


Alleen met de juiste
kennis kom jij verder.....
“

A a r t H o e v e n - G e l d f i l o s o o f



OJHA
methode
• Tips van de geldfilosoof Aart Hoeven. Toepasbaar in 

vele situaties en beslissingsmomenten in uw leven.

• Methode is ontwikkeld door: Wijleggenuit.nl

• Met de OJHA methode leren wij je hoe

je beslissingen kunt nemen, de situatie beter te

beoordelen en de uitkomst te accepteren.



Kiezen
niet makkelijk
Hoe maak je een beslissing die bij jou past? Hoe ga je om met een bepaalde
situatie? Hoe reageer je op een confrontatie? Hoe zorg jij ervoor dat je de
juiste stappen neemt alvorens te reageren? Hoe voorkom je spijt achteraf van
je keuzes? Word slimmer, wijzer en zelfredzaam met deze OJHA methode en
leer stapsgewijs de voor jou juiste beslissing te maken.

OJHA?
Ja!



Ons leven
Vat vol keuzes

We moeten in ons leven vele beslissingen nemen: in ons privé
leven, op ons werk of school, tijdens de opvoeding, over onze
gezondheid. Keuzes op het gebied van geldzaken en bij het doen van
investeringen, of tijdens het kopen van spullen. Als we discussiëren
of een gesprek met iemand hebben, of als we mensen ontmoeten
etc. etc. Het leven is een vat vol keuzes.

Elk moment van de dag zijn we bewust of onbewust bezig met het
maken van deze keuzes. Soms maken we beslissingen waar we
achteraf spijt van hebben of waarvan we achteraf beseffen dat we
hier niet altijd goed over hebben nagedacht. Vaak laten we ons 
leiden door de meningen en adviezen van anderen, maar kloppen
deze wel? Zijn deze wel altijd goed voor mij? Wat is het belang bij al
deze “goed bedoelde” adviezen? Wat iemand anders kiest, hoeft
namelijk niet altijd goed voor jou uit te pakken!



Veel keuzes?
Keuzestress!

We leven in een tijd waar veel mogelijk is. Continue worden we
bestookt met de meningen van anderen of krijgen we “goed
bedoelde” adviezen van mensen die ons doen twijfelen of we wel
het juiste doen. We worden ook veel blootgesteld aan reclames van
bedrijven en organisaties die ons iets adviseren of iets willen
verkopen. Door de media (tv en radio) en internet ( social media, 
apps en websites) zijn wij continue in contact met de buitenwereld
en worden we steeds blootgesteld aan zinvolle, maar ook minder 
zinvolle informatie. Dit maakt het maken van keuzes niet altijd
gemakkelijker.

Hoe meer keuzemogelijkheden er zijn, hoe moeilijker we een juiste
beslissing kunnen nemen. Keuzestress is een veel voorkomend
probleem bij de mens. Door al deze keuzemogelijkheden willen we
nog weleens onze kop in het zand steken. Dit lijkt misschien de
makkelijkste weg, maar is vaak niet de juiste oplossing voor jou
persoonlijk! Vaak voelen we ons geen leider meer, maar lijder van
onze eigen leven.



Hoe kun jij toch in deze hectische wereld
tot een voor jou goede keuze komen?

Na het bestuderen van diverse (filosofische) boeken en uit eigen arbeid, 
ondernemer en levenservaring hebben wij een schema (OJHA stappenplan) 
opgesteld dat je kan helpen bij het maken van keuzes. Dat schema kan ervoor
zorgen dat je weer gaat leiden ipv lijden. OJHA is ook makkelijk te onthouden, 
want in elke situatie moet je denken: OJHA ik ga dit beter onderzoeken. Eerst
een inleiding waarop het OJHA schema is gebaseerd. Kernwoorden en
inzichten van de OJHA methode zijn:

Filosofie, zeker weten, geloven, observeren en accepteren.



Kernwoord
Filosofie

• Filosofie: Kritisch leren nadenken. Systematisch denken. Uitwisseling van

gedachtes. Het streven naar kennis en wijsheid.

De Griekse betekenis van filosofie is : Houden van wijsheid.

Wijleggenuit.nl



Kernwoord
Zeker weten

Zeker weten: Feitenkennis hebben. Uitgaande van feiten en wat echt waar

is. Bewezen door de wetenschap. Weet je iets zeker, of geloof je het?

Wijleggenuit.nl



Kernwoord
Geloven

Geloven: Meestal iets aannemen op het gezag van een ander. Denken of de

overtuiging hebben dat iets waar is, zonder enige vorm van bewijs. Zich

door iemand laten overtuigen. Van mening zijn. Vermoeden. Geloven hoeft

dus niet altijd waar te zijn.

Wijleggenuit.nl



Kernwoord
Accepteren

Accepteren: Akkoord gaan en aanvaarden van een beslissing. Kunnen leven

met de gevolgen van een beslissing ongeacht de uitkomst!

Wijleggenuit.nl



Kernwoord
Observeren

Observeren: Observeren is één van de belangrijgste kernwoorden welke

meer uitleg nodig heeft. Een definitie van observeren kan zijn:

"Een observatie is een objectieve waarneming van gedragingen of
gebeurtenissen, die meestal wordt uitgevoerd met een bepaald doel voor
ogen"

Wijleggenuit.nl



Observeren (1)

Het is belangrijk dat je een situatie benadert zonder vooroordeel vooraf. We bekijken veel dingen
onbewust met onze eigen gekleurde bril en filter. Vooraf hebben we vaak al een oordeel of beeld
gevormd, dat we bewust of onbewust meenemen bij ons oordeel over iets of iemand. Ons oordeel wordt
al jaren beïnvloed door de meningen en adviezen van anderen (kennissen, vrienden, je gezin, opvoeding, 
opleiding, politiek, de kring waarin jij je begeeft, de buitenwereld) zonder dat we altijd weten of deze juist
zijn! Het bekijken van een situatie met deze bewuste of onbewuste filter noemen we waarnemen. 
Waarnemen is iets bekijken met een filter of bepaalde bril die al beïnvloed is door je kennis, ervaring en
meningen die je reeds gevormd heb (bewust en onbewust). Observeren is anders dan waarnemen.

De meeste mensen doen aan waarnemen.



Observeren (2)

Observeren is “blanco” naar de situatie durven te kijken. Voordat je begint, moet je proberen je bewuste
en onbewuste vooroordelen zien los te koppelen uit je gedachten. Probeer ook de filter en bril van je
bestaande kennis, ervaring en mening lost te koppelen van wat je echt ziet. Lukt dit loskoppelen niet, dan 
blijf je bevooroordeeld waarnemen ipv onbevooroordeeld observeren. Durf jezelf de eerlijke vraag te
stellen of je eerste oordeel wel klopt en waar deze op gebaseerd is. Dan pas kun je oordeelloos
observeren. Observeren is dus waarnemen zonder oordeel vooraf! Ik weet dat dit erg moeilijk is, maar
alleen met observeren kun je tot een voor jou juiste oplossing komen. Goed observeren vraagt veel
oefening en energie, maar is zeker de moeite waard. Het verrijkt je leven en maakt je een beter mens en
kan veel fouten en problemen voorkomen. 



Zeker weten
of geloven?

Je hebt vaak 2 gedachtes: Je gelooft in iets of je weet iets zeker (bijv. het is
“wetenschappelijk” bewezen of de feiten zijn er). Zolang je iets niet zeker
weet of het is niet wetenschappelijk bewezen, vallen veel mensen terug
op: geloven. Echter weten we met geloven iets niet zeker. Het bijv. blind
geloven van de mening van anderen kan namelijk schadelijk voor je zijn. 
Een mening blijft een mening die niet zeker hoeft te zijn. Verstandig is om 
je beslissingen zoveel mogelijk te baseren op “zeker weten” en
wetenschap.

Helaas weten we niet altijd iets zeker of is de wetenschap nog niet zover
om iets te bewijzen. Heb je dan alleen nog maar de keuze van geloven? De
mening of gedachtes van anderen volgen? Gelukkig niet! We hebben altijd
nog de filosofie die ons kan helpen bij het maken van keuzes of omgaan
met bepaalde situaties. Wijleggenuit.nl

Geloven Zeker weten



Zeker weten
of geloven?

Filosofie is voor velen een duur en chique woord, maar betekent niets
anders dan: zelf kritisch leren nadenken en het vergroten van je kennis en
wijsheid. Filosofie is het verlangen en streven naar wijsheid. Een filosoof is
iemand die zich bezig houdt met het streven naar kennis en wijsheid. 
Eigenlijk zou iedereen er baat bij hebben om een beetje filosoof te worden. 
Zelf leren nadenken over jouw leven en de keuzes die je soms moet maken. 

Bij het maken van beslissingen of keuzes in je leven moet je streven naar
iets zeker weten. Is dat niet mogelijk, dan moet je de situatie of je
keuzemoment filosofisch benaderen (door zelf kritisch te gaan nadenken
over deze situatie en je kennis erover te vergroten). Het gevaarlijkste wat
je namelijk kunt doen is geloven van wat anderen zeggen of adviseren
zonder dat je er zelf kritisch (filosofisch) over hebt nagedacht.

Wijleggenuit.nl



Zeker weten
of geloven?

Bij het maken van goede beslissingen is het verstandig het “geloven” uit te
schakelen en iets: 

1 wetenschappelijk benaderen (Is het bewezen? Weet ik het zeker? Zijn er
feiten?) of
2. Filosofisch (zelf diepgaand en kritisch nadenken. Je kennis vergroten) te
benaderen. Klopt het wel wat anderen zeggen? Waar baseren ze hun 
mening en adviezen op? Welke belangen hebben anderen? Is iets bewezen
of niet? Kloppen mijn gedachtes wel en waarop zijn deze gebaseerd (wees
altijd eerlijk over je eigen gedachtes)?

Natuurlijk weet je het bij filosofisch nadenken ook niet zeker, maar je hebt
er in ieder geval wel goed over nagedacht. Je gelooft niet iets klakkeloos
zonder er goed over nagedacht te hebben. Wijleggenuit.nl



Word weer
dat onderzoekend kind dat vragen blijft stellen.

Toen we nog klein waren, stelden we altijd veel vragen. 
Waarom doe je dit? Waarom doe je dat? Waarom werkt
dit zo? Waarom mag ik dit niet? Waarom moet ik dit? 
Waarom, waarom, waarom. Ouders en begeleiders
worden wel eens gek van al deze “waarom” vragen.

De reden dat kinderen zoveel “waarom” vragen stellen, is
dat hun hersenen nog niet gevuld zijn met allerlei kennis
en ervaringen. Hierdoor worden zij gedwongen steeds
weer die “waarom” vraag te stellen. Dit is soms vervelend, 
maar wel begrijpelijk als je een kind bent. Dit is de manier
om een hoop te leren.
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Word weer
dat onderzoekend kind dat vragen blijft stellen.

Zodra we ouder worden en onze hersenen steeds meer gevuld
worden met kennis, ervaring, eigen gedachtes, meningen en
we beïnvloed worden door anderen, gaan we steeds minder de
waarom vraag stellen. Onze hersenen gaan steeds vaker n.a.v. 
onze eigen gedachtes dingen invullen. Dit is een mooi systeem, 
waardoor denken en handelen steeds minder energie gaat
kosten. Toch schuilt hier een gevaar. Veel mensen zijn vergeten
regelmatig de “waarom”vraag te stellen.

Hierdoor nemen ze vaak klakkeloos aan wat ze aan adviezen krijgen
of te horen krijgen van anderen of bijv. de media of op social media 
kanalen. Het zou slimmer zijn om af en toe dat kleine kind met die
waarom vragen weer in je zelf binnen te laten. Gewoon weer lekker
vanuit “onwetend” uitgangspunt vele “waarom” vragen gaan stellen. 
Veel “waarom” vragen stellen helpt je bij het observeren van een
situatie. Niet leuk voor de andere partij, maar het kan je een hoop
ellende besparen!
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Schema
OJHA methode

OJHA. Slimme methode om tot een voor jou goede beslissing te komen!



OJHA?
Ja!

Gebruik deze OJHA methode en stappenplan in elke
denkbare situatie. Train jezelf in elke situatie door alles
volgens de OJHA gedachtegang te benaderen. Dit is
moeilijk en vereist de nodige inzet en energie, maar door
dit vaak te oefenen wordt het een automatisme. Dus sta je
voor een keuze? Denk OJHA en volg de stappen.

Waar staan de letters OJHA voor?

✓ O is van: Observeren.
✓ JH staan voor: Juist Handelen.
✓ A is van: Accepteren.



OJHA?
Ja!

Waar de OJHA methode op neer komt: Dat je n.a.v. jouw
observatie een voor jou op dat moment juiste keuze durft
te maken en waarbij je, ongeacht de gevolgen en
uitkomsten, de consequenties van je beslissing en keuzes
accepteert!

De OJHA keuzemethode bestaat uit 3 stappen.

Pas als je een stap hebt afgehandeld kun je naar de 
volgende stap gaan. We behandelen hierna de 
stappen afzonderlijk.



Observeren (1)

Voordat je een beslissing kunt nemen hoe juist te handelen, dien je altijd de situatie
goed en op juistheid te observeren (zie uitleg observeren voorgaande tekst). Veel 
mensen reageren zonder erover te hebben nagedacht. Ze nemen vaak beslissingen
vanuit hun gevoel of omdat ze iemand klakkeloos geloven. Vreemd, want de uitkomst is 
niet altijd goed voor jou. Het nemen van een beslissing, in welke situatie dit ook is, kan
volgens mij nooit zonder goede en juiste voorbereiding.

Het doen van de juiste observatie is daarom ook de belangrijkste stap in het OJHA proces. Zoals we al 
eerder omschreven is observeren iets anders dan waarnemen en geloven. Geloven (zie uitgangspunten
en schema over: Zeker weten/Filosofie/Geloven) is namelijk iets aannemen op gezag van iemand anders. 
Je hoeft natuurlijk niet direct iedereen te wantrouwen, maar probeer er altijd achter te komen waarop
die persoon of dat bedrijf hun mening of advies heeft gebaseerd en wat hun belangen zijn.

Blijf daarom altijd vragen stellen. Met name de “waarom” vraag!
• Waarom vertelt hij iets?
• Wie wordt er uiteindelijk echt beter van?
• Wat zijn de belangen van degene die iets adviseert of vertelt?
• Waar is de boodschap op gebaseerd ( Zeker weten? Geloven? Filosofisch over nagedacht?)
• Waarom, waarom, waarom…….. Wordt weer dat “onwetend” kind.



Observeren (2)

Bij waarnemen bekijk je de situatie met een bewust of onbewust vooroordeel. Dat je 
iets vooraf onderzoekt is noodzakelijk, maar wees je ervan bewust dat je zonder het 
vaak te weten de situatie bekijkt met een “vooroordeel” filter of bril. Dit komt doordat
je vaak al bewust of onbewust een eigen mening hebt ontwikkeld of omdat je 
bijvoorbeeld nooit eerder kennis hebt gemaakt met andere oplossingen of 
mogelijkheden.

Zonder het te weten worden de mensen onbewust beïnvloed
door hun kijk op de wereld of situatie. Onderzoeken van je 
situatie en bijv. ontdekken wat jouw wensen en behoeftes
zijn, moet altijd gebeuren vanuit een oordeelloze observatie. 
Als je dat lukt, kun je pas ontdekken hoe de situatie werkelijk
in elkaar zit zonder te veel beïnvloed te zijn door anderen of 
je eigen vooroordelen. Observeren leer je o.a. door je echt te
verdiepen in de situatie. Stap uit je bekende bubbel en durf
te leren van anderen zonder ze direct te geloven.



Observeren (3)

Wees eerlijk en kritisch t.o.v. je eigen vooroordelen. Waarom denk je zo en waar zijn
deze gedachtes op gebaseerd? Probeer die los te laten. Probeer steeds de situatie
blanco te benaderen. Lees verschillende artikelen en reviews. Haal je informatie niet
steeds uit dezelfde bronnen. Verdiep je in de mening van anderen, maar altijd vanuit het 
observeren. Kom in contact met mensen die je anders nooit ontmoet. Vraag naar de 
ervaring van anderen, maar altijd met een observerende blik. Verdiep je eens in 
situaties die je anders nooit zou doen. Leer hoe anderen denken, maar wees altijd
kritisch. Leer van je eigen ervaringen en ervaringen van anderen. Slaap er eens een
nachtje over alvorens te handelen of te reageren op een bepaalde situatie. 

Je hoeft niet altijd iets te doen. Niets doen is ook een
handeling! Lees eens een boek hoe je bijv. de juiste vragen
kunt stellen (Aanrader boek: Socrates op sneakers van Elke 
Wiss). Doe eens iets vaker een stapje terug in een situatie om 
deze van een afstandje te bekijken en te observeren. Wat zie
je dan? Wees ook eerlijk met wat jij zelf echt wilt. Wat zijn
jouw wensen en behoeftes? Probeer zoveel mogelijk je 
gevoelens, emoties en het geloven uit te schakelen en deze
om te zetten in rationeel denken en onbevooroordeeld te
observeren. Weet je iets niet zeker, denk als een filosoof en
trap niet in de valkuil van het geloven zonder echt te weten
hoe iets in elkaar zit. Als je de situatie goed en
onbevooroordeeld in kaart hebt gebracht, kun je pas naar
stap 2; de juiste handeling. 



Juist handelen

Nu je jouw onbevooroordeelde observatie klaar hebt, kun je deze gaan spiegelen met 
jouw leven, wensen en behoeftes. Observeer goed wat jouw werkelijke wensen en
behoeftes zijn. Breng deze goed in kaart. Nu ben je klaar om de voor jou Juiste
Handeling te maken. Ik bedoel niet altijd de best en slimst lijkende oplossing, maar een
oplossing die past bij jouw leven, wensen en behoefte en waarover je kritisch hebt
nagedacht of zeker weet hoe iets in elkaar zit. De juiste handelingen moeten namelijk
passen binnen jouw leven, wensen en behoeftes. Jou belangen zijn nummer 1 en dus
het belangrijkst.

Het kan bijv. zijn dat je nee zegt tegen een schijnbaar
prachtige belegging of investering waarbij de kans is dat je 
geld kunt verdienen, want als deze investering n.a.v. jouw
observatie in stap 1 niet past bij jouw leven, wensen en
behoeftes, dan moet je nee zeggen. Je hebt dit namelijk
grondig onderzocht. Niet handelen kan namelijk ook voor
jouw de juiste handeling zijn. Veel mensen hebben namelijk
het gevoel dat ze altijd iets moeten doen, maar niets doen is 
ook een handeling. Je kiest namelijk uit 2 dingen die je kunt
doen: iets doen of niets doen. Twijfel je nog over de juiste
handeling in een situatie, ga dan weer even terug naar stap 1 
observeren. De kans is namelijk groot dat deze stap niet goed
is gegaan. Blijf kritisch vragen stellen en eerlijk t.o.v. jezelf en
wat jij echt wilt. Nu je stap 1 en stap 2 hebt gedaan kun je 
veilig naar stap 3: De uitkomst accepteren.
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Accepteren (1)

Accepteren is in deze OJHA stappenplan een belangrijk onderdeel. Met accepteren sluit 
je namelijk het proces goed en naar tevredenheid af. Een goede acceptatie moet rust 
brengen in je leven. Pas als je volledig de uitkomst van je beslissing accepteert
(ongeacht de uitkomst), kun je zonder problemen weer verder gaan. Accepteren moet je 
ook leren! Wat je van accepteren moet weten, is het volgende: er zijn dingen waar je 
invloed op hebt en er zijn dingen waar je geen invloed op hebt. Heb je ergens invloed
op, doe dit dan en ga ervoor. Werk er actief aan.

Heb je ergens geen invloed op of kost dit teveel energie
en/of gaat dit ten koste van je gemoedsrust, accepteer de 
uitkomst (ongeacht wat deze is) en blijf niet te lang hangen in 
de negatieve gedachtestroom als iets niet is uitgekomen
waarop je had gehoopt. Als je de OJHA methode goed hebt
gedaan, kun je ook makkelijker de uitkomst accepteren ook
als deze niet voldoet aan je verwachtingen. Met een juiste
OJHA methode ben je in staat de uitkomst makkelijker te
accepteren. Je hebt er namelijk zelf alles aan gedaan (waar jij
invloed op heb gehad) om tot deze beslissing te komen. Dan 
moet je achteraf ook geen spijt hebben. Ook niet steeds 
afvragen: had ik maar zus, had ik maar zo. Niets is zeker in 
het leven. Je hebt met de OJHA methode je invloed gebruikt. 
Wat je niet kunt beïnvloeden, moet je accepteren.
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Accepteren (2)

Na het goed doorlopen van de OJHA methode hoop je dat je plan of keuzes gaan zoals jij
hoopt dat ze gaan, maar zeg altijd tegen jezelf : Ik hoop dat het gaat gebeuren zoals ik
bedacht heb, als het me gegund is! Meer kun je er vaak niet aan doen. Heb je toch vaak
problemen met het accepteren van de uitkomst, dan moet je waarschijnlijkbeter
werken aan stap 1 en 2(observeren en juist handelen).

Onthoud altijd, dat ondanks een goede observatie en het 
hanteren op de juiste wijze van deze OJHA methode, de 
mens niet in staat is vooraf alles te weten! Streef naar zoveel
mogelijk kennis, maar weet dat vele dingen in het leven
onzeker zullen blijven. Accepteer deze onzekerheid ook. Als 
je de OJHA methode juist hebt doorlopen, accepteer de 
gevolgen, ongeacht wat de uitkomst ook is! Besef dat je altijd
een keuze maakt in je leven. Niet kiezen bestaat namelijk
niet!
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Zonder juiste OJHA kun je achteraf spijt
krijgen van je beslissingen. Als je de OJHA 
stappen goed hebt doorlopen, dan hoef je
achteraf geen spijt te hebben van je
beslissingen. Is de uitkomst van je keuze
teleurstellend en niet wat je had verwacht, 
besef dan ook dat elk moment in je leven
een leermoment is, zolang je maar bereid
bent om hiervan te leren! 



OJHA? Ja!!

Je kunt dit OJHA stappenplan voor veel situaties gebruiken (discussies, 
aankoopbeslissingen, geldzaken, opvoeden, toekomstplannen maken, je leven op de 
rails krijgen, op je werk, binnen je eigen bedrijf , een eigen mening vormen etc. etc.) . 
Train jezelf erin, oefen en maak fouten. Van iedere oefening en fout leer je. Durf ze te
maken. Door te doen krijg je meer ervaring, want zonder ervaring kom je nooit verder. 
Begin rustig met kleine stapjes en eenvoudige situaties. Kijk hoe bijv. andere mensen
hierop reageren. Kijk hoe jezelf reageert als je dit stappenplan doorlopen hebt.

Met het gebruiken van deze OJHA methode word jij weer de 
leider over je eigen leven i.p.v. een lijder. Je wordt van een
passieve meeloper een actieve deelnemer van je eigen 
situatie. Stop met het geloven, en ga op zoek naar zeker
weten. Leer kritisch denken en word zelf wijzer. Benader het 
leven als een filosoof. Filosofie hoeft niet alleen voor de 
academisch of hoog geschoolde mensen te zijn. Filosofie is 
voor iedereen! Voor kritisch nadenken en je kennis vergroten
heb je echt geen diploma nodig. We leven in een tijd waar
we overal onze kennis vandaan kunnen halen, maar blijf
observeren en durf afscheid te nemen van die vooroordeel
bril en filter.
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O ja, je hoeft onze mening en visie ook niet te “geloven” 
maar benader het vanuit de OJHA methode en probeer
erachter te komen of deze voor jou ook werkt. Laat ons 
weten of je het eens bent met onze gedachtegang, want
ook wij staan open voor nieuwe inzichten, ervaringen en
verbeteringen.

Stuur je reactie naar: info@wijleggenuit.nl

OJHA,
want alleen met de juiste
kennis kom jij verder!

Deze OJHA methode wordt u aangeboden
door Wijleggenuit.nl.

Onze missie:
Wijleggenuit.nl wil met haar diensten en
producten mensen wat leren en slimmer 
maken en zo hun zelfredzaamheid, kennis
en ervaring vergroten.

Kijk ook eens op:
Wijleggenuit.nl/slimmerworden
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Disclaimer

In dit artikel delen wij onze OJHA methode. Onze diensten, 
artikelen, bijdrages en meningen etc. zijn altijd gebaseerd op onze
eigen kennis, ervaring en onderzoeken. Het staat volop inspiratie en
tips. Iedere tip, artikel, boek, auteur, onderwerp en bijdrage etc. is 
anders, dus gebruik alleen dat wat je aanspreekt en vind je eigen 
weg.

Als auteur en uitgever zijn wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk
voor de inhoud van dit artikel. Wij aanvaarden geen enkele
aansprakelijkheid voor welke schade dan ook ontstaan tijdens of 
door gebruik van deze uitgave en/of de daarin vermelde informatie
en/of methodes. Noch de auteur, noch de makers, noch de uitgever
stellen zich aansprakelijk voor mogelijke schade als gevolg van 
eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in deze uitgave.

Aan teksten en/of berekeningen kan men geen rechten ontlenen.


