijkomende bedrijfsruimten geschikt 
zouden kunnen zijn. Eigen bouw speelt dan wel even door 
het hoofd, maar spoedig bleek dat de bond en de overheid 
niet erg scheutig zouden zijn met geld. 
Begin juni 1982 kwam men op het spoor van een vrije be
drijfshal in de wijk. Samen met de handboogschutters 
werd een huurcontract voor 10 jaar opgesteld. Het gebouw 
was nl. niet te koop en zou trouwens ook niet te betalen 
zijn. 
Op 26 juni '82 werd de eigen ruimte door de twee vere
nigingen in gebruik genomen. 

In drie weken tijd hebben leden van de verenigingen alle 
noodzakelijke voorzieningen aangebracht. Er hing nog geen 
lamp in het gebouw!! 
Een foto-reportage in de fraaie kantine geeft een indruk 
van het werk dat verzet moest worden. Alles is door eigen 
leden gedaan. Zelfs de benogigde verbouwingsgelden zijn 
door de leden aan de verenigingen geleend!! 

Het resultaat mag er wezen: er kunnen dertien tafels 
staan, en de handboog heeft er zijn schietschijven staan. 
Een deel van de ruimte heeft de afmetingen voor een 
officieel "centre-court ". 
Er is een fraaie bar met zitplaatsen vanwaaruit men naar 
het spel kan kijken, kortom een indeling zoals ook de 
nieuw gebouwde tafeltenniscentra er uit zien. 
Alleen de vloer en de kleedruimten zijn nog niet naar de 
zin van de vereniging én van de bond. 
En dat laatste zit Flash toch wel hoog. 



Geen subsidie 

Theelen was verstandig genoeg om alle bijeenkomsten bij 
te wonen die door de afdeling of gemeente werden georga
niseerd om over sportaccommodaties te prat en. 
06k de bijeenkomst waarin de behoefte werd geïnventari
seerd. De betreffende Afdelingscommissie heeft ook de 
ruimte bezocht en bekeken en had moeilijkheden met de 
vloer. De ruimte op zich leende zich over~gens wel voor 
Afdelingsactiviteiten. . 
Flash leefde in de veronderstelling dat het overheids
geld dat beschikbaar gesteld wordt voor tafeltennis
centra die een regionale funct i e kunnen vervullen, ook 
gebruikt zou kunnen worden v oor verbeterin gen en ver
fraaingen van bestaande gebouwen , die de vereniging zelf 
geschikt hebben gemaakt voor tafeltennis. 

M.a . w. men hoopte op een subsidi e voor de vervanging van 
de vloer en de bouw van kleedruimten, want daarmee zou 
veel minder geld gemoeid zijn dan met de oprichting van 
een compleet nieuw gebouw !! ! 
Maar het mocht niet zo zijn . Opnieuw kreeg een tafelten
nisvereniging die nog moet gaan bouwen een hogere priori
teit. Toch vinden er Afdelingsactiviteiten plaats. 
Op woensdag is er Welpen-training van de NTTB. 

Speeltijden 

In totaal heeft de vereniging 30 uren per week beschik
baar voor tafeltennis . Elke doordeweekse dag (m.u.v. 
donderdag) van 19.00 uur tot 00.30 u. zijn 13 tafels be
schikbaar. Zaterdag's van 09.00 uur tot 17.00 uur. 
De handboogschutters zitten op zondag en donderdagavo~d 
vanaf 20.00. Van de 30 uren zijn er 11 uren vrij tafel
tennis. En dat lijkt ook een belangrijke factor voor de 
groei en karakteriseert ook Flash: een recreatievere
niging met het accent op gezellig tafeltennis en wel 
zien hoever ze komen. Diegenen die training willen kunnen 
training hebben. Voor de jeugd en ook de senioren selec
tie wordt de training echt gericht gegeven, 
De vereniging heeft zich echter niet tot doel gesteld om 
over een x-aantal jaren een bepaald niveau te halen . 
Van de negen senioren teams en drie dames-teams speelt 
het eerste in de vierde klasse, bij de elf jeugd-teams 
speelt er één team in een kampioensklasse. De geweldige 
toeloop van tafeltennissers heeft nu al wel geleid tot 
een wachtlijst voor recreanten 

Beheer van de zaal 

Het feit dat de zaal door twee verenigingen is gehuurd 
brengt wel speciale beheerafspraken met zich mee . 
Uit de verdeling van de speeltijden blijkt al dat er 
goede afspraken zijn gemaakt . Men heeft het ook formeel 
opgelost door een Beheercommissie te benoemen die be -

8 Qi$> 
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staat uit vertegenwoordigers van de gebruikers. 
Zij bepraten samen de exploitatie van de ruimte, de ver
deling van de tijden e.a. zaken die te maken hebben met 
de zaal. Voorstellen voor wijzigingen worden door de 
commissie in de ledenvergaderingen gebracht. 
De ruimte is nu doordeweeks alleen in de avonden bezet. 
Overdag vinden er nog geen activiteiten plaats. 
De beheercommissie heeft besloten eerst ervaring op te 
doen, voordat ook overdag activiteiten worden georgani
seerd. Want met name de exploitatie en beheer van de 
bar vragen toch wel wat organisatie. 

De samenwerking met de andere gebruikers is uitstekend. 
Ook de nevenaètiviteiten zoals carnaval, discoavonden 
en fondue-avonden worden door de verenigingen gezamen
lijk georganiseerd . 
Bij de ingebruikname van de ruimte heeft men de buurt
bewoners op een aparte avond uitgenodigd om te laten 
zien wat er in dat gebouw gebeurt. Een geste die zeer 
op prijs werd gesteld en die ook -heeft voorkomen dat om
wonenden problemen gingen maken van auto's die 's avonds 
de binnenplaats komen oprijden. 

De plaatselijke middenstand en bedrijfjes dragen Flash 
kennelijk ook een goed hart to'e gezien de reclameborden 
die het centrecourt omzomen. Overigens een goed ogende, 
niet hinderlijke reclame-opstelling vanwege de uniforme 
hoogte en presentatie van de borden. De borden worden 
door de leden zelf gemaakt. 

Het bestuur van Flash, onder aanvoering van Harrie 
Theelen, is er in korte tijd in geslaagd een klein club
je tafeltennissers uit te bouwen tot een volwassen 
vereniging met behoud van de sfeer en gezelligheid . 
Op de woensdagavond, als de competitiewedstrijden wor- • 
den gehouden, zijn vele niet-spelende leden aanwezig 
voor de gezelligheid en tevens om de prestaties van 
hun clubgenoten te bekijken. Een voorbeeld van "vere
nigingsgevoel" bij de leden, dat bevestigt , wat over 
Flash verteld wordt . 

Succes met alle activiteiten en bedankt voor de informatie. 

Wil van de Bragt. 
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Nationale jeugd achtkampen 

JOS VERHULST (JCV) NEDERL~NDS KAMPIOEN 

Patricia de Groot (PSV/C) en Theo Boon (Irene) tweede; 
Bart van Haren (OTTC) derde. 

Op zondag 27 februari werden in Culemborg de Nationale 
finales van de meerkampen gehouden voor de A/B-jeugd. 
De sterkste jeugd van Nederland ontmoette elkaar in 
een achtkamp. 
Ook dit jaar wérd een Brabander Nederlands kampioen: 
Jos Verhulst (JCV) in de jongens-aspiranten klasse. 
In 1981 leverde Jos dezelfde prestatie in de pupillen
klasse. 
In vijf jaar intensief tafeltennis is deze bescheiden 
Vughtenaar twee keer Nederlands kampioen achtkamp. 
In dezelfde klasse werd de Irene speler Theo Boon fraai 
tweede. Dezelfde prestatie leverde Patricia de Groot 
(PSV/Cathrien) in de meisjes pupillen-klasse. 
De karakterist~eken en uitslagen per .klasse zijn als 
volgt: 

Meisjes junioren: 

Geen Brabantse vertegenwoordigster. Winnaar werd Mirjam 
Kloppenburg, die in de finale in 3 games de verdedigster 
Ellen Bakker versloeg. 

Meisjes aspiranten 

Geen Brabantse vertegenwoordigster. 

Meisjes pupillen 

Patricia de Groot (PSV/Cathrien) en Emily Noor (OTTC) ver
dedigden de Brabantse kleuren in deze klasse. Emily kwam 
hierin voor 't eerst uit, en werd met twee overwinningen 
6e. Vorig jaar werd zij ongeslagen kampioen in de welpen
klasse. Patricia moest het in de finale afleggen tegen de 
eeuwige rivale Gerdi Keen (Shot). Met 21-14 en 21-15 werd 
zij verslagen door de "lange" Gelderse. Het was 't tweede 
jaar dat Patricia in deze klasse uitkwam. Vorig jaar werd 
ze vijfde met 3 overwinningen. Dit jaar tweede met zes 
overwinningen. 

Meisjes welpen 

Drie Brabantse welpen kwamen in de finale uit, Maria 
Timmermans (JCV) was het meest succesvol. Zij werd 4e met 
4 overwinningen. Haar zege-reeks werd gestopt door Petra 
Boute (Irene) die in de derde game tegen de Vughtse met 
19-21 aan het langste eind trok en zo haar enige over-
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winning behaalde. 
Jolanda Meeuws (TC0'78) begon met een overwinning, maar 
moest verder de eer laten aan de overige leeftijdsgenoot
jes. 

Jongens junioren 

Bij de junioren kwamen twee Brabanders uit, waarvan Eric 
Noor (OTTC) echter voor Amsterdam (Tempo Team) de klëllrën 
verdedigde. 
Met succes overigens want mede dankzij de coaching van 
Bert vd. Helm werden alle partijen gewonnen. Overigens 
lijkt het erop dat ook de tafeltennissport de "ere-rond
jes" ingang gaan vinden. 
Noor maakte er menigeen met de "zege-vuist" omhoog en 
werd luidruchtig aangemoedigd door de supporters. 
De JCV-speler Rainier Paetzel behaalde met drie overwin
ningen de zesde plaats. 

Jongens aspiranten 

In deze jongens klasse was Brabant het best vertegenwoor
digd . De als tweede geplaatste Frank Boute (Irene) begon 
met drie nederlagen en daarna drie overwinningen. In de 
laatste wedstrijd stond hij tegenover zijn rivaal Jos 
Verhulst (JCV) , die tot op dat moment nog alles gewonnen 
had. In het zicht van de eindstreep ging Jos nog bijna 
onderuit tegen Frank. Met 21-13 won Verhulst de eerst game, 
de tweede was met duidelijke cijfers voor Boute 21-11. 
In de derde game had Boute steeds een riante voorsprong, 
tot de slotfase. Verhulst vermande zich duidelijk, onder 
aanmoediging van de enthousiaste JCV-schare, spande zich 
nog eens extra in, en won uiteindelijk met 21-1·9. 
Theo Boon (Irene) werd zeer fraai tweede. Hij behaalde 
zes overwinningen en moest alleen buigen voor Jos Verhulst. 

Jongens pupillen 

De verrassing in deze klasse was de als achtste geplaatste 
Bart v. Haren (OTTC). Hij behaalde 5 overwinningen en 
legde daarmee beslag op de derde plaats. 
Fons v. Sprang (Irene) werd met 1 overwinning achtste. 

Jongens welpen 

De Brabantse welp, Rerié,Ossenblok (Back Hands) moest het 
afleggen tegen al zijn leeftijdgenoten. Met 0 punten, maar 
een heleboel ervaring rijker, keerde hij terug naar 
St. Willebrord . 

11~· 



STATISTISCHE GEGEVENS 

1983: Dit jaar was in de finale de deelname per klasse over de diverse afdelingen als volgt 
verdeeld: 

AFDELING Aantal deelnemers Jongens Totaal 
meisjes aal) tal deelnemers 

Jun. Asp. Pup. !Welp. Aant. Jun. Asp. Pup. Welp. Aant. 
Kamp. kamp. 

Amsterdam 1 2 - - - 1 1 - - 1 5 

Brabant - - 2 3 - 1 3 ·2 • 1 1 12 

Dordrecht - - - - - - - - - - -

Drente - - - - - - - - - - -
Friesland - - - - - - - - - -

Gelderland 1 - 1 - 1 1 - 1 1 - 5 

't Gooi - - - - - - - - - - -

Gouda - - - - - - - - - - -
Groninqen - ·1 - - 1 - - - - - 1 

Haarlem 4 3 - 1 - 2 2 3 1 2 16 

Den Haag - - - - - - - - - - -
Limburg - - 1 - - 1 1 1 1 - 5 -
NHNK - - 1 1 - - - - - - 2 

Noord-Limburg - - 1 - - - - - 1 - 2 

0-Gelderland - - - - - - - - 2 - 2 

Rotterdam - - - - - - - - - - -
111"' 

Twente - 1 - - - - - - - - 1 

Utrec h t - - - 1 - - - - 1 - 2 

I jsselstreek 2 1 1 - 1 1 - 1 - - 6 

Zeeland - - - 2 1 - 1 - - - 3 

Zwolle - - 1 - - 1 - - - - 2 



BRABANT IN '81 - '83 

In de laatste drie jaar is de ~rabantse deelna me in de 
finale als volgt verdeeld geweest over de diverse klassen . 

Meisjes jun . 
Meisjes asp . 
Meisjes pup . 
Meisjes welp . 
Totaal 

Jongens jun . 
Jongens asp. 
Jongens pup . 
Jongens welp . 
Totaal 

TOTAAL 

1981 

2 
1 
1 
2 
6 

1 
1 
3 
-
5 

11 

1982 19B3 

1 -
- -
1 2 
1 3 
3 5 

- 1 
1 3 
2 2 
- 1 
3 7 

6 12 

Op de volgende pagina's is een overzicht opgenomen van het 
verloop van deze meerkampen vanaf de Brabantse fina l e t/m 
de landelijke finale. 
Per klasse is aangegeven welke plaats en hoeveel punten 
de B~abantse deelnemers(sters) bäha~lden in de afdelings
finale, de regionale ronde, de landelijke kwartf inale. 
halve finale en finale. 

Wil vd . Bragt 

OVERZICHT MEERKAMPEN A/B-JEUGD 

afd. reg. kwart halve finale 
fin. ~óndes fin. fin. 

c. Boute Irene 1e.7p 2e.6p 1e . 6p Se 3p -
E. Zoetbrood OTTC 2e.5p 3e. 4p' 6e.2p - -
J. Welten TCS 3e . 4p 2e.5p Be . Op - -
G. Roggeveen Achilles 4e. 4p 3e.5p 7e . 1 p - -
s. Bult PSV/C 5e.3p 1e . 5p 4e . 4p - -
J. Segers Stiphout 6e.2p - - - -
A. Tetteroo M' zaat 7e . 2p Be . 1 p - - -
N. v. Elzakker Hotak'68 Be .1 p - - - -
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Y. de Prenter 
M. Kunst 
J. Geraerts 
s. Buiteman 
K. Appels 
A. vd. Broek 
T. Quireyns 
M. Vreeken 

t!~!êi~ê_E~E!11~!:! 

P. de Groot 
E. Noor 
P. Franke 
E. Schuurman 
I. vd. Heyden 
s. Paetzel 
J. v. Unen 
G. vd. Berg 

M. Timmermans 
P. Boute 
J. Meeus 
J. Dijstelbloem 
C. v. Doorn 
s. Kemps 
I. · v. Sprang 
H. Heeren 
B. de Bruyn 
D. Lodewijks 
D. Manders 

R. Paetzel 
E. Kuyper 
K. Emck 
H. Hunnekens 
A. Welten 
R. v. Dijk 
L. de Kok 
B. Kivits 

Hotak'6B 
M' zaat 
Meppers 
JCV 
Hotak'6B 
TTCV/R 
Tornado 
Tornado 

PSV/C 
OTTC 
Tornado 
Irene 
TCS 
Luto 
Irene 
21 

JCV 
Irene 
TCO' 7B 
Geldrop 
OTTC 
V.V.'64 
Irene 
Back Hand 
Hotak' 68 
PSV/C 
PSV/C 

JCV 
Hotak'6B 
PSV/C 
Nikon 
Meppers 
Smash'73 
M' zaat 
JCV 

afd. 
fin. 

1e.7p 
2e. 6p 
3e.4p 
4e.3p 
Se.3p 
6e.2p 
7e.2p 
Be .1 p 

1e.7p 
2e. 6p 
3e. 4p 
4e.4p 
Se. 4p 
6e.2p 
7e .1p 
Be.Op 

1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 

s B 
9 

10 
1 1 

1e.Sp 
2e.Sp 
3e.Sp 
4e.Sp 
Se.1p 
6e.2p 
7e.2p 
Be .1p 

reg. 1kwart halve finale . . 1 
fin. ronde · fin. 

2e. Se .4p - -
Be .1 p - - -
6e.2p - - -

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

1e.7p 1e.7p 1e.7p 2e. 6:t: 
1e.7p 1e.7p 3e.Sp 7e. 2:t: 
7e .1 p - - -
1e.6p 3e.4p 7e .1p -
6e.3p - - -
6e.2p - - -
6e.3p - - -

- - - -

1e.4p 1e.Sp 1e.Sp 4e.4p 
2e.4p 1e.Sp 2e.3p Be .1 p 
2e .4p 2e.4p 3e.3p . 7e .1p 
2e.3p 3e.3p Se.Op -

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

-

2e.Sp 3e.Sp 4e. 4p 6e.3p 
4e.4p 7e.Op - -
2e.6p 7e.2p - -
3e.Sp 4e.4p 5e.3p -

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
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F. Boute 
J. Verhulst 
Th. Boon 
M. v. Bree 
c. vd. Heuvel 
P. v. Hout 
P. Noor 
G. Peels 
p,. Manders 

B. v. Haren 
F. v. Sprang 
R. v. Elzakker 
R. vd. Vorst 
H. Nelissen 
W. Nijkamp 
J. Huigen 
J. v. Lier 

M. Heeren 
E. Oerlemans 
R. Ossenblok 
M. de Wit 
F. v. Sprang 
J. Duys 
T. Vogelaar 
M. v. Schaijk 
M. vd. Molen 
M. vd. Goor 

Irene 
JCV 
Irene 
PSV/C 
Geldrop 
PSV/C 
OTTC 
PSV/C 
PSV/C 

OTTC 
Irene 
Hotak'6S 
Back ' Hands 
OTTC 
Back Hands 
Hotak' 6S 
JCV 

Back Hands 
TCS 
Back Hands 
PSV/C 
Irene 
V.V.'64 
TCS 
OTTC 
PSV/C 
OTTC 

Jeugdcompetitie 

afd. 
fin. 

1e.7p 
2e.6p 
3e.5p 
4e.4p 
5e.3p 
6e.2p 
7e .1 p 
Se.Op 

-

1e.6p 
2e.6p 
3e. 5p 
4e.4p 
5e.3p 
6e. 3p 
7e .1 p 
Se.Op 

1e 
2e 
3e 
4e 
Se 
6e 
7e 
Se 
9e 

10e 
1 

Plaats en punten in Jiverse 

1 d l "k an e 1. 1 e 
Reg. kwart halve finale 

ronni:>s fin. fin. 

1e.7p 1e.7p 1e.7p 6e.3p 
1e.7p 1e.6p 1e.7p 1e.7p 
2e.6p 3e. 4p 2e. 7p 2e.6p 
3e.4p 7e.2p - -
7e. 1p - - -
4e.3p 7e.2p - -
2e.5p Se. 1 p - -

- - - -
2e.6p 6e.2p - -

1e.7p 4e. 4p 4e. 4p 3e.5p 
3e.5p 4e. 4p 2e.5p 3e .1 p 
5e.4p - - -
4e.4p 3e.5p Se.2p -
2e.5p 1 e. ïp , 7e .1 p -

- - - -
- - - -
- - - -

. 

4e.2p - - -
4e.2p - - -
2e. 4p 3e.3p 3e.3p Se.Op 

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -. , 

De jeugdcommissie van de afd. Brabant heeft een positief 
gesprek gehad met de vertegenwoordigers van de landelijke 
jeugdcommissie over de nieuwe opzet van de jeugdcompetitie. 
Onder voorzitterschap van Th. de Jonge hebben P. Kil, W. 
de Kort en N. van Erp namens Brabant de enquete resultaten 
van 19SO besproken met J. Beurskens, R. van Dijk en J. van 
de Berg, van de landelijke commissie, teneinde tot een an
dere opzet van de jeugdcompetitie te komen. 

1 
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Een enventuele wijziging in de opzet zou als experiment in 
het seizoen '84/'85 van start kunnen gaan, en een proeftijd 
hebben van 2 jaar. 
De commissies z.ullen nu verder intern beraad . hebben. 
In september 1983 zal de Brabantse Jeugdcommissie nadere 
mededelingen doen aan verenigingen. 

Vaardigheidsdiploma A 

Ongeveer 100 pupillen en welpen hebben zich opgegeven voor 
door de Afdeling af te nemen examen voor het vaardigheids
diploma-A. 
De inschrijvingen komen hoofdzakelijk uit de regio 
Eindhoven. De verenigingen ontvangen tijdig bericht waar en 
wanneer de examens worden afgenomen. 

niet vergeten 
Het enquete formulier in te leveren over de dames competitie, 
vóór 15 april 1983 aan: 
A. Jonkers 
Burg. Philipsenstraat 19 
5051 CP Goirle. 

Europa-China : Toptafeltennis in Breda 

Op zondag 19 juni a.s. wordt in de Gemeentelijke Sport
centrum te Breda de tafeltennisontmoeting gespeeld tussen 
China en 3 toptafeltennissers uit Europa. 
Deze ontmoeting begint 's midaags om 14.00 uur. (zaal 
open om 13 . 00 uur.) 
Deze ontmoeting wordt georganiseerd door Posno-sport en 
Tafeltennisvereniging Breda. 
China komt in ieder geval met de huidige Wereldkampioen 
Guo Yuehua, voor Europa speelt zeker M. Appelgren en 
daarnaast 2 van de volgende speler, D. Surbek, s. Bengtsson, 
D. Douglas, J. Secretin, M. Orlowski en Jan-Ove Waldner. 
Daar de vraag naar kaartjes voor deze Topontmoeting nu al 
erg groot is willen wij de Brabantse Tafeltennisverenigingen 
in de gelegenheid stellen tot uiterlijk 1 mei a.s. de 
kaartjes in de voorverkoopt~ bestellen bij: Tafeltennis-
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vereniging Breda, postbus 630, Breda, door overmaking ván 
het bedrag op Bankrekening 86.17.54.212. t.n . v. Tàfel
tennisvereniging Breda, postrekeningnummer van de Bank 
10.68 . 911 . t.n.v. Bondsspaarbank Breda. Met vermelding 
aantal kaartjes en naam/adres. 
Entree in de voorverkoop f 10,- aan de zaal f 12 , 50 

ACCOMMODATIE-NIEUWS 

JCV GAAT VERBOUWEN 

Eind maart moet de gemeenteraad van Vught beslissen over 
een subsidie van f 35.000,- voor de verbouwing van de 
speelruimte van JCV . 
De totale verbouwingskosten bedragen f 115.000,-. 
Het bestuur van JCV verwacht een positieve uitslag. 
De overige kosten worden als volgt gef inancieerd: 
f 45 . 00o, ~ door de vereniging zelf, f 35 . 000 , - als op
brengst van een loterij, waarvoor belangstellende loten 
kunnen kopen á f 60- per lot. 

STICHTING TAFELTENNIS CENTRUM EINDHOVEN VAN START 

Zeer binnenkort start de bouw van het Regionale Tafel
tenniscentrum Eindhoven, een initiatief van Tjeu van. 
Vroenhoven en Ben Cornuyt. 
Het centrum zal een oppervlakte beslaan van 1200 m2 waar
van 765 m2 voor tafeltennis. 
Het centrum zal gebruikt kunnen worden door zowel indi
viduelen als door verenigingen. Diverse organisaties, 
zoals, de NTTB afd. Brabant, PSV/Cathrien, Philips be
drijfsport federatie, Eindhovense Gehandicapten Sport, 
de Tafeltennis liga Eindhoven en vele anderen hebben 
be~angstelling voor het huren van speelruimte. 
Ook individuelen zullen tafels kunnen huren. 
Er zullen eveneens tafeltennislessen worden gegeven, en 
er komt een sportshop met uitsluitend tafeltennis-arti
kelen. Aan het eind van het jaar is het gebouw gereed. 
In de Mixed zal aan deze nieuwe accommodatie dan uitge
breider aandacht worden besteed. 
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lN .l)E MIX 

Tafeltennis vereniging NOAD '32 heeft behoefte aan een extra 
wedstrijdtafel. Omdat de prijs van een nieuwe tafel een 
vrij forse aanslag pleegt op het budget van deze kleine 
vereniging, vragen zij zich af o f er mogelijk een club is 
die een nog goede tafel wil verkopen. 
Reakties met prijsindikatie gaarne aan: 
W.J. Versluijs, Molenhof 38 te Wijk en Aalburg, tel.: 04164-
2241 . 

"Batgeheimpjes" van RKC uit Waalwijk heeft een spelregel 
rubriek. Deze rubriek beoogt in "kleine hap-klere brokken" 
de spelregels grotere bekendheid te geven, omdat men van 
mening is dat niemand 't op kan brengen een "spelregel
boekje" uit te lezen . De eerste afleveringen gaan over de 
grote misverstanden "game/set" en de opstelling in het 
dubbel. 

Het blad van de TTC Bladel is geheel gewijd aan de algemene 
ledenvergadering. De leden worden uitvoerig geïnformeerd 
over wat er gebeurd is en wat de nieuwe voorstellen zijn. 
Een fraai voorbeeld van verantwoording af leggen van bestuur 
aan de leden. 

In "Taffelpraot" van TTV Veldhoven worden, zoals eerder 
vermeld, interviews geplaatst met niet-leden. Tot nog 
toe zijn een aantal bekende inwoners aan de beurt geweest 
zoals, de Wethouder, Dimitri v. Toren e.a . 
In de februari-maand was het de vrouw van Prins Carnaval, 
omdat de Prins geen tijd zou hebben. 

Voor 'teerst ontvingen we "tafeltennisster", het club
blad van TTV Son en Breugel , die binnenkort zijn eerste 
lustrum viert. Naast een aardig verslag over de ledenver
gadering, staat er ook een zeer kort wedstrijdverslag in 
van ene- "Toon": "Ze kwamen met z'n tweeën en hadden geen 
schijn van kans. Uitslag 8-2". 
Het lustrum zal overigens met een aantal festiviteiten 
worden gevierd. 

TTV de Kruiskamp'81 uit Den Bosch heeft in haar jonge be
staan meegewerkt aan een afdelingsactiviteit. 
Zij stelden hun zaal beschikbaar voor 4 groepen in de 1e 
ronde van de jeugdmeerkampen . 
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Zij bewezen daarmee, dat je niet perse groot en -ervaren 
hoeft te zijn om een bijdrage te leveren aan het afde
lingsgebeuren. 

In "Be a Sportman like" van BSM uit Dongen vraagt een 
"mopperaar" zich af waarom een tafeltennislid n~et mag 
mopperen, immers het bestuur moppert, de barcornrnissie 
moppert, de redactiecommissie moppert. 
Mopperen schijnt goed te zijn voor de maag e n het hart. 

Het clubblad "de Schuiver" van TTV Smash'76 uit St. Anna
land bevat regelmatig "hoofdbrekende" puzzel.s. 
Afgelopen maand was het een puzzel in de vorm van een 
"beslissings tabel" waar de redactie van Mixed veP ·L 
plezier aan beleefde. 

TTV Renata uit Eindhoven heeft een gloednieuwe redactie 
die de "Renata-snater" goed gevuld heeft. 

In "'t Leuterke" van Red Star'58 uit Goirle geeft een 
nieuwkomer zijn (gunstige) indrukken van de eerste avonden 
bij de tafeltennisclub weer. 

In "Smash-parade", het clubblad van TTV Het Markiezaat 
uit Bergen op Zoom. wordt een groot deel gevuld door leden 
die onder een pseudoniem schrijven; enkele voorbeelden: 
Loepert, Schuivert en Speld. 

"Kadans serveert" van TTV Kadans uit Best blikt vooruit 
naar de wereldkampioenschappen tafeltennis 1983 in 
Tokio. 

B R A B A N T S E J E U G D R A N G L I J S T E N --------- ----- ----..-~---------- - -- - -- - ------ -- - --- --

Meisjes junioren 

1 • c. 
2. J. 
3. E. 
4. s. 

M. 
6. G. 

Boute 
Welten 
Zoetbrood 
Bult 
Bakermans 
Roggeveen 

8. 
9. 

1 0 • 
11 • 

A. Tetteroo 
M. vd. Poel 
J. 
N. 
c. 

12. A. 
13. T. 
14. L. 
15. p. 
16. y. 

Segers 
v.Elzakker 
Ver hulst 
Vermeulen 
Geraets 
v.Gorp 
Janssen 
Potting 

M. Kuypers 

Irene 
TCS 
OTTC 
PSV/C 
PSV/C 
Achilles 
M' zaat 
Stiph . 
Stiph. 
Ho tak 
Achilles 
Meppers 
Meppers 
Luto 
Belcrum 
Achilles 
Stiphout 

126 
99 
98 
95 
95 
81 
81 
72 
69 
68 
54 
50 
42 
41 
40 
37 
37 

Jongens junioren 

1. K. Emck PSV/C 
2. H. Hunnekens Nikon 
3. R. Paetzel JCV 
4. E. Kuyper Hotak 
5. P. Frijters Back H. 

G. v.Dooren Back H. 
7. L. de Kok M'zaat 
8. B. Kivits JCV 
9. A. v.Dijk Smash'73 

10. S. Verbeek PSV/C 
11. A. Welten Meppers 
12. P. Daas JCV 
13. C. v.Beurden Irene 

J. de Bijl PSV/C 
J. v.Mierlo Smash'73 

16. R. Stukker Geldrop 
17. F. Raaymakers Hotak 

116 
107 

88 
71 
61 
61 
60 
57 
56 
5·5 
54 
48 
44 
44 
44 
35 
34 

:: 
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1 8 . E. Traa JCV . 35 M. v. Dongen Luto 34 
1 9 • M. v.Bergen JCV 3 .1 A . vd . Burgt PSV/C 34 
20. P. Korstanje Deso 26 R . Jongeneelen PSV/C 34 

~~!êj~ê-~êE!E~~~~~ ~2~S~~ê-~êE!E~~~~~-

1. Y. de Pr enter Ho tak 151 1 . F . Boute Irene 163 
2. M. Kunst M'zaat 93 2 . Th. Boon Irene 140 
3. J. Geraets Meppers 56 3.J . Verhulst JCV 137 

T. Quireyns Tornado 56 4. p . v. Hout PSV/C 86 
5. K. Appels Ho tak 50 5 . P . Noor OTTC 72 
6. A. vd. Borst Tornado 43 6 . C . vd . Heuvel Geldrop . 70 
7 . M. Vreeke Tornado 41 7. N. v . Elzakker Ho tak 66 
8. M. Cornelis Tanaka 40 8 . M. v . Bree PSV/C 64 
9. W. Lang kamp MTTV 3'7 9 . N. Boom JCV 63 

1 0 . M. vd. Vorst 21 35 1 0 . p . Manders PSV/C 52 
11. s. Buitenman JCV 3 4 1 1 . T . Verstijlen Back H. 50 
1 2 . M. Musters M' zaat 32 12 . P . Mascini PSV/C 43 
1 3. E. vd. Heyden Irene 30 13. M. Cuypers OTTC 41 
1 4 . M. Goy en 21 27 14 .M . Slenders Budilia 38 
15. A. vd. Broek TTCV/R 26 R . Vogelaar- TCS 38 
1 6 . P. v. Roosmalen N.Desp.21 1 6 .M. Michels Stiphout 35 

K. Philipsen Tornado 21 G. de Bakker Luto 35 
18. E. v. Deurzen Luto 20 18 . G. Peels PSV/C 31 

A. Olree TCO 20 19 . J . de Bakker Fijnaart 30 
M. Schrauwen Tornado 20 20 . A . Nemeth JCV 29 
N. Vermeulen Budilia 20 

Meisjes :eu:eillen Jongens :eu:eillen 

1. P. de Groot PSV/C 202 1 . H. Nelissen OTTC 134 
2. E. Noor OTTC 150 2 . B . v . Haren OTTC 11 6 
3. E. Schuurman Irene 87 3 . F. v . Sprang Irene 1 1 4 
4. I. vd.Heyden TCS 74 4. R. v . Elzakker Ho tak 108 
5. P. Franke Tornado 70 5. w. Nij kamp Back H. 91 
6 . s. Paetzel Luto 63 6 . R . vd . Vorst Back H. 86 
7. P. Staps Luto 54 7.J . Huy gen Ho tak 64 
8. W. de Backer M' zaat 48 8 .M . vd . Vorst v.v. '51 59 
9. G. Kolmans TTVE 42 9. H. vd . Gaarden PSV/C 51 

1 0 . E. v.Lierop Budilia 41 1 0 .M . Dierkx Veldh. 48 
K. Veldman Budilia 41 11 . B . vd . Eynde 21 47 
A. v.Hulten TTVE 41 12. M. v . Spall Irene 46 

13. M. Go ris Nikon 40 1 3 . R . v . Os Stiphout 45 
A. Timmermans JCV 40 14 .M. v. Lakwijk Ho tak 44 

15. M. v.Bree Nik on 39 15 . E . Duyvis V . V.'51 42 
1 6 . M. de Bil Tornado 36 16 . E. v . Lakwijk Ho tak 40 
1 7 . s. Gutensohn BudiJia 35 J . Vreugde V . V.' 51 40 
1 8 . G. vd . Berg 21 32 18 . J . v . Lier JCV 39 
1 9 . A. Laans Budilia 26 1 9 . J. Marten s Geldrop 37 
20. J. v.Unen Irene 25 20 . R . Kre me r s Nikon 36 

N.v. Poppelen Tornado 25 
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Meisjcf; welpen Jongens welpen 

1. M. Timmermans JCV 84 1. R. Ossenblok Back H. 
2 . J. Meeus TCO 61 2. M. Heeren Back H. 
3. P. Boute Irene 53 3 . E. Oerlemans TCS 
4 . Y. v.Sprang Irene 46 4 . F . de Wit PSV/C 
5. J. Dij stel-

bloem Geldrop 45 5. F. v.Sprang Irene 
6. c. v. Doorn OTTC 34 6. T. Vogelaar TCS 
7. s. v. Sprang Irene 32 7 . J. Duys V.V.'64 
8. G. Hendriks PJS 23 8. H. Schuurman Irene 
9 . s. Kemps V.V.'64 21 9. Y. Boudens Si os 

1 0 . M. Hoeymans Irene 8 1. W. v.Roosmalen Nev . Desp. 

REKTIFIKATIE 

In het "Interview met 40-jarige Irene" heeft het korrektie
duiveltje ons parten gespeeld op pagina 16 met als hoofd: 
"Sportieve prestaties nodig". 
De tweede alinea vermeldt: "Voor de senioren is geen echte 
toptrainer beschikbaar"; iedere gezond redenerende tafel
tennisfan eingszins bekend met onze vereniging weet dat de
ze zinsnede niet korrekt is; boze tongen beweren zelfs dat 
er sprake van opzet is. Het is begrijpelijk dat wij dit 
imago niet opgespeld willen krijgen daarvandaan hierbij de 
mededeling dat wij verzuimd hebben dit te rectificeren in • 
het ontwerp-artikel ons toegezonden en dat de tekst natuur
lijk dient te zijn: "Voor de senioren is echter geen trainer 
beschikbaar" waarmede de grote groep senioren bedoeld wordt 
die niet in een trainingsgroep zitten. 
Waarvan acte! 

Bestuur -t.t . v . Irene 

Wim Schuurman 
Voorzitter. 
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