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Weer terug in Nederland 
 
Na drie maanden aan de andere kant van de wereld te zijn 
geweest, ben ik weer terug in Nederland en na twee dagen 
lijkt het of ik nooit vakantie heb gehad. Alles raast weer in 
een hoog tempo voorbij en er is ook veel werk blijven lig-
gen. Natuurlijk ben ik meteen weer gaan tafeltennissen, 
want er moest onmiddellijk een competitiewedstrijd ge-
speeld worden. Verder was er wat bestuurswerk bij mijn 
vereniging en natuurlijk wachtte geMixed. Door mijn afwe-
zigheid zijn er vorig jaar maar vier nummers verschenen, 
maar ik zal proberen om er dit jaar weer vijf voor u te ma-
ken. 
Steeds meet clubbladen verschijnen uitsluitend digitaal. 
Daar is natuurlijk niets mis mee, maar voor mij af en toe 
wel lastig, omdat ik niet weet wanneer er waar een club-
blad op welke website te vinden is. Misschien kunnen club-
bladredacties een mailtje sturen wanneer er een nieuw 
blad op hun site staat of via de mail het blad toesturen. 
Sommige verenigingen doen dit al en dat is voor mij erg 
gemakkelijk. 
Veel leesplezier met deze geMixed. 
 
Johan Heurter 

Inhoud 

‘ge-Mixed’ 

Redactieadres 

Johan Heurter, 
Langeakker 33, 
5735 HD Aarle-Rixtel. 
tel. 0492-382017 
e-mail: gemixed@nttb-zuidwest.nl 

Internet webmaster 

Henk Sandkuyl, 
Willibrorduslaan 5, 
5552 HA Valkenswaard. 
tel. 040-2070594 
e-mail:  
communicatie@nttb-zuidwest.nl 

website 

Afdeling ZuidWest 
http://www.nttb-zuidwest.nl 
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Op zaterdag 12 januari organiseerde OTTC de jaarlijkse Regionale kampioenschappen. Bij 
de jeugd was er met 65 inschrijvingen een redelijke belangstelling. Dit van vijf verenigingen. 
Dit waren: JCV, Hooghei, Never Despair, NTTV en OTTC. Een klein aantal gezien de ruim 
20 verenigingen die de regio Noord Oost Brabant kent. Zeker omdat er bij diverse ontbre-
kende verenigingen ook jeugdleden aanwezig zijn. Bij de senioren was het aantal inschrij-
vingen zo laag dat het toernooi niet is doorgegaan. De jeugd was ingedeeld in 5 klassen, 
waarin geen onderscheid was tussen jongens en meisjes. De deelnemers waren ingedeeld 
in meerkampen. Met deze meerkampen werd om 9.00 uur gestart. Om 15.00 uur kon 
gestart worden met de finales. 
In de vijfkamp in de jeugdklasse 1 deed de favoriet Stefan van Dooremaal van Never 
Despair wat van hem verwacht werd. Hij eiste de regionale titel op door de onderlinge 
wedstrijd tegen Mathieu van Grinsven van OTTC in 3 games te winnen. Never Despair 
kwam sterk voor de dag met 8 van de 20 spelers in de halve finales.  
Op de geplande tijd konden de prijzen aan de nummers 1 en 2 worden uitgereikt. 
 
UITSLAGEN: 
Jeugd 1:       1    Stefan van Dooremaal (N.Despair)            2 Mathieu van Grinsven (OTTC)          3-0 
                     3-4 Bouke Hagreis (OTTC) / Sander Melis (N.Despair) 
Jeugd 2:       1    Kenny Leijtens (N.Despair)                       2 Mieke van Lieshout (N.Despair)        3-0 
                     3-4 Luuk Mulders (N.Despair) / Jeremi Middelkoop (N.Despair) 
Jeugd 3:       1    Bart Bekkers (JCV)                                   2 Thomas vd Biezen (NTTV)                3-0 
                     3-4 Geert.vd.Biezen (NTTV) / Vincent vd Stee (N.Despair) 
Jeugd 4:       1    Lex Brake (JCV)                                        2 Teun vd Brandt (JCV)                        3-1 
                     3-4 Brit v.Breugel (N.Despair) / Geordi van Rooij (JCV) 
Jeugd 5:       1    Esther Montree (Hooghei)                         2 Wendy Vreeswijk (Hooghei)              3-1 
                     3-4 Susan Theunisse (OTTC) / Eline vd Wetering        (OTTC)     

Regionale kampioenschappen jeugd 
noordoost Brabant 

Door Nico van Erp 
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50+ tafeltennissen bij ttv ODT groot succes 

Door een actief wervingsprogramma kwa-
men, bovenop de vaste groep van zo’n 12 
personen, ruim 20 extra mensen uit de 
doelgroep iedere woensdagmiddag (van 
13:30 tot 16:00 uur) trouw naar de prachti-
ge tafeltennisaccommodatie van ODT om 
de lessen, verzorgd door trainer Ben Jaco-
bis (bijgestaan door 3 ervaren  ODT- le-
den),  te volgen en het plezier van tafelten-
nissen te ondervinden. In zes weken werd 
getracht de beginselen van het tafeltennis-
spel / -sport op een prettige ongedwongen 
manier onder de knie te krijgen. Van de be-
langrijke warming-up naar backhand schui-
ven tot forehand topspin. Alles kwam aan 
bod en ieder week leerde men bij en zag 
men het niveau van de enthousiaste groep 
stijgen. Hoe enthousiast iedereen was blijkt 
wel uit het feit dat geen enkele deelnemer 
(met leeftijden tot zo’n 75 jaar) is afgehaakt 
gedurende die zes weken. 
 
Drie verenigingen in het land waren door de 
NederlandseTafeltennis Bond aangewezen 
om aan het project deel te nemen. ODT 
had al enige ervaring met een vaste 50-
plusgroep op de woensdagmiddag. Deze 
groep bestaat uit ongeveer 16, inmiddels 
fanatieke,  ouderen die het spel achter de 
tafel toch al weer zo’n 2 jaar beoefenen. 
 
Door “Da(a)g–je-uit “ zijn er nog eens 22 
mensen bij ttv ODT binnengelopen. Zij kre-
gen naast zes weken tafeltennisles, een 
shirt, een beginnersbatje, alsmede iedere 

lesdag een  consumptie. Dit alles voor de 
prijs van slechts 10 euro. Op woensdag 12 
december is het project, na de gebruikelijke 
lestraining, afgesloten met een hapje en 
drankje. 
 
Tafeltennis is een sport voor jong en zeker 
ook voor oud. Dat heeft “Da(a)g–je–uit “ wel 
weer bewezen. Lekker sportief bezig zijn, 
onder begeleiding de nodige inspanning en 
in de gezellige kantine enige ontspanning. 
Na afloop van het programma is ruim de 
helft van alle nieuwe deelnemers lid gewor-
den van ODT. 
 
Het team van ODT ( Jan Somers, Ad Voor-
braak, Ben Jacobis, Pierre van den Camp 
en Eelco Ligtenberg ), dat deze zes weken 
vlotjes liet verlopen,  kijkt met grote tevre-
denheid terug. Zij hebben het met veel ple-
zier gedaan. 

Van begin november tot half december 2007 
stond gedurende zes weken de woensdag-
middag bij ttv ODT in het teken van een 
speciaal programma met de naam “Da(a)g-je-
uit“. Een initiatief van de NTTB en Sportbureau 
Roosendaal om de 50-plussers aan het tafel-
tennissen te krijgen. Het bleek een schot in de 
roos getuige de grote opkomst. 

Door Joost Schoenmakers 
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Turbulente en emotionele bondsraad 

De 32 leden waren uitgenodigd voor de Najaars-
vergadering van de Bondsraad (BR) op zaterdag 10 
november 2007. Het Hoofdbestuur (HB) had veel te 
bespreken zoals de Jaarplannen Algemeen Bestuur-
lijke zaken (ABZ), Topsport (TS) en Breedtesport 
(BS). Ook de begroting 2008 met de nieuwe 
contributiebedragen moest worden vastgesteld en 
ook het rapport over de Bestuurlijke vernieuwing 
binnen de NTTB zou aan de orde moeten komen. 
Daarnaast zou nog even een actieve vrijwilliger als 
erelid benoemd moeten worden. Dat laatste kreeg die 
zaterdag in Utrecht helaas het meeste aandacht en 
bracht de meeste commotie teweeg. 

Door Hans van der Bruggen, BR-lid afd. ZuidWest 

Voorzitter Cees Korevaar vroeg in zijn ope-
ningswoord een ogenblik stilte voor onze 
sportvrienden binnen de NTTB die ons in 
de laatste maanden ontvallen waren.  
Voorts wees hij op de geleverde prestaties 
door de gehandicapte sporters bij het EK: 2 
bronzen medailles en het herenteam dat 
kampioen was geworden. De coach kreeg 
bloemen aangeboden. Hij wees er op dat 5 
spelers voor de Olympische Spelen zijn ge-
nomineerd: hij gaat proberen allen te kwali-
ficeren voor China. 
De voorzitter betreurde voorts het vertrek 
van de directeur van het bondsbureau (BB),  
Silvia de Jong die per 1 december vertrekt. 
Zij toonde een tomeloze inzet, kende de 
weg in Den Haag voor subsidies en ontwik-
kelde met het HB tal van initiatieven voor 
onze sport, aldus de voorzitter die toezegde 
later van haar nog officieel afscheid te wil-
len nemen. Cees noemde haar vertrek een 
slechte zaak voor haar en voor de bond. 
De volgende mededeling van de voorzitter 
betrof het voorstel van het HB om een voor-
malig HB-lid, de heer Harry van Kempen, te 
benoemen tot erelid van de NTTB. Hij som-
de de vele verdiensten van Harry op die o.
a. vele jaren voorzitter was van de afdeling 
Den Haag en later voorzitter van de afde-
ling Holland-West. Hij heeft in tal van com-
missies gezeten en organiseerde o.a. ook 
de Europese Jeugd Kampioenschappen in 

1995 in Den Haag. Van 1986 – 1999 was 
hij lid van de BR en daarna enkele jaren 
HB-lid tot 2003. Toen moest hij met het ge-
hele bestuur aftreden vanwege ernstig wan-
beleid door het toenmalige HB en de direc-
teur van het BB. Volgens het huidige HB 
voldoende redenen om hem het erelidmaat-
schap van de bond te verlenen. De voorzit-
ter was, na consultatie van de afdelings-
voorzitters, van mening dat de BR in meer-
derheid akkoord was met deze benoeming 
en vroeg of er nog behoefte was aan stem-
ming. Dat laatste bleek voor enkele leden 
noodzakelijk en omdat het om personen 
ging dus schriftelijk. Het afdelingsbestuur 
ZuidWest had eerder al besloten niet met 
deze benoeming te zullen instemmen.  
Ereleden worden benoemd door de BR met 
een meerderheid van ten minste twee der-
de van het aantal uitgebrachte geldige 
stemmen. Na de stemming bleek de uitslag: 
15.975 vóór, 8.750 tegen en 5.756 onthou-
dingen. Conclusie 52,4 % van de stemmen 
was vóór toekenning, hetgeen dus onvol-
doende was. 
Dit besluit van de BR was voor Cees Kore-
vaar een teken dat de BR te weinig vertrou-
wen in hem had en hij trok daaruit zijn con-
clusie. Hij zei per direct op te stappen als 
voorzitter van de NTTB en hij wenste de BR 
verder nog een constructieve vergadering 
toe.  
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Nadat de kruitdampen waren opgetrokken 
stelde de vice-voorzitter Bas Brouwer voor 
om een kwartier te pauzeren om het reste-
rende bestuur gelegenheid te geven zich op 
de situatie te beraden. Tijdens deze pauze 
gingen ook de acht afdelingsvoorzitters nog 
in beraad. 
 
Penningmeester/Vice-voorzitter Bas Brou-
wer hervatte de vergadering met de mede-
deling het besluit van Cees om af te treden 
zeer te betreuren. Dit gegeven was echter 
voor de overige vier bestuursleden geen 
aanleiding om ook terug te treden. Hierna 
volgden wat reacties vanuit de BR: verba-
zing dat voorzitter aftreedt; geef voorzitter 
de tijd zich te beraden; NTTB nog slechter 
imago; er worden persoonlijke spelletjes 
gespeeld; we moeten naar positieve ener-
gie gaan; communicatie probleem; er zijn 
meerdere zaken die bepalend zijn geweest 
voor zijn aftreden.  
Verder meent een BR-lid dat Korevaar best 
genegen is om terug te keren, hetgeen van 
achter de bestuurstafel wordt tegengespro-
ken. De vice-voorzitter is van mening dat de 
vertrouwensbreuk te groot was en de voor-
zitter daar niet meer tegen kon. Alvorens 
verder te gaan met de vergadering besluit 
de BR toch in te stemmen met voortzetting 
van deze vergadering zonder voltallig HB.  
 
BR besluit toch vergadering te vervolgen 
Derhalve werd gestart met de bespreking 
van de notulen en de actiepuntenlijst van de 
vergadering van 2 juni 2007. Hier bleek dat 
de commissie die alternatieve competitie-
vormen zou bezien, niet verder is gegaan 
na het vertrek van John van Geel als com-
missievoorzitter. Volgens HB-lid Hans van 
Haaren wordt gezocht naar een gekwalifi-
ceerd persoon die een enquête verder kan 
gaan uitwerken.   
 
Een volgend agendapunt betrof de drie in-
gekomen stukken: afdeling Noord wilde een 
onafhankelijk onderzoek laten instellen naar 
de processen die hebben geleid tot de vele 
positiewisselingen binnen het HB en het 
vertrek van de directeur. De BR bleek daar 
geen behoefte aan te hebben. 
Afdeling West sprak haar zorg uit over het 
WOB-project dat Werving, Opvang en Be-
houd van leden moet opleveren. Zij consta-
teren dat door een volledig gebrek aan inte-

resse van deelnemende verenigingen hier-
aan, het project nauwelijks nieuwe leden 
oplevert. Volgens HB en BR moeten ook de 
afdelingsbesturen trachten om hieraan te 
blijven werken en verenigingen te motiveren 
en activeren. HB-lid Jan van Dalen advi-
seert succesverhalen van verenigingen te 
publiceren en hij wijst op de wervingsfolder 
waarvan er nog ca. 50.000 zijn.  
Als 3e werd het persbericht behandeld 
waaruit blijkt dat de directeur, mevrouw Sil-
via de Jong vertrekt per 1 december 2007. 
Volgens de vice-voorzitter was Silvia een 
vakvrouw en heel enthousiast. Ze kwam 
weerstand tegen, constateerde slechte 
communicatie met diverse geledingen bin-
nen de bond en ze vond het kortom niet 
meer leuk en bedankte voor de zware taak. 
Volgens Brouwer is geprobeerd haar over 
te halen om toch te blijven, doch dit had 
geen resultaat. Bestuur zoekt nu een goede 
opvolging. 
  
Het agendapunt reglementswijzigingen be-
treft de aanpassing van het dopingregle-
ment dat noodzakelijk was door internatio-
nale maatregelen. De BR was akkoord. 
Vervolgens werd de aanpassing van art. 28 
van het competitiereglement goedgekeurd. 
Hierin is nu bepaald dat een vierde speler in 
een team ook mag meedoen in het dubbel-
spel. Een regeling die in onze afdeling Zuid-
West al wordt toegepast. 
 
Bij het agendapunt financiën kwamen voor-
lopige cijfers over 2007 in bespreking. Een 
prognose van het resultaat over 2007 geeft 
een nadelig saldo aan van € 20.000 terwijl 
een begroot positief resultaat was goedge-
keurd van € 5.086. Gelet hierop adviseerde 
de financiële commissie (FC) aan het HB 
de begrotingsdiscipline strikter in acht te 
nemen. Deze commissie gaf het bestuur 
ook in overweging om de administraties van 
de afdelingen op een centraal niveau op het 
BB te laten uitvoeren. De FC adviseerde de 
BR ook om de begroting 2008 goed te keu-
ren. In die begroting was rekening gehou-
den met een contributieverhoging van 5%. 
De begroting 2008 sluit met een overschot 
van € 10.967. Uw verslaggever wees er 
daarbij op dat diverse inkomstenposten als 
evenementen, sponsoring en zeker contri-
buties veel te optimistisch zijn begroot. Vol-
gens het HB zouden afdelingen –als uitda-
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ging- moeten zorgen voor een ledenstijging 
van 2 tot 3%. Na enige discussies werd ook 
ingestemd met de begroting 2008. De FC 
merkte ook nog op dat de kandidaatstelling 
door de NTTB voor de WK 2011 in Rotter-
dam zeker de bond geen geld zou mogen 
kosten. Volgens HB-lid Jan van Dalen komt 
op 27 november a.s. de ITTF hier de ac-
commodaties bekijken. In 2008 bij de WK in 
China moet dan het besluit vallen. Londen, 
Belgrado en Katar zijn eveneens in de race. 
Een bitbook van € 40.000 is in de maak 
maar wordt nagenoeg geheel gesponsord 
door de gemeente Rotterdam en NOC/
NSF. 
 
Binnen het Jaarplan ABZ werd gesproken 
over de bestuurlijke vernieuwing. De bedoe-
ling is dat de NTTB-organisatie belangrijk 
wordt omgebouwd op basis van het NOC/
NSF plan Goed Sportbestuur van de zgn. 
commissie Loorbach. Er liggen voorstellen 
om de BR te verkleinen van 32 naar 16 le-
den waarbij elke afdeling 1 BR-lid levert en 
8 BR-leden met specifieke kennis op een 
bepaald terrein worden gekozen door de 8 
ALV’s in het land. Dit kan in principe bete-
kenen dat vanuit één afdeling, naast het ei-
gen BR-lid nog maximaal 3 andere leden 
worden gekozen. Voorts komt er een apart 
college van de 8 afdelingsvoorzitters en 
worden taken en competenties van alle ge-
ledingen binnen de NTTB beschreven. De 
BR moet straks ook de begrotingen en fi-
nanciële verslagen van de afdelingen be-

oordelen, de taken van de afdelingen vast-
stellen en het functioneren van de afdelin-
gen controleren. BR-leden mogen geen lid 
meer zijn van een AB of HB. Per 1 januari 
2009 zou de nieuw gevormde BR een feit 
moeten zijn. De BR gaf voor de plannen het 
groene licht met dien verstande dat er nog 
ruimte is voor kleinere aanpassingen. In de 
vergadering van mei 2008 komt het afge-
ronde plan aan de orde.  
 
Over het NAS merkt HB-lid Hans van 
Haaren op dat de competitieadministratie 
nog niet gereed was voor een proefperiode 
in mei 2007. Er waren ook vertragingen ont-
staan i.v.m. het inbouwen van de sportpas. 
John van Geel heeft deze zaak mee opge-
pakt en zal binnen twee weken met een 
rapport komen hoe het nu verder moet met 
het NAS. Hans noemt m.b.t. het NAS de 
twee uitersten: stoppen met NAS en/of ont-
wikkelen van nieuw systeem. Zeer binnen-
kort horen we het resultaat. 
 
Het was inmiddels half zes en besloten 
werd te stoppen en deze BR voort te zet-
ten op zaterdag 15 december. Volgens 
de voorzitter bespreken we dan de Jaar-
plannen 2008 voor Topsport en Breedte-
sport en wedstrijdzaken. De vice-
voorzitter zal dan ook uitsluitsel geven 
over hoe het HB verder gaat, hoe het 
staat met een (interim)-directeur en hoe 
de ontwikkelingen zijn met de automati-
sering binnen de bond.  
 

Bonds– en afdelingscontributie 2008 

 Basiscontributie per 
jaar inclusief toeslag 
sportverzekering  
(€ 0,65) 

Competitietoeslag 
per half jaar 
senioren 

Competitietoeslag 
per half jaar  
jeugd 

NTTB € 6,70 € 13,64 € 9,11 

ZuidWest € 1,50 € 3,08 € 2,00 

Totaal € 8,20 € 16,72 € 11,11 
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De functie van Chris van Dijk, die primair 
afdelingspenningmeester is, is te verdelen 
in een drietal werkgebieden, te weten 
'Algemeen', 'Financiën' en 'Automatisering'. 
Binnen deze werkgebieden vallen een 
aantal taken met daaronder een aantal 
activiteiten cq sub-activiteiten. Conform 
deze opzet treft u hieronder de uitwerking 
aan: 

Werkgebied ALGEMEEN  

Hieronder vallen de volgende taken:  
1. Besturen: Behartigen van de belangen 
van de leden en de belangen van de 
tafeltennissport in 't algemeen. Deze taak 
omvat de volgende activiteiten: 
• is lid van het AB en woont dientengevolge 
de AB-vergaderingen bij (circa 10 x per 
jaar); 
•  is lid van het dagelijks bestuur, wat 1 à 2 
x per jaar bijeenkomt.  
2. Representatie: Vertegenwoordigen van 
de afdeling naar binnen en naar buiten. 
Deze taak omvat de volgende activiteiten:  
• is bondsraadslid en woont als zodanig de 
bondsraadvergadering bij (2x per jaar);  
•  woont de Algemene Ledenvergadering bij 
(1x per jaar); 
• woont zoveel mogelijk de regiovergade-
ringen bij (3 à 6 x per jaar); 
 

Werkgebied FINANCIËN 

Hieronder vallen de volgende taken:  
1. Financiële Administratie: Het beheer en 
bewaken van de geldstromen, alsmede de 
registratie t.b.v. de verantwoording. Deze 
taak omvat de volgende activiteiten:  
• het vastleggen van alle inkomsten en 
uitgaven van de afdeling en de wijzigingen 
in het vermogen en de aanwezige fondsen;  
• eens per jaar het opstellen van de 
financiële verantwoording ten behoeve van 
de ALV. Dit omvat een balans en een 
exploitatierekening met daarbij een 
toelichting; Als sub-activiteit kan hierbij 
genoemd worden: Bijeenroepen van de 
kascommissie voor controle van de 
financiële bescheiden; 
• het betalen van alle rekeningen en 
declaraties van de AB-leden en hun 
commissies e.d. Hierbij geldt dat declaraties 

van commissieleden geaccordeerd dienen 
te zijn door het desbetreffende verant-
woordelijke AB-lid. De overige rekeningen 
dienen te worden getoetst aan het beleid of 
er dient een AB-besluit aan ten grondslag 
te liggen;  
• het periodiek aan de verenigingen in 
rekening brengen van alle aan de afdeling 
verschuldigde bedragen; 
• het bewaken van de debiteuren en toezien 
op tijdige betaling. Bij niet-nakoming van de 
verplichtingen en/of bij wanbetaling het 
versturen van aanmaningen cq het doen 
treffen van maatregelen door het AB of het 
verantwoordelijk AB-lid; 
• het registreren en bewaken van de 
rekening-courant verhouding met de 
landelijke organisatie; 
• op kwartaalbasis verslag doen van de 
stand van zaken 'begroot versus werkelijk';  
• op basis van de aangeleverde deel-
begrotingen per aandachtsgebied van de 
AB-leden en de werkelijke cijfers opstellen 
van een concept begroting ter bespreking in 
het DB en later in het AB; 
•  opstellen van de definitieve begroting met 
daarbij een toelichting ten behoeve van de 
ALV; 
•  op basis van wensen en/of eisen van het 
AB of derden aanpassen van het rekening-
schema en aanverwante zaken ten behoe-
ve van het inzichtelijk maken van de 
administratie en het voorzien in de 
informatiebehoefte; 
• fungeren als contactpersoon voor de 
financiële zaken met de scholen in 
Oudenbosch, die zorgen voor ge-Mixed en 
Info ZuidWest. 
2. Beheer van de Gelden: Verantwoord 
omgaan met de aanwezige middelen. Deze 
taak omvat de volgende activiteiten:  
• het zorgen voor een verantwoorde 
liquiditeitspositie. Hierbij dient geanticipeerd 
te worden op AB-besluiten over het 
verstrekken van leningen e.d.; 
• het op een verantwoorde wijze beheren 
(beleggen) van de geldmiddelen die niet 
direct liquide behoeven te worden 
aangehouden. Deze middelen worden niet 
anders dan in spaartegoeden en/of 
deposito's belegd. 
  

Penningmeester gezocht 
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Vervolg penningmeester gezocht 

Werkgebied AUTOMATISERING 
Hieronder valt de volgende taak: 
Behartigen automatiseringszaken: Beoordelen beleidsmatige zaken op het gebied van de 
automatisering. Deze taak omvat de volgende activiteit: 
• is namens de afdeling ZuidWest lid van de landelijke Commissie Automatisering, welke 
commissie vooralsnog 1x per jaar bijeenkomt. 
 
Meer informatie bij 
Chris van Dijk  
tel. nr. 013 534 54 46  
e-mail: chm.van.dijk@hetnet.nl 

Afdelingskampioenschappen 2008 komen 
te vervallen 

De afdelingskampioenschappen van ZuidWest in Veldhoven, zoals deze gepland stonden 
voor zaterdag en zondag 17 en 18 mei, gaan niet doorgaan. Dit omdat het Hoofd Bestuur 
de Nederlandse kampioenschappen heeft verzet naar deze data. Deze kampioenschappen 
worden gehouden in Eindhoven. 
Normaal vinden de Nederlandse kampioenschappen in het 1e weekeinde van maart plaats. 
Maar de ITTF organiseert van 24 februari tot 2 maart de wereldkampioenschappen voor 
teams. De ETTU heeft als alternatieve datum het laatste weekeinde van maart 
aangewezen voor de NK. Omdat het Indoor Sportcentrum in Eindhoven in dit weekeinde 
niet beschikbaar is heeft de NTTB besloten de kampioenschappen te verplaatsen naar 17 
en 18 mei. 
De kampioenschappen worden verplaatst naar 18 januari 2009. 
 
Nico van Erp, WTW ZuidWest 

Voorzitter WTW gezocht 

Na 33 jaar lidmaatschap van het afdelingsbestuur en voorzitter van de werkgroep T en W 
(afd. Brabant en vanaf 2001 afd. ZuidWest) vind ik het zo langzamerhand tijd voor een 
opvolger. Als voorzitter van de werkgroep Toernooien en Wedstrijden coördineer ik de 
taken van deze werkgroep.  

Dit zijn o.a. de afdelings- en regionale kampioenschappen, meerkampen,Kindertafel-
tennisfeest, licenties jeugd en senioren, topmeerkampen jeugd, planning diverse 
toernooien. Verder behoort tot mijn taak de uitgifte van een evenementen agenda en de 
coördinatie met de andere NTTB afdelingen van de afdelingsontmoeting. Verder ben je als 
voorzitter van de werkgroep lid van het Afdelingsbestuur en Bondsraadslid. 

Heeft u interesse in deze uitdagende taak binnen de tafeltenniswereld neem dan contact op 
met mij:Nico van Erp, tel.nr.: 0412-632106 of e-mail: nicovanerp@home.nl 



11 

Er waren dit jaar duidelijk minder 
afmeldingen vanuit onze afdeling van 
geselecteerde jeugdleden dan de laatste 
keer. Alleen de jongens junioren leverden 
enige problemen op. Maar ook omdat de 
Landelijke Top sportcommissie weer op 
dezelfde dag een top jeugd evenement op 
Papendal organiseerde konden de 
afdelingen niet in elke leeftijdsgroep met 
hun sterkste selectie aantreden. Mede 
hierdoor moest de jeugd in diverse 
afdelingen gedwongen worden om een 
keuze te maken. Dit ondanks een verzoek 
van de afdelingen om op de dag van de 
afdelingsontmoeting dit jeugdevenement op 
Papendal niet gelijktijdig met de afdelings-
ontmoeting te organiseren. De afdelings-
ontmoeting stond al maanden eerder op de 
landelijke toernooi agenda. Maar ook dit 
jaar weer werd door de landelijke 
Topsportcommissie geen rekening gehou-
den met dit jeugdevenement waaraan toch 
vier van de acht NTTB afdelingen met hun 
sterkste jeugd willen aantreden. Ondanks 
dit probleem kon onze afdeling met een 
sterke selectie in Nijmegen aanwezig zijn.  
Opvallend was de grote inbreng in de 
selectie van de Veldhovense jeugd. Verder 
moest Dani Stassen bij de meisjes kadetten 
ivm een blessure al vroegtijdig stoppen. 
Ook opvallend was het resultaat van de 
jongens pupillen (Rens Mecking en Jordi vd 
Schoot) die een 100% score wisten te 
behalen.  
De ZuidWest selectie deed het prima en 
aan het eind van een geslaagde dag was 
het dan ook onze afdeling die de 
wisselbeker weer mee mocht nemen. 
Verder werd door de voorzitter van Gelre 
(Andre Scheen) aan elke deelnemer en 
begeleider een herinnering aan deze 
geslaagde ontmoeting uitgereikt. 

Samenstelling ZuidWest: 
 
Meisjes junioren:  
Marloot Staps               Flash           
Stefanie van Genegen Hotak’68  
 
Meisjes kadetten:  
Dani Stassen               OTTC                  
Laura Koolen               Bergeijk  
 
Meisjes pupillen/welpen:   
Joyce van Tuijl             Veldhoven  
Marlou van Kuijk          Vice Versa ’51  
 
Jongens junioren:  
Kevin Paarhuis             Veldhoven 
Thy Visser                    Veldhoven   
 
Jongens kadetten:  
Edwin vanTuijl              Veldhoven  
Bjorn van Schaik          Veldhoven  
 
Jongens pupillen/welpen:    
Jordi vd Schoot            Veldhoven  
Rens Mecking              Flash 
 
Eindstand: 
1       ZuidWest            58 punten 
2       Gelre                   50 punten                                                                                                            
3       Holland Noord     47 punten 
4       West                   25 punten 
 
Via deze weg wil ik alle jeugdleden 
bedanken voor hun inzet en de diverse 
begeleiders en supporters voor hun steun 
aan onze jeugd tijdens deze ontmoeting. 

Jeugd ZuidWest wint afdelingsontmoeting 
Door Nico van Erp 

Op zondag 25 november werd voor de 12e keer 
de afdelingsontmoeting jeugd georganiseerd. 
De afdeling Gelre was dit jaar belast met de 
organisatie. De ontmoeting werd gehouden in 
de zalen van ATC, waar de afdeling Gelre voor 
een goede organisatie zorg droeg. 
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Toppers uit heel Nederland, van 
Leeuwarden tot Middelburg tot Brunssum in 
Zuid-Limburg, komen jaarlijks naar Breda 
om te strijden om de prijzen. Bij de lopers 
kwamen 3 spelers in actie die een 
nominatie hebben voor de Paralympics in 
Beijing. Bij de rolstoelers waren er helaas 
weinig deelnemers, maar ook hier was de 
Nederlandse top aanwezig. 
De Harry Franssen wisselbeker voor de 
lopers werd gewonnen door Gerben Last. 
Titelverdediger Tonnie Heynen was helaas 
afwezig. 
Bij de rolstoelers won titelverdediger Magan 
Tahir de Gerda Kock wisselbeker. 
Kelly van Zon was de enige dame bij de 
lopers. Zij wist de derde plaats te 
veroveren, ondanks een 0-2 achterstand in 
de beslissende wedstrijd tegen Bart van der 
Zanden. De op het laatste nippertje als 
invaller opgeroepen Branko Puskaric 
veroverde de 8e plaats. Een goede prestatie 
van de Nederlands Kampioen in de 2e 
klasse. 

Lopers 
1e Gerben Last, Flits Zwolle 
2e Ronald Vijverberg, Avanti Hazerswoude 
3e Kelly van Zon, Wanzl-Belcrum Breda 
4e Bart van der Zanden, Trias Twello 
5e Henk van Zundert, Wanzl-Belcrum Breda 
6e Mathieu Verdeyen, Wanzl-Belcrum 
Breda 
7e Hans Speek, Flits Zwolle 
8e Branko Puskaric, TTCM Middelburg 
9e Jan Kootstra, D.O.V. Leeuwarden 
10e Jan Stoop, I&O Waalwijk 
11e Ralph Smeets, TTVN Nieuwegein 
12e Arthur Brans, Helmond 57 
 
Rolstoelers 
1e Magan Tahir, D.O.V. Leeuwarden 
2e Jeroen Kuipers, ATC Nijmegen 
3e Cor Tiesters, BGS Brunssum 
4e Kees Kuperus, D.O.V. Leeuwarden 
5e Babette van Laarhoven, I&O Waalwijk 

Top 12 Sporters met Beperking 

Op zaterdag 12 januari is in het clubgebouw 
van ttv Wanzl-Belcrum de Top 12 voor 
Sporters met een Beperking gespeeld. Dit 
voor de NTTB nieuwe nationale evenement 
kent een rijke traditie. Voorheen was het een 
NebasNsg evement.  
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Hallo Tafeltennis liefhebbers, 
 
Ik zal mij even voorstellen. Ik ben Richard 
Heil, ik ben 31 jaar en kom uit Den Bosch. Ik  
ben werkzaam in het Ziekenhuis in Den 
Bosch, waar ik op het laboratorium werk. Ik 
doe bloedonderzoeken en DNA onderzoeken. 

Nieuwe ACL: Richard Heil 

Per 1 januari ben in Hoofdcompetitieleider 
a.i. voor de regio Zuid West. De bedoeling 
is dat ik vanaf de ALV in mei de taak van 
Alexander Heil over ga nemen. (Ik krijg 
hierbij natuurlijk omdat ik nieuw ben in de 
functie wel steun van Alexander op de Ach-
tergrond). In maart word ik voor de eerste 
keer vader, iets waarop ik zeer trots ben, 
maar waaronder mijn opvolging van Alexan-
der niets zal lijden. 
 
Ik zal even iets meer over mezelf vertellen. 
Ik ben geen vreemde in de tafeltenniswe-
reld. Ik ben begonnen met tafeltennis toen 
ik net 6 jaar oud was en lid mocht worden 
van Never Despair in Den Bosch. Mijn va-
der was al lid van Never Despair en mijn 
zus en ik zijn tegelijk lid geworden. Hier heb 
ik mijn basis gelegd en heb ik veel geleerd 
waarvan ik nu nog steeds profijt heb. Toen 
ik 16 jaar was en mijn oude teamgenoten 
bij Never Despair gestopt waren, heb ik be-
sloten om van vereniging te gaan wisselen 
en ben ik 2 jaar bij JCV in Vught gaan spe-
len. De overgang van jeugd naar senioren 
zat er aan te komen en ik nam het besluit 
een jaar te gaan spelen in de 4e divisie bij 
de Tielse TC. Na een zware competitie was 
er aan degradatie helaas niet te ontsnap-
pen en omdat ik regionaal moest gaan spe-
len in Tiel heb ik besloten terug te gaan 
naar Never Despair. Ik ben hier weer goed 
ontvangen en kwam in het team met mijn 
oude teamgenoot van JCV Sybrand van de 
Vall. Op het WK in Eindhoven van 1999 
waar ik werkzaam was als vrijwilliger, heb ik 
mijn vriendin leren kennen, waarvan de he-
le familie ook tafeltennis gek was, en zeer 
actief als vrijwilligers, de familie Van Hoof 
van TTV Stiphout, heb ik besloten om ook 
te gaan tafeltennissen bij TTV Stiphout, 
waar ik tot nu de dag nog steeds lid van 

ben. In deze periode ben ik ook twee jaar 
lid geweest van Taverbo uit Boxtel en heb 
ik daar ook competitie gespeeld, omdat 
mijn broer gevraagd had of ik bij hem in het 
team wilde spelen. Toen mijn broer en ik uit 
hetzelfde team gingen heb ik besloten com-
petitie te gaan spelen voor TTV Stiphout en 
doe dat vandaag de dag nog steeds. Door-
dat mijn liefde voor tafeltennis nog steeds 
heel groot is heb ik ook besloten om me 
meer in te zetten voor de tafeltennissport 
en heb ik in het bestuur te gezeten van TTV 
stiphout en heb daar ook een korte periode 
wedstrijdsecretariaat uitgevoerd. Ook ben ik 
het afgelopen jaar werkzaam geweest als 
Competitieleider jeugd, een taak die wel 
wat tijd vergt, maar die ook een uitdaging 
was om te gaan uitvoeren. 
Alexander is verhuisd naar Assen en hij 
heeft een tijd geprobeerd dit te combineren 
met zijn functie hoofdcompetitieleider. Door 
de vele vergaderingen en de grote reisaf-
standen werd dit toch wat teveel voor 
Alexander en was hij opzoek gegaan naar 
een opvolger. Ik heb dit een aantal keer 
met Alexander besproken en het lijkt mij 
een zeer grote uitdaging en een leuke taak 
om uit te gaan voeren. Alexander gaf ook 
aan dat het zeer prettig is te werken met 
Remco Dijkers en Johan 't Hooft dus mijn 
keuze was snel gemaakt. Feitelijk hebben 
we van taak gewisseld. Op dit moment is 
Alexander jeugd competitieleider en neem 
ik zijn functie over. Ik ben van plan mij op 
dezelfde manier in te zetten als Alexander 
dit gedaan heeft en hoop dat andere dit ook 
van mij kunnen zeggen. 
 
Dit was wel even genoeg over mij. Hopelijk 
kennen jullie mij nu een beetje. 
Sportieve Tafeltennis groeten, 
Richard Heil 
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Het afdelingsbestuur is de provincie 
ingetrokken en heeft de traditionele 
regiovergaderingen georganiseerd. Ik was bij 
de 3e van de vijf vergaderingen, bij de regio 
Zuid-Oost Brabant in Aarle-Rixtel. 

Regiovergadering in Zuid-Oost Brabant 

Het afdelingsbestuur was voltallig afgereisd 
naar Oost-Brabant. Alleen Alexander Heil 
ontbrak, maar die stopt vanwege een ver-
huizing als ACL. Zijn opvolger was wel aan-
wezig, zijn broer Richard. 
Voorzitter Adri Dam schetste de problemen 
van het AB. Chris van Dijk en Nico van Erp 
stoppen als AB-lid en hoewel ze dat al een 
hele poos geleden hebben aangekondigd 
zijn er nog steeds geen opvolgers gevon-
den. Het bestuur vraagt om tips. 
De Bondsraad heeft in december besloten 
dat elke vereniging met jeugd in de compe-
titie vanaf 2010 een gediplomeerd tafelten-
nis persoon moet hebben (diploma tafelten-
nisbegeleider of tafeltennistrainer bv). De 
precieze details zijn nog niet bekend. Het 
doel is om de kwaliteit te verhogen. 
Adri Dam attendeert iedereen ook nog eens 
op het Schwung Project wat ledenwinst op 
moet leveren. Na de ALV van afgelopen 
jaar kwamen een aantal aanvragen om sub-
sidie binnen, maar daarna niet meer. Het 
project bestaat nog en subsidie kan nog 
steeds aangevraagd worden. 
De nevenbonden stonden ook weer op de 
agenda. Waarom zijn die er en waarom 
worden die mensen en verenigingen geen 
lid van de NTTB? De antwoorden van de 
aanwezigen waren redelijk voorspelbaar. Bij 
de nevenbonden zijn de kosten lager, de 

reisafstanden korter, zijn er minder regels 
en ook de uitstraling van de NTTB werd ge-
noemd als reden. Door de problemen in het 
landelijke die uitgebreid in de pers beschre-
ven worden, zouden mensen afgeschrikt 
worden om lid te worden van een NTTB 
vereniging of in de NTTB competitie te 
gaan spelen. Het AB wil de contacten met 
de nevenbonden verder aanhalen en met 
hun in gesprek gaan. 
Het brainstormen over de jeugdcompetitie 
leverde twee voorstellen op: ga in teams 
van twee spelen op zondagmorgen in één 
zaal en speel dan twee wedstrijden achter 
elkaar. Het andere voorstel was om geen 
onderscheidt meer te hebben in leeftijd, en-
kel nog in sterkte. 
De Regio Zuid-Oost Brabant wil de ALV 
verplicht houden (ondanks de grote reisaf-
stand) en in deze regio gaan de afdelings-
trainingen van start op zondagmorgen. 
Nico van Erp deelt nog mee dat de afde-
lingskampioenschappen dit jaar niet door-
gaan omdat op de geplande datum, 17 en 
18 mei, het NK in Eindhoven gespeeld 
wordt. De NTTB heeft dit evenement van 
maart naar deze datum verplaatst. De 
eerstvolgende afdelingskampioenschappen 
zijn nu op zondag 18 januari 2009 in Veld-
hoven. Jeugd en senioren spelen dan alle-
maal op dezelfde dag. 

Door Johan Heurter 
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Zondag      17 februari 1e ronde C/D meerkampen jeugd 
Zondag      17 februari Nationale C-meerkampen, senioren 
Zaterdag    23 februari 5e C-jeugd ranglijsttoernooi 
Zondag      24 februari 3e B-jeugd ranglijsttoernooi 
Zondag      2 maart      38e Maaslandtoernooi bij OTTC in Oss 
Zondag      9 maart      2e ronde C/D meerkampen jeud 
Zondag      9 maart      Nationale C-meerkampen, senioren 
Zondag      16 maart    2e A jeugd ranglijsttoernooi 
Zondag      16 maart    Regionale welpencompetitie bij PJS in Vught 
Zondag      16 maart    RBW competitie junioren/kadetten bij Taverbo in Boxtel 
Zondag      16 maart    Old Timerstoernooi bij Het Markiezaat in Bergen op Zoom 
Zondag      30 maart    Topmeerkampen bij Never Despair in ’s Hertogenbosch 
Zondag      13 april      Regionale welpencompetitie bij PJS in Vught 
Zondag      13 april      RBW competitie junioren/kadetten bij Taverbo in Boxtel 
Zondag      13 april      Open Geldropse kampioenschappen 
Zondag      20 april      finale C/D meerkampen jeugd 
Zondag      20 april      Markiezaat top 12 
Zondag      20 april      Nationale C meerkampen, 3e ronde, senioren 
Zaterdag    26 april      Nationale B-jeugdkampioenschappen in Helmond 
Zondag      27 april      Nationale A-jeugdkampioenschappen in Helmond 

Agenda 
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Uit de clubbladen 

•    Bij ttv ODT in Roosendaal hebben ze 
sinds kort de beschikking over een tafel-
tennisrobot. De robot wordt iedere week 
ingezet bij de 50+ middag op woensdag 
en zal ook regelmatig bij trainingen ge-
bruikt worden (als het niet zo heel druk 
is). De robot is in staat ballen te slaan in 
diverse snelheden, met diverse soorten 
effect, op diverse plaatsen, etc. Ideaal 
om je vastheid op bepaalde slagen te 
trainen. De robot mag alleen gebruikt 
worden onder begeleiding van een trai-
ner.  

 

•    De voorzittersimpasse bij ttv Never Des-
pair in Den Bosch is doorbroken. In sep-
tember stopte Pedro van Loo en sinds 
die tijd is er naarstig gezocht naar een 
opvolger. Die werd buiten het huidige 
bestuur niet gevonden. Penningmeester 
Cor Habraken heeft, na overleg met het 
thuisfront, besloten zich beschikbaar te 
stellen, mits er een andere penning-
meester gevonden werd. En dat laatste 
is gelukt. Richard Driessen zal deze 
taak op zich gaan nemen.    

 

•    In ’t Batje, het clubblad van ttv STV uit 
Sas van Gent, besteed aandacht aan 
het overlijden van hun voorzitter Arno 
Vermast op 16 oktober 2007. Ter nage-
dachtenis nemen we de ode van het be-
stuur aan de voorzitter over. 

•     Bakkerij Hans van Herpt draagt de ttv 
Waalwijk, op een smakelijke manier, 
een warm hart toe. De Bakkerij heeft 
een spaarsysteem bedacht, waarmee 
de leden kunnen sparen voor een extra 
zakcentje. Als je als klant ttv Waalwijk 
wilt steunen maak je dit kenbaar aan 
Bakkerij Hans van Herpt en meld je dat 
aan het winkelpersoneel. De kassabon 
wordt daarna in de winkel in een afge-
sloten pot gedaan waarop de naam van 
ttv Waalwijk staat vermeld.  

     Elke maand wordt één maal de pot met 
kassabonnen geleegd en de waarden 
van de kassabonnen getotaliseerd. De 
vereniging is hierbij met minimaal één 
vertegenwoordiger aanwezig. Deze tel-
ling wordt vastgelegd op een Spon-
soractie tellijst. Bakkerij Hans van Herpt 
maakt 8% van de totaalwaarde van de 
kassabonnen over aan ttv Waalwijk. 

     Deze sponsoractie loopt t/m 31 decem-
ber 2008. 

 

•     Je moet alles doen om je spelers beter 
te maken. Dat betekent niet alleen trai-
nen, maar ook je sport beleven. Daarom 
zijn de jeugdleden, coaches en trainers 
van ttv Stiphout naar Düsseldorf ge-
weest. Ze hebben daar een tafeltennis-
wedstrijd uit de Duitse competitie be-
zocht. En hopelijk veel daarvan geleerd. 

Vanaf februari 2007 onze voorzitter van STV 
Oer Sassenaar, niet van zijn stuk te brengen 
Opzichter, verzorger bij kluswerkzaamheden 
Rots in de branding voor zijn teamgenoten 
Zeer betrokken bij de tafeltennis ook als speler 
Ingetogen maar kon van alles meegenieten 
Tijdens het Sasse Carnaval altijd present 
Trots op de nieuwe tapinstallatie in St. Albert 
Ervaren bestuurder in diverse verenigingen 
Rustpunt, betrouwbaar, man van woord en daad 
.. .. 
Altijd correct en sportief geen onvertogen woord 
Reorganisator van St. Albert, ’n nieuw dak was zijn wens……. 
Niemand was hierop voorbereid, we zijn verdoofd 
Overleden en begraven in zijn Sas van Gent 

Vervolg op bladzijde 17 
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Uit de clubbladen vervolg 

•    Steeds meer verenigingen gaan, net als 
geMixed, over op een digitale versie van 
het clubblad. TTV Flash uit Eindhoven 
heeft die stap nu ook gemaakt. Leden 
die Flashbek nog in gedrukte vorm wil-
den ontvangen konden dit kenbaar ma-
ken. Verder kan natuurlijk iedereen het 
blad downloaden in pdf van de website. 

 

•    Een website is ideaal om informatie 
door te geven over je vereniging aan ie-
dereen die er kennis van wil nemen. Bij 
ttv Westerzicht in Vlissingen hebben ze 
op hun website ook een fotoalbum ge-
plaatst. Hierin zijn foto’s te vinden van 
vele activiteiten. In de 35 albums zitten 
maar liefst 2287 foto’s.  

 

•    In het weekeinde van 5, 6 en 7 septem-
ber is het dan eindelijk zover. S.V. Red 
Star ’58 uit Goirle viert dan het vijftig ja-
rig bestaan. Op vrijdag 5 september is 
er een reünie. Oud-leden wordt ge-
vraagd hun adres door te geven. Dat 
kan o.a. via de e-mail:  

      secretaris@redstar58.nl 
 

•    TTV Het Markiezaat uit Bergen op 
Zoom heeft meegedaan aan het project 
Kids Sport Oost. Het doel van de ge-
meente met dit project is om kinderen in 
de wijk Bergen op Zoom oost meer te 
laten bewegen. Een projectontwikke-
lingsmaatschappij heeft drie betonnen 
tafeltennistafels geschonken en die wor-
den nu geplaatst bij drie basisscholen in 
de wijk. De vereniging gaat de kinderen 
instrueren die gebruik gaan maken van 
deze tafels. En bij slecht weer zijn ze 
natuurlijk altijd welkom in de zaal van 
Het Markiezaat. 

 

•    De secretaris van ATTC ’77 uit Aarle-
Rixtel is op reis geweest. In Sydney 
heeft hij gezocht naar iets over tafelten-
nis en hij heeft wat gevonden. In een 
muntenmuseum vond hij een vijf dollar 
munt die uitgegeven is ter gelegenheid 
van de Olympische Spelen van 2000. 
Van elke tak van sport is toen een spe-
ciale munt uitgegeven dus echt bijzon-
der is hij niet. 

•    Problemen bij de sportverenigingen in 
Etten-Leur. De horeca in die gemeente 
wil dat sportkantines eerder sluiten. Toin 
Peemen, woordvoerder van de Etten-
Leurse horeca, wil dat kantines doorde-
weeks om tien uur sluiten, in het week-
end om zes uur. " Als ze langer open 
willen, moeten ze er maar een echt ho-
recabedrijf van maken. Voldoen aan de-
zelfde regels en vergunningen als wij. 
Dan kunnen ze ook geen euro rekenen 
voor een pilsje en geldt er eerlijke con-
currentie." De Etten-Leurse horeca en 
de sportclubs staan lijnrecht tegenover 
elkaar. Tafeltenniswedstrijden zijn nooit 
om 22.00 uur afgelopen en dus is het 
voorstel onzinnig. Het college van B en 
W van Etten-Leur wil de sluitingstijden 
het liefst beperken tot twaalf uur ’s 
avonds, maar zowel voor de horeca als 
voor de sportverenigingen is dat onbe-
spreekbaar. Ik hoop niet dat de Etten-
Leurse horeca nu denkt dat sporters na 
afloop van een training massaal naar 
het café gaan. Deze bedrijfstak is de af-
gelopen jaren door ongekende prijsver-
hogingen uit de gratie van velen geraakt 
en zal door zulke acties echt geen nieu-
we klanten trekken. Misschien kunnen 
ze beter eens nadenken hoe het café-
bezoek weer aantrekkelijk gemaakt kan 
worden. 

     Een definitief besluit is uitgesteld. Wet-
houder Jean-Pierre Schouw wil eerst 
nog verder overleggen met de belan-
gengroepen. Wordt dus vervolgd. 


