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van de 
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9NTTB 
NEDE~LANDSE TAFELTENNISBOND 

Met spanning kijk ik uit naar
dinsdag 11 mei. Op die dag begin
nen in Göteborg de wereldkampioen
schappen. Hoewel ik niet de moge-
1 i jkheid heb om persoonlijk naar 
Zweden af te reizen, hoop ik toch 
veel van dit evenement te zien. 
Daarvoor zal ik regelmatig moeten 
zappen op mijn tv, maar via RTB 2 
(België Frans) en WDR (Duitsland 
1) zal ik voldoende kunnen zien. 
En wie weet, heeft het sportjour
naal van de NOS (Nederland 3} ook 
wel af en toe beelden. Of doen ze 
dat pas als Nederland in de finale 
van de 'landenwedstrijd verschijnt? 
We wachten maar af. 

Tijdens de Algemene Ledenvergade
ring op vrijdag 4 juni in Breda 
zal het afdelingsbestuur de vol
gende voorstellen doen om het AB 
weer op sterkte te brengen. 
Als opvolger van Raymond Gradus 
wordt Adri Dam voorgedragen. Adri 
heeft al twee jaar zitting in het 
AB waar hij de portefeuille tech-

Ook moet er in mei een beslissing 
genomen worden over de competitie 
in de hoogste landelijke herendi
visies. Gaan we weer terug naar 
teams van drie en spelen op één 
tafel of houden we het huidige 
systeem? We hebben de laátste 
jaren veel geëxperimenteerd. Het 
wordt nu tijd om een beslissing te 
nemen over de competitievorm en de 
puntentelling die voor meerdere 
jaren vast ligt. Daarop kunnen de 
afdelingen hun competitie dan 
afstemmen. Uniformiteit schept 
duidelijkheid en daar is iedereen 
mee gebaat. 

Johan Heurter 

nisch werk en opleidingen beheert. 
Vanaf 4 juni zal hij dus de voor
zittershamer gaan hanteren. 
Verder wordt voorgesteld in het AB 
.te benoemen Anthonie Versigny, de 
penningmeester/secretaris van ttv 
Halos·ta. uit Aalst .en Eelco Ligten
berg van ttv Sios uit Roosendaal. 
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De redaktie van de Mixed is van 
mening dat de huidige constructie, 
een redakteur die alles alleen uit 
moet werken, niet werkt. Het is te 
veel werk, er is geen klankbord en 
het biedt veel te weinig continu
i te it. Vandaar dat we op korte 
termijn willen overschakelen naar 
een andere werkwijze. De bedoeling 
is een redakteur te hebben die 
samen met een aantal correspon
denten de Mixed verzorgd. We zijn 
nu specifiek op zoek naar corres-

Zoals in de regiovergadering al is 
aangekondigd willen we met een 
thema-Mixed uitkomen over het 
maken van een beleidsplan. We 
weten dat er in Brabant diverse 
verenigingen een beleidsplan heb
ben opgesteld, maar we weten niet 
welke verenigingen dat zijn. Van 
een tweetal verenigingen heb ik 
inmiddels een beleidsplan ontvan
gen, ttv Bergeijk en ttv Hotak '68 

Vorige maand z1Jn er in Tilburg en 
Veldhoven regiovergaderingen ge
houden. Bij deze een kort verslag. 
In zijn opening stelt Raymond 
Gradus zijn opvolger voor: Adri 
Dam. Tevens deelt hij mee dat op 
de algemene ledenvergadering Eelco 
Ligtenberg (Sios} en Anthony Ver
signy (Halosta) tot het AB zullen 
toetreden. 

pondenten. Dat zouden er een aan
tal moeten zijn, verdeeld over 
Brabant, die op verzoek van de 
redakteur bepaalde verhaaltjes 
maken. Uiteraard mogen ze zelf ook 
allerlei onderwerpen en nieuwtjes 
aandragen. 
Hebt u belangstelling om als cor
respondent mee te werken aan de 
Mixed, neemt u dan contact op met 
Ria Elshof, tel. 04990-76222. 

waarvoor dank, maar met alle ande
re verenigingen die een beleids
plan hebben zou ik ook graag in 
contact komen. Hebt u bij uw ver
eniging een beleidsplan, stuur dit 
dan naar Johan Heurter, Langeakker 
33, 5735 HD Aarle-Rixtel. Ik zou 
het ook zeer op prijs stellen als 
u aan zou kunnen geven wat de 
resultaten zijn van het plan. Bij 
voorbaat dank. 
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Tevens houdt hij een 
vlanunend betoog voor het opgeven 
van alle leden. De landelijke 
overheid kijkt naar het aantal 
leden en kent op basis daarvan 
subsidie toe. Wanneer de leden 

· niet worden opgegeven komen tal 
'van aktiviteiten in de verdruk
king. Het geld wordt onder andere 
gebruikt voor opleidingen, tech
nisch werk en het acconunodatie
fonds. Sonunige verenigingen werpen 
tegen dat er weinig tastbaars voor 
de recreanten gedaan wordt. Daar 
wordt echter hard aan gewerkt, wat 
bleek uit het volgende agerldapunt: 
aktiviteiten voor recreanten. 
Adri Dam lichtte het stuk "Beleid 
t.a.v. bijzondere doelgroepen" 
toe. De taken die gesteld worden 
zijn: 

1. Voltooien van de al gestarte 
inventarisatie mët bestaande en 
gewenste aktiviteiten voor ver
schillende doelgroepen. 
2. Nagaan welke van deze aktivi
teiten duidelijker in NTTB-kader 
gebracht kunnen worden. (bv. door 
de huidige organisator hierbij te 
betrekken) 
3. Zelf initiatieven ontwikkelen 
voor gesignaleerde hiaten. 
Kortom, er is veel werk aan de 
winkel. 
Nadat Nico van Erp nogmaals het 
belang van een complete toernooia
genda had uitgelegd en na de rond
vraag kon Raymond Gradus onder 
dankzegging voor de positieve 
inbreng de vergadering sluiten. 
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Op zaterdag 15 mei viert ttv Uni
cum het 25-jarig bestaan van geor
ganiseerd tafeltennis in Geldrop. 
De vereniging Unicum is in 1987 
ontstaan uit een fusie tussen ttv 
Achilles '68 en ttv Geldrop. In de 
bestuurskamer van ttv Unicum blik
ken we terug op het ontstaan van 
zowel Achilles 168, Geldrop als 
Unicum met Ben Groenheyde, Peter 
van Mill, Harrie Vaessen en Jan 
Hendrîkx. 

Achilles '68 
De oprichter op 7 februari 1968 
van Achilles was Gerard van Osch. 
Hij was al langer bezig met een 
groepje familieleden en vrienden 
om te tafeltennissen op zijn pri
vétafel in een school. Aangezien 
Stichting Jeugdbelangen Braakhui
zen-Noord ook graag een afdeling 
tafeltennis wilde, konden zij 
elkaar via een oproep in het paro
chieblaadje vinden. De Stichting 
gaf subsidie, zorgde voor een 
ruimte (Noorderhut) en voor een 
tafel. 

Samen met de privétafel van 
Gerard van Osch kon er dus op twee 
tafels gespeeld worden. Uiteraard 
werd van Osch ook de eerste .voor
zitter. De belangstelling van met 
name de jeugd was groot, waardoor 
het zaaltje al snel te klein 
bleek. Vandaar dat besloten werd 
het zijzaaltje van sporthal De 
Kievit te huren. Drie jaar heeft 
Achilles het daar uitgehouden. De 
huurprijs en het gebrek aan een 
eigen sfeer leidde er toe dat men 
wilde beschikken over een eigen 
ruimte. Die werd gevonden in een 
gedeelte van De Twern, het gebouw 
van de Stichting Jeugdbelangen. 
Deze ruimte was elke avond te 
gebruiken, maar moest wel eerst 
helemaal verbouwd worden. Er was 
niets. Met veel enthousiasme wer
den de binnenmuren gesloopt, zon
der eerst even de tekening te 
raadplegen. Het gevolg was dat het 
dak gedeeltelijk instortte. Deson
danks kwam er een leuke gezellige 
ruimte, waar een hechte vereni
gingsband ontstond. 
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Geldrop 
In de periode dat Achilles 1 68 in 
de sporthal speelde, wilde Harrie 
Vaessen lid worden. Dat mocht 
niet, waarna hij, ondersteund door 
de hoofdambtenaar van afdeling 
sportzaken van de gemeénte Gel
drop, zelf een vereniging opricht
te. Op 6 oktober 1973 startte ttv 
Geldrop met 9 leden in hetzelfde 
zaaltje van sporthal De Kievit. De 
tafels waren van de gemeente en 
werden door beide verenigirigen 
gebruikt. De vereniging groeide 
behoorlijk en had gemiddeld meer 
leden dan Achilles. Toch hing ttv 
Geldrop als los zand aan elkaar. 
De leden kwamen voor de sport en 
dan gingen ze weer. Vandaar dat 
het bestuur op zoek ging naar een 
eigen gebouw. Diverse lokaties 
werden bekeken en vielen ook weer 
af, totdat het gebouw aan de Ka
landerstraat in zicht kwam. Het 
pand was eigendom van de gemeente 
en stond al zo'n drie jaar leeg. 
Het was eerst gebruikt als nood
kerk en later zat er een machine
fabriek, Unicum geheten, in. De 
voorkeur van het Geldropbest.uur 
was om de ruimte zelf te kopen en 
te verbouwen, maar dat was f inan
cieel onverantwoord. Vandaar dat 
men oriënterende besprekingen ging 
voeren met ttv Achilles. Dat was 
in de zomer van 1986. De gesprek
ken verliepen uiterst moeizaam. 
Achilles had een eigen ruimte en 
hoefde niet zo nodig, terwijl 
Geldrop uit het zaaltje van de 
sporthal moest. Ze hadden Achilles 
dus nodig om hun plannen te kunnen 
verwezenlijken. Na vele zware 
onderhandelingen was op 14 april 
1987 de fusie rond. De dag daarop 
werd onmiddellijk met de verbou
wing van het gebouw aan de Kalan
derstraat begonnen. 

De verbouwing 
Het pand werd voor f 25.000,- van 
de gemeente gekocht. Het zag er 
verschrikkelijk uit. Het dak stond 
op instorten en binnen was het een 
grote puinhoop. Zo'n 40-tal perso
nen is energiek aan de slag ge
gaan, waarbij de Achillesgroep 
duidelijk in de meerderheid was. 
Als je echter samen staat te wer
ken is de bloedgroep niet meer 
belangrijk. Als team probeer je 
een ideaal te verwezenlijken: een 
fraaie tafeltennisaccommodatie. 
Dat lukte wonderwel. Voor in to
taal 2 ton (aankoop, verbouwing, 
inrichting) ontstond een ruimte 
waarin 12 tafels geplaatst kunnen 
worden, twee kleedkamers, een 
bestuurskamer en een kantine. 
Omdat de beide verenigingen weinig 
financiën meebrachten, moest men 
zich enorm in de schuld steken. 
Een schuld die nu, 6 jaar later, 
al is afgelost. Voorwaar ook een 
unicum. 

Toekomstvisie 
Anno 1993 is ttv Unicum, de naam 
is ontleend aan de oude machinefa
briek en aan het unieke fe.ït dat 
in Geldrop twee sportverenigingen 
fuseerden, een gezonde vereniging 
met zo'n 155 leden. De sport wordt 
op zo'n gezellig mogelijke manier 
bedreven, waarbij de prestatie 
niet uit het oog verloren wordt. 
Het beleidsplan "Unicum op weg 
naar 2000" is bijna klaar en bevat 
ambitieuze doelstellingen. Het 
streven is te komen tot 200 leden, 
waarvan er 150 competitie spelen. 
Daarbij wil men op alle fronten, 
meisjes, jongens, dames en heren, 
uitkomen in de landelijke competi
tie. Gezien de kracht van ttv 
Unicum is er een grote kans dat 
deze doelstellingen verwezenlijkt 
zullen worden. 

Op zaterdag 15 mei is er van 15.00 
tot 17.00 uur een receptie, waar u 
allen de jubilerende vereniging 
kunt feleciteren. 

Johan Heurter 
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Ook dit jaar organiseert Sportser
vice Noord~Brabant weer een aantal 
korte cursussen voor sportvrijwil
ligers. Hierin worden herkenbare 
verenigingsproblemen aan de orde 
gesteld en worden ook oplossingen 
aangeboden. De cursussen duren 1,2 
of 3 avonden en de kosten bedragen 
f 30,- per avond. Het cursusaan
bod: 
marketing 

Tilburg 16 + 30 juni 
dagelijks bestuur 

Eindhoven 6 + 13 mei 
voorzitter 

Tilburg 21 + 28 juni 
Oss 22 + 29 juni 

Onlangs heeft de "Projectgroep 
Vrouw en Tafeltennis" {PVT) het 
hoofdbestuur haar rapport "Vrouw 
en tafeltennis" aangeboden. De 
meest opvallende conclusie uit het 
rapport luidt: schaf het verplich
te karakter van de damescompetitie 
af. In Tafeltennismagazine van 
januari/februari werd aan dit 
rapport aandacht besteed. In deze 
Mixed nemen we de belangrijkste 
conclusïes over. 

enquêtes 
De PVT, waarin onder andere ook 
Hotak 168-bestuurslid Marlies 
Somers-van Happen zitting heeft, 
heeft enquêtes afgenomen bij het 
Hoofdbestuur, medewerkers van het 
bondsbureau, de cormnissies van 
bijstand van het Hoofdbestuur 
(zoals de CTW) en de afdelingsbe
sturen. Hierna werden drie afde-
1 ingen geselecteerd voor zogenaam
de diepte-interviews en aan de 
hand daarvan werd bij negen ver
enigingen verder onderzoek gedaan. 

penningmeester 
Veghel 18 + 25 mei 

automatisering 
Goirle 2 + 9 juni + 15 sept. 

recht in de sport 
Den Bosch 10 mei 
Vierlingsbeek 7 juni 
Son 14 juni 
Asten/Someren 21 juni 
Zundert 28 juni 

Iedereen die i nteresse heeft kan 
zich aarunelden bij Sportservice 
Noord-Brabant, Postbus 296, 5050 
AG Goirle. Tel: 013-349027. 

Uit dit onderzoek kwamen twee 
punten te voorschijn die vooral 
van groot belang zijn voor tafel
tennissende meisjes en vrouwen: 
1. De sfeer en gezelligheid 
2. De sociale veiligheid 

Aan de sociale veiligheid zullen 
de verenigingen zelf moeten wer
ken, maar voor het verbeteren van 
de sfeer en de gezelligheid heeft 
de PVT wel enkele aanbevelingen 
gedaan. De meest opvallende is het 
afschaffen van de verplichte da
mescompetitie. Nog slechts vier 
van de eenentwintig afdelingen 
hebben een verplichte damescompe
titie. De dames moeten volgens de 
PVT de keuze hebben om wel of niet 
in de damescompetitie te spelen. 
Dat betekent niet dat er geen 
behoefte is· aan specifieke vrou
wentafeltennisactiviteiten. Zo 
stellen ze verder voor om een 
recreantencompetitie voor vrouwen 
in te stellen, om vrouwelijke 
toppers vaker in te zetten voor 
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cl~nics en om vrouwelijke toppers 
te stimuleren om trainer te worden 
zodat ze voor de tafeltennissport 
behouden blijven. Dit alles zou 
landelijk gecoördineerd moeten 
worden en daarom stellen ze voor 
een stuurgroep te vormen. Ten 
slotte vindt de PVT dat er ook op 
toernooigebied iets moet verande
ren. Er dienen wel specifieke 
damesklassen te blijven, maar de 
speelsters moeten daarnaast de 
mogelijkheid krijgen om in te 
schrijven in een tweede gemengde 
klasse. 

Eind februari zijn in vier regio's 
de regionale kampioenschappen ver
speeld. Hieronder treft u korte 
verslagjes en de uitslagen van de 
verschillende klassen aan. In ver
band met de beschikbare ruimte heb
ben we ons moeten beperken tot de 
eerste twee van elke klasse. 

JUBILEREND HOTAK ORGANISEERDE WEST -
BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN. 

Bij gelegenheid van het 25-jarig 
jubileum organiseerde HOTAK'68 deze 
kamp~oenschappen. De deelnemers 
kregen een fraai programmaboekje met 
alle wedstrijdschema's erin. 
Er werd op 27 tafels van goede kwa-
1 i tei t gespeeld in de sporthal in 
Wouw. De tafels stonden ruim opge
steld en het was erg rustig in de 
zaal. Het publiek zat boven op de 
balkons en kon van een aantal wed
strijden van hoge kwaliteit genie
ten. Het toernooi verliep zonder 
problemen. 
Bij de heren ging de titel naar 
Toine Jansen die in de finale club
genoot Peter van Genegen versloeg. 
In de A-klasse bedwong Gert Gosse-
1 ink teamgenoot Rein Vogelaar. 

Aan het Hoofdbestuur nu de taak om 
dit rapport op z'n waarde en uit
voerbaarheid te beoordelen en dan 
met voorstellen te komen op de 
bondsraad. We wachten met spanning 
af. 

Ontleend aan TTM. 

Bij de dames was Marlies Somers weer 
van de partij en ze nam dan ook weer 
alle titels in beslag. Het was wel 
verrassend dat zij beide keren Jo
landa Meeus in de finale trof. 
Bijzonder is nog te vermelden dat 
HOTAK 168 had besloten alle prijswin
naars geldprijzen toe te kennen. 

J. Maas b.g. 

UITSLAGEN SENIOREN: 

HEREN ENKEL A/B: (8 deelnemers) 
1. G. Gosselink (Hotak 168) 
2. R. Vogelaar (T.C.S.) 

HEREN ENKEL c: (9 deelnemers) 
1. P. de Graaf (Hotak 168) 
2. P-W Elbers (Markiezaat) 

HEREN ENKEL D: (12 deelnemers} 
1. R. Verschuren (Tanaka) 
2. G. Nijkamp (Hotak 168} 

HEREN ENKEL E: (17 deelnemers) 
1. W. Tempelaars (Back Hands) 
2. B. Jongeneelen (V.Versa'51) 
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HEREN ENKEL F {21 deelnemers) 
1. F. v.d. Kieboom (T.C.S.) 
2. E. v.d. Kasteele (V.Versa'51) 

HEREN ENKEL G (22 deelnemers) 
1. K. Giorgi (Kadans) 
2. S. _Tousain (Vice-Versa'51) 

HEREN ENKEL H (37 deelnemers) 
1. Y. van Musscher (Smash'70) 
2. H. v.d. Heiligenberg (Breda) 

HEREN ENKEL Sl {17 deelnemers) 
1. T. Jansen (Hotak 168) 
2. P. v. Genegen {Hotak 1 6&) 

HEREN ENKEL S2 (50 deelnemers) 
1. G. Nijkamp (Hotak 1 68) 
2. P.C. Joosen (Belcrum) 

HEREN ENKEL 53 (59 deelnemers) 
1. R. Brant (Vice-Versa'51) 
2. Y. v. Musscher (Smash'70) 

HEREN DUBBEL A/B (6 dubbels) 
1. R. Vogelaar/T. Jansen (T.C.S./ 

Hotak 168) 
2. P. van Genegen/G. Gosselink 

(Hotak 168) 

HEREN DUBBEL C/D (9 dubbels) 
1. P.C. Joosen/G. Nijkamp (Belcrum/ 

Hotak 168) 
2. W. Braspenning/R. v.d. Veeken 

{Back Hands/Tanaka) 

HEREN DUBBELE (11 dubbels) 
1. F. v.d. Kieboom/R. Minkman (TCS) 
2. J. Minkman/L. Koenraadt (T.C.S.) 

HEREN DUBBEL F (8 dubbels) 
~ 1. J. Gerritsen/J. v. Oers 

(Smash'70/Vice Versa'51) 
2. R. Monsieurs/S. Lauwerijssen 

(Back Hands) 

HEREN DUBBEL G (10 dubbels) 
1. D. Bennik/R. Gons (Tanaka) 
2. R. Brant/S. Tousain (V.Versa'51) 

HEREN DUBBEL H (16 dubbels) 
1. H. v.d.Heiligenberg/J. Leyten 

(Breda) 
2. W. Hopmans/Y. van Musschar 

(Smash'70) 

DAMES ENKEL A/B t6 deelnemers) 
1. M. Somers-v.Happ~n (Hotak 1 68) 
2. J. Meeus (Hotak 168) 

DAMES ENKEL C (12 deelnemers) 
1. P. v.d. Berg (Vice-Versa'51) 
2. J. Slokkers (Markiezaat) 

DAMES ENKEL D (6 deelnemers) 
1. I. v. Aalst (Smash'70) 
2. I. v. Zundert (V.Versa'51) 

DAMES ENKEL E (7 deelnemers) 
1. S. Labohm (Breda) 
2. A. Knook (Breda) 

DAMES ENKEL F (13 deelnemers) 
1. M. Delhez (T.C.S.) 
2. J. Steenbak (Hotak 168) 

DAMES ENKEL Sl (18 deelnemers) 
1. M. Somers-v. Happen (Hotak 168) 
2. J. Meeus (Hotak'68) 

DAMES ENKEL S2 (26 deelnemers) 
1. A. Suijkerbuijk (W.v. Zoelen) 
2. I. van Aalst (Smash'70) 

DAMES DUBBEL A/B (5 dubbels) 

1. F. Hermus/M. Somers-v. Happen 
{Hotak 1 68) 

2. J. Meeus/P. Meeus (Hotak 168) 

DAMES DUBBEL C (6 dubbels) 
1. M. Bos/I. v. Aalst (Smash'70) 
2. P. Dam/M. Legra (Vice-Versa'51) 

DAMES DUBBEL D/E (5 dubbels) 
1. C. v. Peer/!. v. Zundert 

(Vice-Versa '51) 
2. B. Tooten/A. Knook (Breda) 

DAMES DUBBEL F (5 dubbels) 
1. J. Koenraadt/M. Delhez {T.C.S.) 
2. A. Verhulst/R. Peverelli 

(Hotak'68/Vice-Versa'51) 

VERENIGINGSPRIJS: 
1. Hotak 168 
2. Vice-Versa '51 
3. Smash'70 

56 punten 
29li " 
19 " 
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GRIEPGOLF' 'TEISTERT OOK REGION~E .. . ··. 
KAMPIOENSCHAPPEN DEN BOSCH . 

De regionale kampioenschappen Den 
Bosch zijn dit jaar erg rustig ver
lopen. Mede doordat het toernooi zo 
vroeg in het jaar verspeeld werd, 
waardoor men in moest schrijven in 
de competitieloze periode, liep het 
aantal inschrijvingen terug van 260 
naar 220. Van dit aantal deelnemers 
meldden zich nog eens 32 personen 
af. De meesten vanwege griep. 
Ook in de hoogste herenklasse waren 
een aantal afmeldingen. Van Grinsven 
(TTCV/Nedlin) en titelverdediger 
Gert-Jan v.d. Braak. (Never Despair) 
meldden zich ziek, terwijl naar het 
wegblijven van Jos Verhulst (v. 
Sloun/Never Despair) de wedstrijd
leiding alleen maar kon gissen, ook 
nadat hij toch enige tijd in sport
hal Ouwerkerk als toeschouwer aanwe
zig was. 

De invallers Paul van Berkel (TTCV/
Nedlin) en Martijn Nieuwenbroek 
(JCV) lieten zich bij de heren in 
een zevenkamp echter van hun sterk
ste kant zien. Paul van Berkel werd 
ongeslagen eerste .. Met 4 winstpar
tijen eindigden Bób van Geffen (Ne
ver Despair en Martijn Nieuwenbroek 
(J.C.V.) op een gedeelde tweede 
plaats. De onderlinge wedstrijden 
waren in het voordeel van JCV-er 
Nieuwenbroek, die zodoende 2e werd. 

Ook bij de dames ontbrak de titel
verdedigster op het appèl. Evelyn 
Koenraad (JCV) had net als haar 
teamgerioten kwartfinalewedstrijden 
van de nationale B-meerkampen, zodat 
Selma Paetzel (Never Despair) de 
grote favoriete was. Zij werd echter 
in de laatste wedstrijdreeks van de 
zeskamp verslagen door de deze dag 
ongenaakbare Renée Reijntjes (JCV) 
met 26-24 in de 3e set, waardoor 
deze ongeslag~n eerste werd, en de 
titel overnam van haar clubgenote. 

Bij de jeugd prolongeerde bij de 
jongens Jordan Zijlmans (TTCV/Ned
lin) de titel, terwijl zijn zus 
Nancy bij de meisjes de titel over
nam van Ingrid Heymans van OTTC/CT 
Holland door haar in de finale in 3 
sets te verslaan. 

Voor de örganiserende vereniging 
JE.E.P. uit Vught was het de 25e 
keer in successie, dat zij deze 
kampioenschappen organiseerde. Toer
nooi leider Eric Janssen zette na 
afloop zijn voorganger Jos Verboven 
en John van Brunschot in de bloeme
tjes, omdat zij al evenzovele jaren 
in de wedstrijdleiding zaten. 

Jan van Gemert. 

DE UITSLAGEN: 

JONGENS ENKEL 
Junioren B/Aspiranten B: 
1. J. Zijlmans {TTCV/Nedlin) 
2. R. Koppers {Never Despair) 

Junioren C/D: 
1 . R. Meulenhof (TTVE) 
2. S. Wouters (J.C.V.) 

Aspiranten C/D: 
1. W. Heijmans (Never Despair) 
2. D. Wels (TTCV/Nedlin) 

Pupillen C/D: 
1. T. Vlaminckx (De Rots) 
2. W. Koppers (Never Despair) 

Welpen: 
1. S. Schretlen (Never Despair) 
2. V. v.d. Leest (Never Despair) 

JONGENS DUBBEL 
Junioren: 
1. R. Heil/S. v.d.Vall (JCV) 
2. R. Meulenhoff /R. Meesters (TTVE} 

Aspiranten: 
1. W.Heijmans/R.Koppers (N.Despair) 
2. S.Brouns/B.v.Veld.hoven ( " ) 

Pupillen: 
1. M.Kerkhof/W.Koppers (N.Despair} 
2. R.v.Hoof/M.v.d.Lans (TTCV/Nedlin) 

Welpen: 
1. S. Schretlen/V. v.d. Leest 

(Never Des·pair) . 
2. M.v.d.Elst/P~ v.d. Steén (JCV) 

MEISJES ENKEL: 
Junioren A/B: 
1.· N. Zijlmans (TTCV/Nedlin) 
2. I. Heijmans (OTTC/CT-Holland 
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Junioren C/D: 
1. J. Brok (J.C.V.) 
2. A. Bosch (TTVE) 

Aspiranten C/D: 
1. M. v. Schadewijk (TTCV/Nedlin) 
2. N. Dekkers (TTCV/Nedlin) 

Pupillen C/D: 
1. L. Schuurmand (TTCV/Nedlin) 
2. F. v.d. Lans {TTCV/Nedlin) 

Welpen: 
1. M. Vissers (J.C.V.) 
2. K. Wennekes (J.C.V.) 

MEISJES DUBBEL: 
Junioren/Aspiranten: 
1. N. Zijlmans/I. Heijrnans 

(TTCV/Nedlin / OTTC/CT-Holland 
2. N. Dekkers/M. v. Schadewijk 

(TTCV/Nedlin) 

Pupillen/Welpen: 
1. L. Schuurmans/F. v.d. Lans 

TTCV /Nedlin) 
2. M. Vissers/K. Wennekes (JCV) 

HEREN ENKEL A/B/C: 
1. P. van Berkel (TTCV/Nedlin) 
2. ·M. Nieuwenbroek (J.C. V.) 

HEREN ENKEL D: 
1. P. v.d. Meer (TTCV/Nedlin) 
2. J. van Hirtum (J.C.V.) 

HEREN ENKEL E: 
1. T. Viveen (Kruiskarnp '81) 
2. C. van Dijk (OTTC/CT-Holland) 

HEREN ENKEL F: 
1. P. van Lee (Vice-Versa 1 64) 
2. M. _Verhulst (Always Fair) 

HEREN ENKEL G: 
1. P. Danen (J.C.V.) 
2. E. Dentz (Kruiskarnp 1 81) 

HEREN ENKEL H: 
1. R. van Meurs {Never Despair) 
2. B. v. d. Bosch ( " " ) 

HEREN DUBBEL A/B/C: 
1. A. van Dommelen/H. Klerkx 

(Never Despair) 
2. B. v.Geffen/M.Assrnann (N.Despair) 

HEREN DUBBEL D/E: 
1. R. v.d. Schoot/H. v.d.Besselaar 

(JE.E.P.) 
2. J.v.Hirturn/E.v.Kuik (J.C.V.) 

HEREN DUBBEL F: 
1. M. Verhulst/L. v. Grinsven 

(Always Fair) 
2. C.Wellens/T.v.Lith (V.Versa 1 64) 

HEREN DUBBEL G/H: 
1. S.v.Rijn/F.v .Logten (TTVE) 
2. M.v.Zon/R.v.Meurs {N.Despair) 

DAMES ENKEL A/B/C 
1. R. Reijntjes (J.C.V.) 
2. S. Paetzel (Never Despair) 

DAMES ENKEL D: 
1. A. Loopstok (TTCV/Nedlin) 
2. S. Berkelmans (Never Despair) 

DAMES ENKEL E/F: 
1. C. Hoskarn (Always Fair) 
2. A. Kouwenberg (TTVE) 

DAMES DUBBEL A/B/C: 
1. S.Paetzel/S.Buiteman (N.Despair) 
2. P. Suer/ M. v. Hirtum (JCV) 

DAMES DUBBEL D/E: 
1. C.Hoskarn/C.Heniger (Alw.Fair) 
2. C.Hermans/M.v.Hooft (PJS) 

VERENIGINGSPRIJS: 

1 . Never Despair 
2. J.C.V. 

TTCV/Nedlin 

31 punten 
23 " 
23 " 
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MIDDEN-BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN; 
NTTB SAMEN MET NEVENBONDEN. 

Aan de Midden~Brabantse kampioen
schappen in het tafeltenniscentrum 
van ttv Besbo-Irene te Tilburg kon
den naast de NTTB-leden ook spelers 
van de TTL (Tilburgse Tafeltennis 
Liga) en de Baronie (Bredase neven
bond) deelnemen. Bij de jeugd stre
den in totaal 91 deelnemers in drie 
meisjes, vier jongens en vier ge
mengde klassen om de titels. De 
combinatie dubbelklassen waren een 
primeur. De 32 teams besto~den uit 
meisje/meisje, meisje/jongen of 
jongen/jongen, en speelden een af
valsysteem om de titels. 
Op zondag was er bij de senioren een 
zelfde opzet als bij de jeugd. Hier 
waren ook 91 deelnemers en was er 
ook een gemengde dubbelklasse. 

DE UITSLAGEN: 

JONGENS ENKEL 1 : 
1. Martijn Schoonus (Besbo Irene) 

JONGENS ENKEL 2: 
1. Ramon Clijsen (Tios 167) 
2. Bas Bertens (Besbo-Irene) 

JONGENS ENKEL 3: 
1. Lucien de Koninck (B.S.M.) 
2. Alberto Gavilan (Luto) 

JONGENS ENKEL 4: 
1. Rozan Martin (Luto) 
2. Jasper Sauer (Red Star'58) 

MEISJES ENKEL 1 : 
1. Martine Geertse (Besbo Irene) 
2. Anja van Riel (Waalwijk) 

MEISJES ENKEL 2: 
1. Loes Hansen (Luto) 
2. Kim Clijsen (Tios'67) 

MEISJES ENKEL 3: 
1. Conchita Gelens (Luto) 
2. Connie Potter (B.S.M.) 

DUBBEL JEUGD 1 : . 
1. Bas Bertens/Erik-Jan de Jong 

(Besbo-Irene) 

DUBBEL JEUGD 2: 
1. Martine Geertse/Ivo v.d. Klundert 

(Besbo-Irene) 
2. Rowald v. Gils/ Lucien de Koninck 

(Smash / B.S.M.) 

DUBBEL JEUGD 3: 
1. Loes Hansen/Floor de Kort (Luto) 
2. Teun v. Gorp/Paul Stuart (Red 
Star '58) 

DUBBEL JEUGD 4: 
1. Zico Martin/Bas Tronunelen (Luto) 
2. Rob Hansen/Frans Buskens (Luto / 

Tios '67) 

HEREN ENKEL 2: 
1. Peter Scholtes (Red Star'58) 
2. Coen v.d. Hout ( " ) 

HEREN ENKEL 3: 
1. John de Wijs (Smash) 
2. Alex v.d. Wiel (Waalwijk) 

HEREN ENKEL 4: 
1. Achim Elblein (Besbo-Irene) 
2. Arnold Bacx (B.S.M.) 

Marc de Koek (Luto) 

HEREN ENKEL 5: 
1. Ben Jacobis (Smash) 
2. Eric de Kok) (B.S.M.) 

HEREN ENKEL 6: 
1. Piet van Riel (Waalwijk) 
2. Geert Vermeulen (B.S.M.) 

DAMES ENKEL 1 : 
1. Elise van Deurzen (Luto) 

DAMES ENKEL 2: 
1. Yvette Leijten (B.S.M.) 
2. Natascha Leijs (Red Star '58) 

DUBBEL SENIOREN 2: 
1. Arno van Esch/Frans van Pruissen 

(T~os '67 / Luto) 
2. Roel Staps/Rene Vrins (Luto) 

DUBBEL SENIOREN 3: 
1. Arnold Bacx/Kees Dijkzeul (BSM) 
2. Marc de Koek/Piet Louer (Luto) 
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UITSLAGEN REGIONALE EINDHOVENSE 
· TAFELTENNISKAMPIOENSCHAPPEN JEUGD 

1993. 

JONGENS JUNIOREN A/B: 
1 • H·. van Dooren (OKI ) 
2. D. V~enbrink (OKI) 

JONGENS JUNIOREN C/D: 
1. M. Sterk (Stiphout) 
2. K.L. Ta 

JONGENS ASPIRANTEN A/B: 
1. M. Mayers (OKI) 
2. R. Bouwman (OKI) 

JONGENS ASPIRANTEN C: 
1. R . . van Hest (OKI) 
2. N. Braams (Son en Breugel} 

JONGENS ASPIRANTEN D: 
1. B. Bogers (Flash) 
2. J. Friesema (OKI) 

JONGENS PUPILLEN A/B: 
1. J. Looymans (Budilia) 
2. J. Lemmens (Bergeyk) 

JONGENS PUPILLEN C/D: 
1. L. den Hollander (Flash} 
2. N.v.d. Bragt (Flash) 

JONGENS WELPEN: 
1. J. de Groot (Bergeyk} 
2. S. Gijezen (Budilia) 

MEISJES JUNIOREN/ASPIRANTEN A/B 
1. M. Neijnens (Budilia) 
2. R. van Hinthum (Bergeyk) 

MEISJES JUNIOREN c: 
1. A. Sabel (Flash) 
2. Y. Tielen (Meppers) 

MEISJES ASPIRANTEN c: 
1. M. Zwart (Meppers) 
2. P. Roozen (Budilia) 

MEISJES PUPILLEN: 
1. A. v.d. Broek (Son en Breugel) 
2. M. v.d. Broek ( " ) 

HEREN A/B: 
1. Kees Sengers (Bergeyk} 
2. Stanley Verbeek (OKI} 

HEREN c: 
1. Peter Bruurs (Veldhoven} 
2. Gerard van Dongen (OKI} 

HEREN D: 
1. Erwin Duivis (Valkenswaard) 
2. Max van Lieshout (Unicum} 

HEREN E: 
1. Petro van den Bos (Unicum} 
2. Erwin Sanders (Unicum) 

HEREN F: 
1. Henk Caris (ATTV) 
2. Rob van Daal (OKI) 

HEREN G: 
1. Peter Ely (Budilia} 
2. Eric de Vries (Unicum} 

HEREN H: 
1. Lex Gimbel (Unicum) 
2. Henri Grunberg (Budilia) 

DAMES C/D: 
1. Linda van Esch (Renata) 
2. Saskia Verweyen (Budilia} 

DAMES E: 
1. Agnes van der Steen (Budilia) 
2. Helma van Wijgerden (Valkensw.} 

DAMES F: 
1. C. de Man (Valkenswaard~ 
2. Toos van Bussel (ATTV) 
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Op zaterdag 4 en zondag 5 september 
wordt in Eindhoven het nieuwe In
door-Sportcentrum Eindhoven feeste-
1 ijk in gebruik genomen. Gedurende 
dit weekeinde zal de acconunodatie 
gratis toegankelijk zijn voor het 
publiek en worden vele sportactivi
teiten georganiseerd. De o~zet van 
deze dagen is: 
- presentatie van de nieuwe accom
modatie met haar diverse ge
bruiksmogelijkheden; 
- presentaties van en demonstraties 
door Eindhovense sport- verenigin
gen en de diverse nationale sport
bonden. 

Tevens zal op deze dagen aandacht 
besteed worden aan het sportstimu
leringsproject "Sportformule" van de 
gemeente Eindhoven en het Europees 
jaar van de Ouderen. 
Het Indoor-Sportcentrum beschikt 
over een speeloppervlak van 50 bij 
80 meter en ligt op loopafstand van 
recreatiecentrum De Tongelreep en de 
Kunstijsbaan Eindhoven. De exploita
tie is in handen van de gemeentelij
ke instelling Overdekte Sportaccom
modaties. 
De tafeltennisverenigingen uit 
Eindhoven kunnen aan de sportieve 
openingsmanifestatie meewerken. Zij 
kunnen dan contact opnemen met Jan 
Pelleg~ino van ttv Flash. 

Op 23, 24 en 25 april wordt in 
recreatiepark De Beekse Bergen in 
Hilvarenbeek een grote internatio
nale recreatiebeurs gehouden. Op 
deze beurs worden minimaal 25.000 
bezoekers verwacht. Deze mensen 
kunnen dan genieten van het aller
nieuwste op het gebied van camping 
en caravanning, terreinauto's en 
motoren, zeilboten, motorjachten, 
kano's, kajaks, enz. Uiteraard 
zullen ook allerlei reisorganisaties 
en toeroperators aanwezig zijn, 
evenals uitgevers van bladen en 
voorlichtende instanties. 

Daarnaast 
worden er demonstraties gehouden van 
allerlei sporten, waaronder waar
schijnlijk tafeltennis. Deze demon
straties zijn op zaterdag 24 en 
zondag 25 april, twee maal per dag 
('s morgens en 's middags). 

Brabant telt een tafeltennisver
eniging minder. Onlangs is in Breda 
ttv Victoria opgeheven. 

De werkgroep transferregeling heeft 
het hoofdbestuur geadviseerd om de 
transfergelden per 31 mei 1993 af te 
schaffen. Van 1 juni t/m 31 juli is 
er dan een zogenaamde vrije over
schrijvingsperiode en van eind 
november t/m begin december een aan 
restricties gebonden overgangsperio
de. Het hoofdbestuur zal binnenkort 
een besluit nemen en dit publiceren 
in tafeltennismagazine van mei 1993. 

Het hoofdbestuur heeft besloten de 
nieuwe internationale regeling 
betreffende het plakken van rubbers 
niet over te nemen. Aangezien de 
ontwikkelingen zich snel opvolgen 
heeft het hoofdbestuur het verstan
dig geoordeeld de nog komende inter
nationale discussie en besluitvor
ming af te wachten. Wel heeft het 
hoofdbestuur een dringend verzoek 
gedaan om in ruimtes waarin zich 
spelers en/of publiek ophouden, geen 
tafeltennisrubbers te plakken, 
danwel met de volgende twaalf lijm
soorten waarin blijkbaar geen aroma
tische oplosmiddelen met chloor
toevoegingen zijn aangetroffen: 
Andro Fast, Contra Speed, Donic 
Appelgren Puro, Joola Green, Juic 
Ecolo Effect, Posno Spin Speed, 
Schildkrot TT Glue, Scheler & Mieke 
Belagkleber, Skitt Coppa Light, 
Stiga Victory, Tibhar Rapid Clean, 
'Victoria Belagkleber. 
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Bij de Nationale Veteranen Kampi
oensèhappen van 14 februari in Weert 
is de Stiphoutse Gerda de Vocht 
kampioen geworden in de A1 groep bij 
de dames. 

afdelingsbesturen, leden landelijke 
commissies en personeel bondsbureau. 

Het Hoofdbestuur heeft ~eer een 
vacature. Met onmiddellijke ingang 
hèeft Han Gootzen zijn portefeuille 
PR en Sponsoring beschikbaar ge
steld. Dit besluit is door hem 
genomen op grond van het sinds zijn 
aantreden in mei 1992 ontwikkelde 
interne en externe klimaat rondom 
zijn portefeuille. PR en Sponsoring 
zal binnen het hoofdbestuur voorals
nog worden waargenomen door voorzit
ter Jacques Tempelaars. 

Op zaterdag 12 juni vindt de tweede 
·. Nationale Kaderdag plaats •. De alge

mene doelstelling van deze dag is 
het verbeteren van de communicatie 
tussen hoofdbestuur, landelijke 
commissies, bondsbureau en atde
lingsbesturen. De dag heeft een ,, 
educatief. en e~n sociaal }\arakter. 
Uitgenodigd om aan de kaderdag deel 
te nemen zf jn: hoofdbestuur, leden 

F7777~77Y:FTF77771~FFFFFFFi~~KQFFFFFT~~~?~~?~~~~?TT7TTTTT?1 
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za 24- 4 
zo 25- 4 
zo 2- 5 
vr 7- 5 
zo 9- 5 
di 11- 5 
vr 14- 5 
za 15- 5 
za 15-·5 
za 15- 5 
zo 16- 5 
zo 16- 5· 
zo 16- 5 
wo 19- 5 
vr 21- 5 
zo 23- 5 
zo 23- 5 
vr 4- 6 
zo 6- 6 
zo 13- 6 
zo 20- 6 
za 3- 7 
do 15- 7 
zo 5- 9 
zo 5- 9 

NK jeugd B-1icenties in Helmond 
NK jeugd A-licenties in Helmond 
finales .afdelingsmeerkampen senioren A/H-licenties 
t/m 16-5 6e internationale toernooi in Lloret de Mar 
nationale jeugdmeerkampen finales in Malden 
t/m 23-5 Wereldkampioenschappen in Göteborg 
beslissingswedstrijden afdelingscompetitie 
Receptie ttv Unicum i.v.m. 25-jarig bestaan 
Zuid Nederlandse kampioenschappen jeugd in Heeze 
ITT (Internationaal studententoernooi} in Eindhoven 
ITT (Internationaal studententoernooi) in Eindhoven 
Zuid Nederlandse kampioenschappen senioren in Heeze 
t/m 22-5 Midlenteweek ttv JCV in Vught 
Mixeddubbeltoernooi Smash '70 in Noordhoek 
t/m 23-5 Recordpoging ttv Tios '67 in Tilburg 
nationale B-meerkampen finales senioren 
Open Dongense Kampioenschappen (org. ttv BSM) 
Algemene Ledenvergadering in Breda 
landelijke bekercompetitie 1/2 finales 
zeslandentoernooi kadetten 
landelijke bekercompetitie finale 
t/m 11-7 Europese Olympische Dagen in Valkenswaard 
t/m 24-7 36e Europese kampioenschappen jeugd 
Opening nieuwe accommodatie ttv De Mand in Vlijmen 
Open Vlijmense kampioenschappen (org. ttv De Mand) 
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TTV Veldhoven heeft geïnvesteerd. 
Maar liefst elf nieuwe tafelten
nistafels sieren de zaal van de 
vereniging en of het allemaal nog 
niet genoeg was is er in de kantine 
ook nog eens een tafelvoetbalspel 
gekomen. De laatste investering 
verdient zich op termijn waarschijn
lijk terug, de eerste niet, of het 
moest zijn dat de leden er zo door 
geïnspireerd worden, dat dé sportie
ve successen nog talrijker worden. 

Na de cursus Kreatief met kurk is 
men er bij ttv Kadans in Best in 
geslaagd een nieuwe cursus te pre
senteren. Het is de cursus: Kreatief 
met Rubber. Wat ze daar precies 
onder verstaan is te lezen in het 
cursusboek. 

TTV De Rots uit Boxtel tinunert de 
laatste tijd veel aan de weg. Dat 
heeft al vele nieuwe leden opgele
verd en nu is een mijlpaal bereikt. 
Op dinsdag 2 maart is het 100-ste 
lid door voorzitter Hans van Haaren 
gehuldigd. Hij kreeg een nieuw 
clubshirt uitgereikt. Door de sterke 
toename van het aantal jeugdleden 
hoopt ttv De Rots ook het aantal 
jeugdteams in de competitie sterk te 
kunnen uitbreiden. 

TTV Het Markiezaat uit Bergen op 
Zoom gaat ook ledenwerven. Ze zijn 
van plan dat te doen via een mailing 
aan het adres van Bergenaren in 
bepaalde wijken van de stad en dan 
uiteraard in het bijzonder aan het 
adres van in tafeltennis geïnteres
seerden. Dat lijkt me een uitstekend 
idee, maar hoe weet je nu waar 
iemand woont die in tafeltennis 
geïnteresseerd is? 

"'t Leuterke", het clubblad van ttv 
Red Star '58 uit Goirle ziet er ; 
voortaan zeer professioneel uit. Dat 
komt doordat het bestuur de opmaak, 
het drukken en het in elkaar zetten 
in handen heeft gegeven van GbG. Een 
goede keus, want het blad ziet er nu 
veel beter en leesbaarder uit. 

Op 4 maart 1993 heeft het bestuur 
van ttv Luto uit Tilburg haar hand
tekening geplaatst onder het koop
contract. Dat betekent dat de ruimte 
aan de Jan Aartestraat 18 nu eigen
dom wordt van de vereniging. 

Ook in Vlijmen wordt hard gewerkt 
aan een eigen accommodatie" TTV De 
Mand heeft inmiddels een vergunning 
voor het bouwen van een eigen ruimte 
gekregen. Dat betekent dat onlangs 
de eerste paal de grond in is ge
gaan. De leden van ttv De Mand 
zullen de komende maanden hard gaan 
werken, want de opening staat ge
pland op zondag 5 september. 

In Vught heeft ttv JCV een gedeelte 
van het Laetantiushuis, wat al sinds 
een aantal jaren gehuurd wordt van 
de Stichting Jeugdcentrale, weten te 
kopen. Op de speciale ledenvergade~ 
ring kon de nieuwe voorzitter Guus 
van Woesik al na 25 minuten zijn 
hamer opbergen. De aanwezige leden 
steunden het bestuur volledig in 
deze beslissing. 

TTV Tanaka uit Etten-Leur heeft de 
barprijzen verhoogd. Dat is uiter
aard vanwege de gestegen inkoop
prijzen, maar ook om een potje te 
creëren voor de viering van het 25-
jarig bestaan volgend jaar. 

Bij ttv Never Despair in Den Bosch 
kiezen ze elk jaar een speler van 
het jaar. Dat gaat aan de hand van 
een puntensysteem. In "Endeetje" 
vraagt iemand zich af waarom er geen 
team van het jaar gekozen wordt. Dat 
lijkt inderdaad een leuk idee. 
Misschien kunnen jullie nog een 
stapje verder gaan en de recreant 
van het jaar kiezen, het bestuurslid 
van het jaar en de miskleun van het 
jaar. Dat kan een feestavond in elk 
geval een stuk levendiger maken. 
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Dat tafeltennissers ook goed kunnen 
zijn in andere sporten is bekend. 
Een samengeraapt groepje tafelten
nissers van ttv Budilia uit Budel 
heeft meegedaan aan een volleybal
toernooi en wist vijf van de zes 
wedstrijden te winnen. Dat betekende 
dus een tweede prijs. Als het tafel
tennissen niet wil lukken kunnen zij 
dus makkelijk switchen naar het 
volleybal. 

De redaktie van "Batgeheim'pjes", het 
clubblad van ttv Waalwijk heeft 
ontdekt dat de leden thuis niet veel 
tijd hebben voor ontspanning en/of 
niet graag puzzelen. Het aantal 
inzendingen van de puzzelrubriek is 
namelijk ontzettend laag. Vandaar 
dat er een (voorlopig?) einde komt 
aan deze rubriek. 

Een tafeltennisvereniging die gezond 
wil blijven moet voor toestroom 
zorgen van voldoende nieuwe leden. 
Vandaar dat ttv Vice Versa '51 uit 
Oudenbosch in de hele gemeente een 
folder heeft bezorgd. De bedoeling 
hiervan is om iedereen attent te 
rnak~R op het bestaan van de vereni
ging en om uiteraard nieuwe leden te 
winnen. Ook is men op proef begonnen 
met een ouderengroep op woensdagmid
dag. Had dat niet beter een groep 
voor basisschoolleerlingen kunnen 
worden en die ouderen op een andere 
middag? 
(Een nauwkeurig lezer had tussen 
woensdag en middag het woordje 
'voor' kunnen ontdekken! VV'51) 

TTV A.T.T.V. '71 uit Asten heeft een 
nieuwe voorzitter. Rik Konings is 
Wim van Kemenade opgevolgd die 15 
jaar de scepter heeft gezwaaid 
binnen de vereniging. Het hele 
bestuur heeft trouwens een verjon
ging ondergaan door het toetreden 
van nog drie nieuwe leden. 

Bij ttv OTTC/CT Holland in Oss is 
men een felicitatiekaartactie begon
nen. Ieder lid kan op zijn/haar 
verjaardag voortaan zo'n kaart in de 
bus verwachten. 
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