
 

 

 

 

 

 

JEUGDUITJE 2011 WK AHOY ROTTERDAM 
 

Op zaterdag 14 mei zijn we met bijna alle jeugdleden naar de wereldkampioenschappen tafeltennis in 

Ahoy Rotterdam gegaan. In een bus vol enthousiaste jeugdleden aangevuld met een aantal senioren 

gingen we om acht uur in de morgen (ja, lekker vroeg!) richting Rotterdam. 

De Primadonnakaasbus met Ronald als chauffeur bracht ons keurig naar Rotterdam, waar we om 

ongeveer half tien aankwamen. In de bus hadden we geen tijd om uit te slapen, er moest gewerkt 

worden. Sander Lam had een quiz gemaakt, zodat iedereen over 20 tafeltennisvragen moest nadenken. 

Een aantal makkelijke en moeilijke vragen moest beantwoord worden. Na het controleren van de 

formulieren, bleek Youri Tax met maar 1 fout de beste en hij won dan ook de grote zak spekjes, die hij 

netjes één keer liet rondgaan in de bus. Youri, gefeliciteerd, goed gedaan. 

 

Aangekomen bij de Ahoy liepen we naar de hoofdingang, nadat we allemaal een lunchpakketje hadden 

gekregen (2x een broodje, 2x en krentenbol en 1x een AA-tje). Frank Hagen had gelukkig de 

entreekaarten bij zich (bedankt Nancy!) en zo konden we naar binnen. Met z’n allen de trappen op 

naar de tribune, waar de meesten onder de indruk waren van de arena waarin gespeeld werd. In de 

Ahoy konden zeker 8000 mensen kijken naar het tafeltennisspektakel. De eerste wedstrijd begon om 

tien uur en wij waren met de groep tien minuten daarvoor op onze plaatsen. 

De afstand naar de tafeltennistafel was best groot, maar we konden het toch goed zien. We hadden 

geen camera’s voor onze neus, daar keken we gelukkig overheen. De eerste wedstrijd was een 

herendubbel, de halve finale tussen China en Korea. Het was een goede wedstrijd met veel mooie 

balwisselingen. De spelers leken soms wel van elastiek! Iedereen genoot van de wedstrijd. De jeugd 

bleef aandachtig kijken en vond het prachtig. Na deze wedstrijd zijn we  de Ahoy gaan verkennen. We 

zijn gaan kijken in het promodorp waar van alles te doen was. Er kon gespeeld worden op vreemde 

tafels (met bijvoorbeeld een koekenpan als batje!), je kon een glittertatoeage laten maken op je arm en 

er waren ook veel tafels om gewoon een balletje te slaan. Als je goed je best had gedaan, kreeg je zelfs 

een medaille! Op de site staan foto’s van de jeugd in actie. 

 

We gingen ook kijken in de hal waar Butterfly, Donic, Andro, Tibhar en vele andere merken van alles 

verkochten en soms ook weggaven, zoals shirts, balletjes, posters, ratels, klapballonnen en nog veel 

meer. 

 

In hal 1 werden wedstrijden gespeeld door gehandicapte tafeltennissers, rolstoeltafeltennissers en ook 

de Nederlandse kampioenschappen voor de jeugd werden daar gespeeld. Quinten van Dissel die bij de 

TTV Huizen speelt, maar nu uitkomt voor TTV Elan, is daar Nederlands kampioen geworden bij de 

jeugd, samen met Tim de Graaf en Frank van der Wurff. 

 

Na deze rondgang ging iedereen z’n eigen weg. De één ging terug naar de tribune, de ander naar het 

promodorp en weer een ander ging inkopen doen. 

Door onze groen/gele shirts waren de begeleiders en de meeste jeugdspelers goed herkenbaar. Dat was 

erg fijn, zeker voor de jongere jeugdspelers. Op de tribune zat steeds wel een “groen/geel groepje”, 

dus het was meteen duidelijk waar je naar toe kon. 

 



Om vier uur waren we weer allemaal op de tribune verzameld en gingen we naar de 

Primadonnakaasbus die ons weer veilig terugbracht naar Huizen, waar een lekkere snack op ons stond 

te wachten. 

Op de terugweg had buschauffeur Ronald de video aangezet met een leuke tekenfilm en dat vonden de 

meesten erg leuk. 

 

Bij aankomst om half zes bij de club had Harry Kempers samen met zijn crew het eten voor de 

meesten al klaar. De eerste patatjes konden direct worden opgeschept en niet veel later volgden de cola 

en de kroketten. Om ongeveer half zeven hadden sommige jeugdleden het wel gehad en gingen naar 

huis. Anderen moesten nog even voetballen, die hadden nog energie over. Om zeven uur was het echt 

het einde van een leuk jeugduitje en ging iedereen naar huis. 

 

Als er foto’s zijn laten we die dan op de site zetten van de TTV Huizen, zodat iedereen ze kan zien. 

Stuur ze naar mij of  naar de webmaster. 

Ten slotte wil ik iedereen bedanken voor een geweldige dag en speciaal de jeugd, want zonder jullie 

hadden wij dit niet kunnen doen. 

 

Tot ziens op het volgende jeugduitje ?????????? 

 

Cees Lam 

Coördinator externe toernooien 

 

 

 


