Jaargang 37, nummer 1, februari 2003

Zevenendertigste jaargang, nummer 1. Als ik hier over nadenk is dit toch al een aardig lange
periode voor een blad om uit te komen. Ook dit nummer was weer prettig om te maken door de
vele kopij voor zowel het senioren als het jeugd gedeelte.
In dit nummer wordt uitgebreid aandacht besteed aan de bruiloft van Henk & Darlenis,
tegenwoordig allebei Klein of Petito. De drie oliebollentoernooien worden beschreven, ook de
competitieleiders van zowel de jeugd als senioren hebben hun stukjes ingeleverd. Voor de rest
zal ik niet te veel verklappen, blader straks maar verder.
Eind februari zijn er op de club een aantal open dagen georganiseerd. Met aansluitend een
stratentoernooi voor de senioren en een vriendentoernooi voor de jeugd. Dit idee is zeer snel
van de grond gekomen en zeer goed op gezet. Een pluim voor de mensen die hierin het
voorwerk hebben gedaan. Nu maar hopen dat het ook een positief effect zal hebben op de
aanwas van nieuwe leden.
In januari is weer het sv huizen zaalvoetbaltoernooi in de zalen en onze kantine georganiseerd.
Zoals elk jaar was het ook deze keer een succes en er is alweer geboekt voor het volgende jaar.
Vanaf deze plaats nog eens alle vrijwilligers die hieraan hun steentje hebben bijgedragen
hartelijk bedankt. In januari zijn ook de competitiewedstrijden weer gestart. Veertien teams op
vrijdag en 1 op donderdag. Op vrijdag betekend dit dus elke week 6, 7 of wel 8 teams thuis.
Zeer gezellig en een zeer drukke bardienst, gelukkig is alles tot nu toe zeer goed gegaan. De
prestaties, gezelligheid en de omzet zijn er, wat wil je nog meer! Nog meer prestaties hoor ik
iedereen gelijk roepen, we komen weer uit een dal, wacht maar af!
Iedereen weer veel leesplezier toegewenst.

Groet

Redactie
Robert Bunschoten.

Van de voorzitter

Als eerste wil ik in deze eerste Voltreffer van het nieuwe jaar iedereen die ik gemist heb op de
nieuwjaarsreceptie nog een heel goed en sportief jaar toewensen. Ondanks dat er een redelijk
aantal mensen aanwezig waren op de receptie blijf ik het jammer vinden dat zo weinig leden de
moeite nemen om even langs te komen. Maar goed tot zover kritisch. Tijdens de receptie heb ik
een aantal positieve en minder positieve punten van het afgelopen jaar aangehaald die ik nu niet
zal herhalen. Ook ben ik ingegaan op de komende periode van de T.T.V. Huizen. Eén van die
dingen was de aanstaande open dagen en toernooien die in februari/maart georganiseerd gaan
worden. Het is goed als vereniging om (nog meer) aandacht aan ledenwerving te besteden.
Verderop in deze Voltreffer kunt u meer lezen over deze actie.
Ook heb ik, zoals toegezegd in de vorige voltreffer, de namen gegeven van de mensen die zich
op de komende A.L.V. kandidaat gaan stellen voor de diverse bestuursfuncties. Om iedereen
hiervan op de hoogte te stellen hieronder nog even de beoogde bestuurssamenstelling na de
A.L.V.:
Penningmeester:
Monique Gerritse vd Brug (huidige penningmeester)
Secretaris:
Joop Rövekamp (kandidaat)
T.C.J.:
Maarten Robbers (kandidaat)
T.C.S.:
André Rebel (kandidaat)
Z.K.C.:
Kees Visser (kandidaat)
P.A.C.:
Jan vd Broek (kandidaat, op dit moment a.i. in het bestuur)

Ten tijde van de receptie waren we nog op zoek naar een nieuwe voorzitter. Op dit moment kan
ik u allen vertellen dat ook voor deze functie een kandidaat gevonden is. Frank Hagen heeft
aangegeven dat hij zich kandidaat wil stellen voor deze functie.
U zult begrijpen dat ik erg blij ben dat het, als aftredend voorzitter, gelukt is 7 leden bereid te
hebben gevonden in het komende bestuur plaats te nemen. Het is tenslotte alweer heel wat
jaren geleden dat we een volledig bestuur binnen de vereniging hebben.
Nu dit allemaal bekend is wil ik alle leden oproepen om op 26 maart 2003 aanwezig te zijn bij
de A.L.V. om de kandidaten het vertrouwen te geven zodat het beoogde bestuur vol goede
moed de toekomst in kan. Kom allemaal!
Nu het ernaar uitziet dat het bestuur straks volledig is zal er de komende tijd geprobeerd
worden ook een aantal commissies weer op sterkte te krijgen, want het bestuur kan het niet
allemaal alleen en heeft de commissies (en natuurlijk de leden) nodig om er weer een heel leuk
jaar van te maken. Een mooie uitdaging zou ik zeggen.
In de 2 jaar als voorzitter had ik mijzelf een aantal persoonlijke doelen gesteld. Ik zal deze, op
2 na, niet noemen. Het 1e doel was om te proberen weer een bestuur te formeren van 7
personen zodat de werkzaamheden weer goed verdeeld konden worden. Mijn ervaring is dat
wanneer dit niet het geval is er veel werk bij een paar mensen terecht komt en dat er een heel
groot gevaar is dat deze mensen uiteindelijk gaan afhaken. Deze mensen doen het namelijk ook
voor hun plezier. Het 2de doel was om met het bestuur en commissies een nieuw beleidsplan te
schrijven en deze tijdens de komende A.L.V. te presenteren/bespreken. Dit doel heb ik niet
kunnen bereiken. Ik kan vele redenen aangeven waarom dit niet gebeurd is maar zal er slechts 1
noemen. Afgelopen jaar zijn we naast alle lopende zaken bezig geweest om nieuwe
bestuurskandidaten te vinden. U zult begrijpen dat daar veel tijd in is gaan zitten. Aan het einde
van het jaar toen dit zo goed als geregeld was vonden we het beter om met het nieuwe bestuur
een beleidsplan te gaan maken daar zij dat beleid moeten gaan uitdragen. Als eerste moeten de

kandidaat bestuursleden ingewerkt worden in hun toekomstige functies en daarna zal
onderleiding van de nieuwe voorzitter een beleidsplan gemaakt worden. Wel kan ik aangeven
dat de vrijwilligersbeleidscommissie, o.l.v. Jeroen Blok, in de afgelopen periode alvast
beleidspunten, vanuit hun visie, als “input” heeft aangeleverd voor het definitieve beleidsplan.
Deze punten zullen (uiteraard) worden meegenomen door het nieuwe bestuur.
Ik had graag afgelopen 2 jaar een nieuw beleidsplan gepresenteerd maar ook ik heb maar 2
handen en 1 hoofd.

Ik denk dat iedereen nu weer redelijk op de hoogte is van de komende zaken.
Voor de georganiseerde activiteiten in december en januari verwijs ik iedereen graag naar de
stukken die, naar ik aanneem, verderop in deze voltreffer zullen staan.
Nogmaals een uitnodiging om op de A.L.V. te komen!
Schrijf de datum 26 maart 2003 in uw agenda en kom langs…..

André Rebel

Wist u dat:
Wist u dat:
Wist u dat:

Met de overgang naar het nieuwe bestuur het topdrukte
is in de bestuurskamer.
Er zelfs al in de emails gegrapt werd wie niet op een pluche stoel
mag zitten.
Dit verschijnsel een zeer goede zaak is!

Competitieoverzicht,
Met twee teams meer zijn we begonnen aan de voorjaarscompetitie, en alle 15 teams zouden
wel kampioen willen worden maar helaas is dat niet voor de meeste teams weggelegd en enkele
teams moeten rekening houden met degradatie, teams met meer dan drie spelers kunnen soms
bij een cruciale wedstrijd hun sterkste team opstellen. Na drie/ vier wedstrijden ben ik zeer
tevreden over de inzet van de teams weinig invallers bijna geen uitstel een heel goede sfeer bij
de thuiswedstrijden.

Teamoverzicht
team 1 doet het heel goed Andre is terug van een blessure en dat scheelt, het team draait goed
mee en zal niet degraderen.
team 2 begon goed maar de laatste twee wedstrijden werd er verloren oppassen dus maar ik zie
geen degradatie gevaar.
team 3 is een merkwaardig team goede derde klassers op papier, maar het wil maar niet vorig
seizoen eigenlijk gedegradeerd en voor dit seizoen zie ik het somber in.
team 4 5 6 7 8 onze 4e klas teams
team 4 vorig seizoen gedegradeerd staat nu aan kop en zal zeker kampioen worden, team 5
heeft de pech dat een zeer sterk team van Atc in hun poule zit dus een 2e plaat, team 6 gaat
slecht degradatie is niet aan de orde maar de resultaten zijn matig, team 7 een gepromoveerd

team uit de 5e klas heeft het moeilijk de komende wedstrijd tegen Ttcl word beslissend of ze
deen 5e plaats kunnen vasthouden, team 8 een geheel nieuw team met twee speelsters uit de
jeugd en twee nieuwkomers gaat goed een 3e plaats moet haalbaar zijn.
team 8 9 10 11 12 13 de 5e klas teams
team 9 draait altijd goed mee ook nu en zal zeker 3e worden, team 10 heeft pas twee
wedstrijden gespeeld en ruim gewonnen misschien wel kampioen? team 11 heeft een grote
concurrent voor degradatie ruim verslagen hebben afstand genomen van de laatste plaats en
kunnen nu alleen nog stijgen, team 12 zal niet kampioen worden en ook niet degraderen een
stabiel team die zijn punten pakt, team 13 staat er niet best voor als de aankomende wedstrijd
tegen Veenland verloren word dan denk ik dat het gebeurt is voor de 5e klas.
team 14 en 15 de 6e klas teams
team 14 wisselt grote overwinningen en grote verliezen met elkaar af het krachtverschil in die
poule is nogal groot het tem zal 3e of4e worden, team 15 ons nieuwe team in recreatief 6
doet het goed Linda moet nog wennen maar voor Inge en Marjon is het lekker spelen met
overwinningen.
tot slot ik probeer elke dinsdagavond de actuele stand op te hangen in de Kloef helaas zijn
persoonlijke uitslagen en percentages niet ingevuld omdat ik het wedstrijdbriefje van de
uitwedstrijd niet heb, probeer het altijd zo snel mogelijk in te leveren bij de club of gooi het bij
mij in de brievenbus Gooiererserf 172 of doe wat sommige al doen mail het naar
bertjongerden@freeler.nl
Na de competitie zullen we snel beginnen met clubkampioenschappen de datums staan op het
inschrijfformulier wat in de kloef hangt doe alle mee dat maakt het gezellig.
Hoewel ik er nog niets van gehoord heb zal na de competitie ook de beker competitie wel weer
van start gaan, teams van 4 personen die zelf een team mogen kiezen ook met recreanten en
oudere jeugdspelers er word gespeeld met een voorgift zodat iedere speler kans maakt om te
winnen, zie voor inschrijvingen ook het publicatiebord.
Bert Jongerden
wedstrijdsecretaris

55+ CLUB
Het is alweer bijna een jaar geleden, dat de 55+ club 15 jaar bestond en dus ook al bijna een
jaar geleden dat onze burgemeester beloofde iets aan de zonweringen te doen.
Terug kijkend op dit grote feest met allerlei festiviteiten, meenden een aantal trouwe
deelnemers aan deze club dat als het weer 15 jaar zou duren voordat er een feestje gegeven zou
worden een groot aantal leden dit niet meer mee zouden maken en daarom besloten zij in
overleg met de commissie jaarlijks iets op touw te zetten.
Uiteraard niet zo groots als het jubileum, maar gewoon een uurtje tafeltennissen en na de koffie
gezellig een uurtje of langer bij elkaar zitten met een hapje en een drankje.
Een soort nieuwjaarsreceptie, maar dan in februari.
Woensdag 19 februari gaat dit gebeuren, of is al gebeurd wanneer U dit leest.
Dat gewoon een uurtje tafeltennissen bestaat in dit geval uit een vreemde tafeltoernooi, maar
dan met gewone tafels.
We hebben dit al een keer uitgeprobeerd en viel bij iedereen in goede aarde en zal dus zeker
slagen of geslaagd zijn.

De maand erna gaan wij weer met een grote delegatie naar TIOS in Tilburg, waarvoor de
afspraken reeds zijn vastgelegd.
Ook hebben dit keer een viertal 55+ mensen meegedaan met het oliebollentoernooi en daar
prijzen gewonnen. De meeste prijzen werden echter binnengehaald door Rinus Kroon, niet met
tafeltennissen, maar met het binnenslepen van bijna alle prijzen (inclusief een prachtige printer)
in de loterij.
RIEN

West Side Story
Willemstad 15 februari 2003
Als eerste wil ik iedereen bedanken die op wat voor manier dan ook,
(kaartje, videoboodschap, email, telefoon en uiteraard de aanwezigen) ons
hebben gefeliciteerd met ons huwelijk jl. 7 februari te Curacao.
Mijn laatste West Side Story is al weer van een paar maanden geleden, maar
er valt ook weinig te vermelden dan dit een mooi eiland is waar je zeer leuk
kan duiken en om dit jullie nou elke keer te moeten inwrijven.
Uiteraard maak je ook bijzondere dingen mee, bijvoorbeeld op een feestje bij
ons waarbij ook een gigantische loterij werd gehouden. Schitterende prijzen
met o.a. een tv, video, dvd, reischeque, e.d. Uiteraard zijn daar ook de
Antilliaanse medewerkers bij, die naturlijk ook loten kopen en prijzen
winnen. Er was er eentje bij die een van de hoofdprijzen won en helemaal
uit haar dak ging. Je ziet dat de mensen dan ook echt blij zijn en niet
zoals ik laatst een keer zag bij "koppen met spijkers" waarbij een
Nederlander geloof ik een half miljoen euro won met de postcodeloterij en
net deed alsof het de gewoonste zaak van de wereld was. Nee, deze
Antilliaanse medewerkster (45 jaar) bezorgde haar omstanders zoveel pijn in
de oren zodat de KNO artsen hiewr voorlopig nog wel werk zullen hebben.
Afijn 5 minuten later toen ze naar huis vertrok en in de auto zat met haar 3
kinderen, vroeg ze zich eigenlijk af wat ze nu gewonnen had. Uiteraard
wisten de kinderen dit wel en waren die heel blij met een DVD speler, zij
wat minder want het kost haar nu kapitalen om dvd's te huren.
Vanaf 19 december zit mijn huis ook vol met mijn Colombiaanse familie. Er
waren namelijk 3 zusjes van Darlenis over en haar moeder die allemaal
afgelopen zondag weer vertrokken. Ze hebben uiteraard een prachtige tijd
gehad en ik ook, want ik mocht niets meer doen in het huis behalve af en toe
wat koken, want dat schijnen ze nog lekker te vinden ook. Vooral verse
rookworsten uit Nederland sloeg erg aan en ook mijn aardappel oven aschalen
met... Ik weet achteraf nooit wat ik er in gooi, dus vraag mij niet om een
recept of zo. Misschien dat ik later nog wel een boekje schrijf "Koken met
Enrico Braakhekke", i.p.v. de wijn die hij naar binen lurkt, doe ik het wel
met "Wjaja's of Polars" (zie vorige stukjes).
Het vuurwerk was ook dit jaar weer geweldig, alleen de eerste dag schrok de
familie toch wel een beetje, want ze dachten dat er hier ook
guerrillastrijders bezig waren. Er mag hier namelijk al vanaf 26 december
vuurwerk worden afgeschoten en dat doen ze dan ook zeer veel, vooral de
100.000 klappers zijn erg populair. Nadat ik ze allemaal onder de bank
vandaan had getrokken en het had uitgelegd waren ze weer een beetje op hun

gemak. En ach bij een marineman in huis kan natuurlijk niets gebeuren, die
beschermt ze met heel zijn ziel en zaligheid.
Met de kerst hebben we lekker gefondued, gesteengrilled en gegourmet. Mijn
eigen gemaakte balletjes waren zo lekker dat ik nu "mmmm van mora" er niet
meer is, maar "hhhhhhhhhhmm van Henk" of "eeeehhhh van Enrico"
introduceer.
Met oud en nieuw waren we bij een collega in de buurt op bezoek en konden we
heel Curacao overkijken, wat een mooi spectakel was dat. Al het illegale
vuurwerk uit Nederland kun je hier gewoon kopen en afsteken. Zelf hadden we
ook een 100.000 klapper gekocht, gelukkig was het bij zijn tuin zodat hij
nog dagen bezig is geweest om die rode troep op te ruimen. De Columbietjes
hadden dit natuurlijk nog nooit meegemaakt en genoten er volop van.
De zusjes en de moeder hebben hier uiteraard ook gesnorkeld en hun ogen
waren beter dan de mijne, want overdag zag er zelfs eentje een octopus van
40-50 cm, wat heel zeldzaam is. Na wat speurwerk en het bewegen van de
octopus zagen mijn collega en ik ook eindelijk de octopus. Ik kan nauurlijk
nog zeggen dat ik bij de oogarts loop.
Voor de rest was het een erg gezellige tijd met zoveel dames in huis, het
enige nadeel is dat mijn oren nog nasuizen van al dat Spaanse geouweh...,
maar goed, daar hebben meer dames last van. Ik dacht dat ze na 3 maanden met
elkaar wel niet meer zoveel te zeggen hadden, maar je gooit er gewoon een
dubbeltje in en ze blijven praten over van alles en nog wat, mijn Spaans
word dus steeds beter.
De 19 man uit Nederland, familie en vrienden, kwamen allemaal verpreid
tuusen 2 en 4 februari met verschillende vluchten, zodat ik in 1 week tijd
het vliegveld hier meer heb gezien dan Schiphol in heel mijn leven.
Uiteraard vond ik het erg leuk, want ik had niet op zoveel gasten gerekend.
Degenen die met DCA waren gekomen kwamen het vliegtuig uit en keken net
zoals een Mummie van 3000 jaar oud, zulke droge lippen hadden ze. Ze
schenken helaas geen alcohol meer op de DCA vluchten (zal wel DC AA Dutch
Caribean Anti Alcohol worden) en dat wisten ze dus niet. Gelukkig konden wij ze wel een
beetje voorzien van de eigen gebrouwen Amstel.
Dat ik vooraf auto's (4 stuks) had gehuurd was wel een erg goed plan
achteraf. Men begreep er hier dus niet veel van. Ik had 2 Suzuki's Samurai,
1 Suziki Jimmy en 1 Pajero besteld voor de zondag. Helaas hadden ze geen 2
Samurai's, maar na veel geouwehoer (Kees Visser was erbij) kregen we de
Jimmy mee voor de prijs van een Samurai (verschil 200,00 Antil). Toen we 's
middags met de andere de Jimmy wilde halen, zei men dat we die 's morgens al
gekregen hadden. Ze hadden wel de Pajero en we moesten de volgende dag maar
naar het hoofdkantoor wara ik alles had geregeld en die mevrouw alles in
haar agenda had genoteerd, helaas begreep niet iedereen dat. Maar de
volgende dag kregen we ook de andere Jimmy voor de prijs van een Samurai na
veel geouwehoer (Jan Visser was erbij, familie van Kees?????).
De rest van de week heeft men Curacao rondgereden en bekeken van bovenaf en
van onder water. De meesten hebben wel gesnorkeld en sommigen (Kees en Hans)
hebben ook gedoken. Men heeft zeer fraaie, grote en mooie vissen en koraal
gezien (ik vind Curacao persoonlijk ook mooier onder water dan erboven).
Dinsdagavond zijn we met een stel naar cafe "Tap maar in" geweest (het enige
cafe waar men tapbier schenkt) en die hint moet je niet tegen Kees, Jan
(Juan de la Pantalon), Hans, Zwanet en Linda zeggen. Er werd zoveel voor ons

getapt dat we zelfs een paar optredens kregen van Jan. Er bleek namelijk op
de dinsdag ook een karoke gehouden te worden en ook Kees en ik hebben onze
stembanden laten horen. De tent is nu gesloten wegens overlast, maar wij
hadden een erg leuke avond. De volgende morgen was wat minder, want mijn
buikje kon niet tegen al dat tapbier, die is natuurlijk Polar gewend of
Amstel uit de fles.
Ik kon helaas de woensdag niet rustig aan doen, want ze hadden voor mij een
vrijgezellenavond georganiseerd. Ik moest met Hans mee naar een collega en
van daaruit gingen we naar de kazerne, waar een aantal collega's en familie
bijeen zaten. Daar namen we eerst een paar drankjes (Wjaja voor mij) en
werden daarna met een feestbus opgehaald. We zijn naar de snack gereden waar
het allemaal begon en hebben daar nog wat genuttigd. Daarna weet ik het niet
meer, want de Wjaja's begonnen te werken. Ik heb nog wel begrepen dat er een
dame was die het erg warm kreeg en die ik een beetje geholpen heb (ik heb
toch een EHBO diploma, dus zo'n dame kun je niet laten stikken). Ik werd
weer om 3.30 thuis afgeleverd en ben dus als een blok in slaap gevallen.
Mijn geheugenschijf is maar 1 MB, dus de volgende dag heb ik het een en
ander maar eens nagevraagd. Gelukkig zijn er geen dooien en gewonden
gevallen, hoewel ik zelf wel wat last van mijn rug had. Dat kwam gewoon
omdat ik achterover was gevallen van een muurtje waarop ik in slaap was
gevallen, zo vermoeid was ik dus gemaakt door mijn vrienden, collega's en
familie.
De volgende dag maar een beetje rustig aan gedaan met klaverjassen, zodat ik
de vrijdag met een gerust hart kon gaan trouwen, hoewel gerust hart...'s
morgens om 6 uur moest ik met Hans nog even de bloemen halen en wegbrengen
naar het Landhuis waar we zouden gaan trouwen met de vriendinen van Darlenis
die alles zouden versieren e.d. Om 11 uur weer een keer terug om de
corsage's op te halen, maar het resultaat was fantastisch. Haar vriendinnen
hadden er prachtige bloemstukken van gemaakt en er werd 's avonds na afloop
ook hard om gestreden.

Ik had mezelf bij een collega omgekleed en zou om 3 ur Darlenis ophalen om
met de fotograaf foto's te gaan maken, maar helaas, een Zuid Amerikaanse kan
slecht klok kijken en was uiteraard naar Zuid Amerikaanse begrippen een 20
minuten te laat klaar, maar het resultaat was prachtig. Jan Gooyer zou later
nog tegen mij zeggen dat ik toch niet zoveel aan mijn ogen mankeerde en dat
ik de mooiste parel uit een oester had gekozen.
Na de fotosessie zijn we snel met een bus naar het Landhuis Ascencion
gereden waar de plechtigheid een kwartiertje te laat begon. De ambtenaar van
de burgelijke stand hield haar toespraken in het Spaans en Nederlands en
deed het erg leuk. Ze haalde zelfs een mondharmonica tevoorschijn om voor
iedereen "Lang zal je Leven" te spelen voor Darlenis haar zusje en mijn oma
die op die dag jarig waren. Ziet u dat al in Huizen gebeuren????? Een
ambtenaar met een mondharmonica??? Na de mooie plechtigheid omhelsde ze ons
als eerste en kreeg ik een stevige pakkerd van haar, erg leuk en spontaan
vrouwtje dus.
Na de plechtigheid aan de champagne en daarna aan de koffie met gebak. Na
een uurtje begon het feestje en voor het koud en warm buffet kon ik mezelf
nog even in het zweet werken met de "Merenque" (Z-AM. Dans). Na 2 dansen heb

ik toch echt mijn jasje uitgetrokken, want het zweet begon al richting zee
te lopen en ik wil niet op mijn geweten hebben dat Curacao zou overstromen.
Het eten was heerlijk en ook de ambiance was geweldig. Het enige wat een
beetje tegenviel was de muziek, die niet geheel speelde wat ze hadden
beloofd. Na wat gesprekken van mij en de ceremoniemeester met hun, werd het
iets beter, maar nog niet je van jet, maar goed je kan niet alles hebben.
Tegen 1 uur werden we weer de bus ingeloodst en tegen half drie waren we
weer thuis.
Het was voor ons een geweldig leuke dag en we danken ook iedereen die daar
aan heeft meegeholpen. We hebben erg veel leuke kado's gehad, maar eentje
was echt speciaal. Ik kreeg een autootje voor mijzelf aangeboden met een
rijbewijs eraan. Gelukkig zit er geen motor in, zodat ik rustig naar mijn
werk kan lopen. Ik denk toch maar dat ik die auto aan Celia geef en zelf
maar ga meerijen met collega's.

De meesten van de vrienden en familie zijn weer terug, maar alleen Hans en
mijn moeder nog niet, die logeren hier nog even. De foto's zijn ook binnen
en waren prachtif, U zult ze misschien over een paar maanden nog wel zien.
Wij hebben het dus erg leuk gevonden dat er zoveel belangstelling was uit
Nederland en Colombia en danken daar ook iedereen voor en uiteraard ook de
velen die kaarten hebben gestuurd, hebben geemaild of gebeld. Iedereen ook
nogmaals bedankt voor de kado's, die we uiteraardgoed kunnen gebruiken voor
ons huis in Nederland (waar weet ik nog niet, dus als u wat weet..Ik kom in
Amsterdam te werken)

Vriendelijke groeten en tot over een maand of 5
Fam Enrico Petito

Ps wilt u meer weten over Curacao en de bruiloft, neem contact op met de
volgende personen:
Mijn schoonfamilie (Orozco Orozco) uit Colombia, mijn moeder (E. van
Leeuwen) en broers (J en G Klein) met aanhang, mijn nichtje Linda en haar
nichtje Zwanet, mijn tante Klazien, de getuige Hans Penraat, de fam Jan
Visser, de fam Jan Gooijer, Dirk Teeuwiszen, Kees Visser, Jan van de Broek,
de fam Robert Bunschoten

Van 20 naar 80 procent?
Wie denkt dat dit stuk gaat over het percentage van ons team in de competitie dit seizoen, moet
ik helaas teleurstellen. Die kans is niet erg groot, onze eerste wedstrijd hebben we jammerlijk
met 9-1 verloren. Dat was uit tegen Elan. Altijd leuk om naar toe te gaan, omdat de kans groot
is dat ik een oud-collega tegen het lijf loop die daar speelt en secretaris is. Kunnen we even
bijkletsen over het werk en meestal wisselen we ook wat bestuursnieuwtjes en tips uit. Maar
goed, waar gaat dit stuk nu over? Het percentage van Elan dan misschien? Ja, eigenlijk wel.
Uitspelend bij ons had mijn oud-collega, de secretaris van Elan, in de Voltreffer van december
2001 de oproep tot betaling per automatische incasso gezien. Een paar dagen later werd ik

vervolgens gebeld door hun penningmeester, over dat zij dat ook wel wilden en hoe en wat je
dan allemaal moet regelen. Nu een jaar later kwam dit, al bijpratend, weer ter sprake. Het bleek
een overweldigend succes te zijn (bij Elan dus), 80% van hun leden betaalt per automatische
incasso! “Hoe hebben jullie dat gedaan”, vroeg ik dus maar eens, “wij komen net aan de 20%”.
Het antwoord: zij hadden iedereen een formulier gestuurd inclusief brief met een zielig verhaal
dat het de penningmeester zoveel werk scheelt, dat was voldoende geweest. Daarnaast krijgen
nieuwe leden geen keuze, die moeten sowieso per automatische incasso betalen.
Vervang nu brief door Voltreffer en u weet waaraan u dit stuk te danken hebt. Niet dat ik
mezelf erg zielig vind, maar een hoop werk zou het wel schelen (acceptgiro’s printen, elke 6
weken controleren wie nog niet heeft betaald, opnieuw acceptgiro’s printen ter herinnering c.q.
aanmaning, enzovoort). En het houdt niet op bij mij, wat dacht u van Ina, die meestal het gros
van al die acceptgiro’s bij iedereen thuis bezorgt zodat we flink besparen op de portokosten?
En als u het niet voor ons wilt doen, dan misschien voor uzelf. Als stimulans krijgt u € 0,75
korting per half jaar als u per automatische incasso betaalt.
Dan heb ik één minpuntje: de acceptgiro’s zijn pas verspreid en misschien hebt u al betaald (dat
is eigenlijk een pluspuntje...). Als u echter nu toch kiest voor automatisch betalen, dan krijgt u
in juli a.s. de gemiste korting alsnog, dus een korting van € 1,50.
Graag wil ik iedereen oproepen om mee te doen aan een poging om de 80% van Elan te
verbeteren. Vul daartoe zo snel mogelijk bijgaand antwoordstrookje in. Alvast bedankt!
Monique Gerritse-van de Brug
Penningmeester
P.S. Als u al per automatische incasso betaalt, dan verandert er in principe niets, alleen is het
kortingsbedrag nu in tweeën gesplitst. Ereleden krijgen de korting van 2x € 0,75 in één keer
daar zij alleen bondscontributie betalen en dit per definitie in één keer aan het begin van het
jaar gebeurt.
P.S. Als u niet wilt knippen in de Voltreffer, print dan een formulier uit via de internetsite
(onder Clubinfo, Info Financiën) of pak er één uit het bakje in de kantine.
---  --- --- ---  --- --- ---  --Hiermee ga ik akkoord dat de T.T.V. Huizen de contributie automatisch incasseert *:
Naam lid:

________________________________________________

Rekeningnummer:

________________________________________________

Naam rekeninghouder: ________________________________________________
(indien deze afwijkt van eerder genoemde naam)
Adres:

________________________________________________

Postcode en woonplaats:

______________

______________________________

Datum en handtekening:

______________

______________________________

* De contributie wordt in januari en juli, aan het eind van de maand, van uw rekening afgeschreven.
* Vanzelfsprekend kunt u het automatische incasso op elk gewenst moment bij ons beëindigen.
* Bent u het niet eens met het afgeschreven bedrag, dan kunt u dit zonder opgaaf van redenen laten
terugboeken door binnen 30 dagen contact op te nemen met uw bank.

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

Licenties op jaarkaarten
Bij het uitreiken van de nieuwe jaarkaarten van de N.T.T.B. afgelopen week (aan wie aanwezig
was) kreeg ik de vraag waarom bij sommigen wel en bij anderen niet de licentie op de jaarkaart
staat vermeld. Ik heb deze vraag doorgespeeld aan de ledenadministratie van de afdeling
Midden en kreeg het volgende antwoord:
“Licenties worden volgens de regels van de N.T.T.B. alleen toegekend op aanvraag. Dat er
inmiddels velen in de afdeling MIDDEN zijn met een licentie is danken aan het op eigen
initiatief van de afdeling toekennen van licenties. Dit vergroot het gemak van deelnemen aan
toernooien zoals bijvoorbeeld het BEKERTOERNOOI. Dit jaar zijn aan nieuwe leden nog geen
licenties toegekend.”
Dit eigen initiatief van de afdeling valt een beetje tegen al zeg ik het zelf. Maar wie nog geen
licentie op de jaarkaart heeft staan, kan deze dus wel aanvragen. Indien je dit wenst geef dat
dan zo snel mogelijk aan mij door, dan ga ik het regelen.
Monique Gerritse-van de Brug
Ledenadministratie

PRIK
Is dit een nieuwe rubriek? Nou eigenlijk niet alleen een nieuwe naam voor iets bestaands.
Het verschil is dat het VASTE er af is.Vorig jaar voelde ik me nog verplicht om vast elke keer
iets voor de Voltreffer te schrijven. Dit jaar is dat niet meer zo. Als er aanleiding is zal ik
blijven prikken, maar als er weinig te prikken valt doe ik het gewoon niet.
Ik zou er dus maar op rekenen dat er minder van mij in de Voltreffer komt te staan. Nu hoor ik
veel leden al denken :” Gelukkig maar”. Als dat zo is moet je je vooral koest houden, niets
schrijven, dan heb ik ook gewen aanleiding om te prikken.
De laatste Voltreffer van 2002 gaf echter wel aanleiding en daar komt dus mijn reactie.
De voorzitter raadde ons aan om allemaal naar de nieuwjaarsreceptie te komen. Ik kwam al iets
later en of de meesten waren al voor de toespraak van de voorzitter weg, of ze kwamen nadat ik
weer weg was, maar tijdens mijn aanwezigheid was de opkomst maar magertjes. Misschien
kwam dat wel omdat er geen welkomstdrankje geschonken werd, want dat heb ik in ieder geval
niet gekregen, vroeger kreeg je altijd enige consumptiebonnen, aan mij is dat in ieder geval niet
verstrekt. (Natuurlijk waren er ook dit jaar consumptiebonnen, waarschijnlijk is de hand van
degene die deze uitdeelde niet geschud ;-) red. )
Voor al diegenen die dus voor mij weggingen, of na mij kwamen de beste wensen voor 2003.
Ik neem ten minste aan dat iets goeds altijd nog toegewenst kan worden. Ik las dat DIRK
HONING bij de 55+ club in topvorm was, blijf trainen Dirk, dan mag je in mijn team invallen.
Monique Gerritse doet nogmaals een oproep voor vrijwilligers, dan kan ik ook nogmaals een
oproep doen aan alle leden om vaker op de club te komen, want dan voelen al die vrijwilligers
zich ook gewaardeerd. Het was geruime tijd stil rond de Petito’s. Hij laat alleen nog maar iets
horen aan de intimi. Nu in een keer een aankondiging van zijn huwelijk. Henk, Darlenis en
kind van harte geluk gewenst met deze stap.

Het klapstuk van onvermogen van de NTTB is wel het wijd en zijd bekendmaken van de
Tabakswet. Als notoire niet roker zou dit me goed moeten doen, maar als verenigingsman weet
ik en kan ik op mijn klompen aanvoelen dat dit veel verenigingen veel leden gaat
kosten.Binnen een vereniging als Huizen, waar op dit moment de loop uit is, zal een
twijfelende potentiële speler, die rookt waarschijnlijk kiezen voor niet spelen en thuis roken
voor de buis. Laten we het rook verbod beperken tot de eerste tafels, grenzend aan de zaal.

De niet-rokers kunnen dan voor de ventilatie (bijna) rookvrij zitten. De maatregel van de
NTTB sluit naadloos aan bij de kreet van Jaap Roeten :”Het einde van de TTV HUIZEN!!!
Ik heb soms het idee dat mijn kreten niet serieus genomen worden, maar neem het stuk van
Jaap alsjeblieft wel serieus en kom op de club zodat je gevraagd kan worden.

In het stuk speciaal voor de jeugd staat de team indeling en de coaches. Opmerkelijk is dat in
de Voltreffer mijn naam altijd goed geschreven staat, maar dat bij aankondigingen op de
borden ik al veel varianten gelezen heb, maar nog geen enkele keer de goede.
Zo dat waren de oude koeien, dan nu over tot de orde van de dag.
De verslagen van de Oliebollen toernooien stonden al vrij snel op internet, of het veel zin heeft
om ze nu nog een keer te vermelden weet ik niet. Misschien dat de redactie ze gewoon kan
invoegen in de Voltreffer als men het belangrijk vindt. Ik kan ze niet meer precies weergeven,
want met het opschonen van mijn bestanden heb ik ze gewist. Gelukkig staan ze heeeel erg
lang op internet, dus voor een beetje redacteur moet het wel mogelijk zijn.
De competitie is weer begonnen. Dat is aan het animo om te trainen vaak niet te merken. Vorig
jaar hadden we een trainingsgroep met onze selectie, nu willen ze gelukkig nog wel allemaal
spelen op de dinsdagavond, maar gericht trainen is er niet meer bij. De eerste zaal is dan ook
geregeld vol en de minder getalenteerde kunnen dan ook meteen door naar de tweede zaal.
Mocht er ooit nog eens een potentieel lid komen kijken, dan zien ze wel veel goede spelers
bezig.
Het seizoen voor de recreanten is ook weer begonnen, ik ben op donderdagavond weer gestart
met een recreantentraining, ik heb al één deelnemers. We hebben samen dikke pret.
(En daarna hield de prik op, Henk de bedoeling of wordt vervolgd in Voltreffer 2 2003? Red.)

Oliebollentoernooi 2727-1212-‘02
Het vijftigste oliebollentoernooi van de ttv Huizen en het eerste onder de nieuwe naam Prima
Donna Oliebollentoernooi heeft afgelopen vrijdag plaats gevonden. Opvallend was het grote
aantal deelnemende oud-leden. Toch viel het totale aantal deelnemers iets tegen.
Een twintigtal fanatieke tafeltennissers streed om o.a.deelname aan het hoofdtoernooi op de
maandag de 30 ste. Al gauw was duidelijk dat er een duidelijke scheiding te maken was tussen
geroutineerde oud-leden en echte recreanten.aan het fanatisme van spelen was het echter niet te
zien.In de voorronde waren niet zoveel spectaculaire wedstrijden . Het echte vuurwerk begon
pas in de winnaarspoule en in de verliezerspoule.
Leon Provoost, Piet Versteeg, Peter Janse, Danny Brom Rinus Kroon, Gerard Stuivenberg, Bert
Bunschoten en Ries Kuipers staken elkaar in een achtkamp naar de kroon. Het werd een echte
slijtageslag, waarbij niet te merken was dat een drietal 55+ leden zich gemengd had onder de
oud-elite van Huizen. In de zesde ronde verliepen alle wedstrijden zelfs in drie sets, waarin Piet
Versteeg en Ries Kuipers zich boven de 20 in de derde set pas gewonnen gaven. Spannend was
ok de parij tussen Leon Provoost en Peter Janse, ook in de derde set beslist in het voordeel van
Peter en de partij tussen Leon en Piet. In de derde set moest Piet het hoofd buigen voor de veel
jongere Leon. Danny Brom was door niemand te verslaan, terwijl Gerard Stuivenberg alleen
van Danny verloor.
Peter Jansen werd derde, Piet en Ries werden gedeeld vierde, maar op onderling resultaat was
Piet iets beter. Leon werd zesde, Rinus Kroon zevende en Bert Bunschoten werd laatste.
De recreanten gingen verder in een vijf- en een zeskamp. Mijnderd Schaap had de smaak goed
te pakken, hij liet zich niet meer verslaan en hij werd dus eerste in zijn poule. Hij zal een
welkome aanwinst zijn voor de 55+ club.Theo Koebrugge werd tweede en Rijma Makkinje
derde. De andere poule was veel spannender. Duncan Kruimer, Luyt Postma en Jan Vocht

werden ex aequo eerste, onderling resultaat wees uit dat Duncan de sterkste was, Luyt werd
tweede en Jan derde.
Het was een heel plezierige avond die zeer beslist voor herhaling vatbaar is en dan hoeven we
zeker niet te wachten tot het volgende Prima Donna oliebollentournooi.

Oliebollentoernooi 30 december
Hoewel de nieuwe naam” Primadonna Oliebollentoernooi” misschien veranderingen zou doen
verwachten,was het ouderwets gezellig.Het was echt het traditionele oliebollentoernooi ,voor
de vijftigste keer. Voordat er begonnen werd, werd Piet Knop in het zonnetje gezet. Hij heeft
alle toernooien meegedaan. De pers was even aanwezig en Piet haalde de krant.
Er waren weer ouderwets veel deelnemers. Er werd gestart in acht poules van ieder zes
deelnemers. In elke poule zaten goede en iets minder goede deelnemers die door een goede
handicap gelijke kansen hadden.Soms moest er wel 14 punten voorgegeven worden.
Uit elke poule gingen de beste twee over naar de volgende ronde. Soms zagen we opgeluchte
deelnemers terugkomen met de mededeling dat ze uitgeschakeld waren. De overgebleven 16
deelnemers konden zich opmaken voor een ware slijtageslag. Uiteindelijk bleven er acht over
die uit gingen maken wie de beker een jaar op de schoorsteen mag zetten.
Klaas Kooy, Monique Kievith, Danny Brom, Patrick van Dijk, Bert v.d.Zwaan, Bianca Steen
en Piet Versteeg bleven over.
De weg die Rob Barendregt moest volgen bestond eigenlijk uit louter finales. Eerst rekende hij
in een zeer spannende pot af met teamgenoot Kees Visser, daarna met Danny Brom ( dat had
hij in de twee voorgaande toernooien ook al geprobeerd), vervolgens was Monique Kievith
aan de beurt en tot slot stond hij in de finale tegen outsider Piet Versteeg. Piet Versteeg had
eerst Frank Hagen, vervolgens Bianca Steen en Bert v.d.Zwaan aan zijn zegekar gebonden om
in de finale Rob te ontmoeten.
In de finale moest Rob zes punten voorgeven. Al gauw bleek dat Rob in de voorgaande finales
al zijn kruit al verschoten had. Piet was voor hem onbespeelbaar en daarom staat de beker dit
jaar bij Piet thuis op de schoorsteen. Eindelijk heeft Piet loon naar werken. Hij moet als niet-lid
altijd een lange weg gaan om via het niet-leden toernooi een plaats te verdienen in het toernooi
om de beker. Voor Piet is er ook een kortere weg te verzinnen, maar dat kan alleen via een
lidmaatschap. Maar misschien mag hij de beker volgend jaar verdedigen zonder die omweg.
Het toernooi ging over in polstraining tot ver in de kleine uurtjes.

Open dagen en toernooien
Om te proberen nieuwe leden binnen onze vereniging te krijgen en onze vereniging nog
bekender te maken binnen de gemeente Huizen heeft het bestuur gemeend weer eens open
dagen te organiseren. Om ook de leden hierin te betrekken leek het ons leuk dit te combineren
met een tweetal toernooien waaraan leden samen met niet-leden mee zouden kunnen doen.
Om deze zaken te organiseren is er een kleine commissie gevormd die in samenspraak met de
Technische Commissies de open dagen en de toernooien zou opzetten.
Het resultaat is dat er op 20, 21, 27 en 28 februari open huis voor senioren zal zijn. De open
dagen voor de jeugd zijn op 22 februari en 1 maart.

Op 28 februari wordt het Prima Donna Kaas Stratentoernooi gehouden; een toernooi waarvoor
teams opgegeven moeten worden van 2 personen waarvan er maximaal 1 lid mag zijn van een
tafeltennisvereniging. 1 Maart wordt het Prima Donna Kaas Vriendentoernooi gespeeld. Dit
toernooi is speciaal voor de jeugd en heeft dezelfde opzet: teams van 2 personen waarvan er
maximaal 1 lid mag zijn van een tafeltennisvereniging.

Hopelijk gaan vele leden proberen een team te formeren zodat we een gezellige avond en dag
gaan beleven!!! Ook hopen we dat er vele inwoners van Huizen eens bij ons langs komen om
een balletje te slaan!!!
Uitnodigingen, ruim 400, voor de open dagen en de toernooien zijn begin februari de deur uit
gedaan. Leden (jeugd en senioren), deelnemers van het afgelopen kindertafeltennisfeest,
deelnemende bedrijven van het bedrijventoernooi (laatste jaar en voorgaande) en oud-leden
hebben een uitnodiging via de post gekregen. De adverteerders en sponsors hebben het verzoek
gekregen de poster zichtbaar in hun winkel of bedrijf op te hangen.
Uiteraard is ook weer publiciteit gezocht in de diverse bladen om e.e.a. onder de aandacht van
de Huizer bevolking te brengen.
Om misverstanden te voorkomen, het volgende: niet alle oud-leden zijn uitgenodigd. De
commissie heeft het oud-leden bestand van de laatste 5 jaar doorgelopen en daaruit de (nu)
senioren geselecteerd. Alleen de oud-leden waarvan we kunnen aannemen dat het adres nog
juist zou kunnen zijn, zijn vervolgens via een brief benaderd.
Het organiseren van de open dagen en de beide toernooien kost natuurlijk veel geld. Gelukkig
zijn er 2 sponsors, Prima Donna Kaas en Linance. Zij hebben het mogelijk gemaakt dat de
kosten voor de T.T.V. Huizen beperkt bleven.
Wij hopen dat veel onbekenden een balletje komen slaan en dat er vele teams mee gaan doen
met de toernooien! We rekenen op jullie enthousiaste medewerking!
Martin van Toorn
Jan vd Broek
André Rebel

Schoonmaak van "DE VERENIGING"
Elke 1e woensdagavond van de maand wordt de kantine + keuken van de TTV Huizen grondig
schoongemaakt. Dit gaat al jaren en jaren zo. Met een muziekje op de achtergrond en
ondertussen gezellig bijkletsen is het altijd een vrij leuke bezigheid. Helaas is het laatste jaar de
vaste groep gereduceerd tot 4 trouwe krachten. Hierdoor moeten er elke maand prioriteiten
worden gesteld omdat we met deze groep niet meer alles in 1x grondig onder handen kunnen
nemen. Wij als ZKC zien dit graag anders. U toch ook? We willen toch allemaal in een schone
tafeltennisvereniging tafeltennissen en niet in een vereniging waar de hygiëne ondermaats is.
U voelt hem vast al aan, wij de ZKC zijn op zoek naar een aantal enthousiaste vrijwilligers die
ons willen meehelpen in het schoonhouden van de vereniging. Kwaliteiten benodigd, weinig.☺
Het gaat om een tijdsbestek van 2 uur per maand. De data is ook altijd makkelijk, standaard de
1e woensdagavond van de maand. We hopen op een flink aantal reacties zodat we er misschien
wel 2 groepen van kunnen maken. Zodat er slechts 1x in de twee maanden beroep op een
specifieke vrijwilliger hoeft worden gedaan.
Heeft u interesse en/of wilt u zich als vrijwilliger aanmelden geef dit dan door aan:
Ingeborg Rebel-Postma, Kees Visser of Robert Bunschoten. Zij kunnen u meer vertellen.
Namens de ZKC
Robert Bunschoten.

Een weekje Curaçao…..
Aangezien we een uitnodiging gehad hadden voor een bruiloft op Curaçao en verder toch niets
beter te doen hadden, besloten we, Jan v/d Broek en ik, maar eens te gaan kijken. Wel gezellig
leek ons.
We zouden van zaterdag 1 feb. t/m zaterdag 8 feb. gaan. Wij gingen niet alleen die zaterdag,
Pen ging ook, alsmede een nichtje van Henk, Linda en daar weer een nicht van, Zwanet.
De vakantie begon al goed. Bianca zou ons, Jan, Pen en ik, wegbrengen. Bij de verkeerslichten
bij de A1 werden we erop geattendeerd dat er een band een beetje slap was. Jammer dus, we
hadden een lekke band. Maar gelukkig waren we op tijd vertrokken, dus uiteindelijk heeft mijn
pa ons weggebracht, nadat hij in allerijl was opgetrommeld. Aangekomen bij Schiphol kwam
de hele groep bij elkaar zodat we samen in konden checken, wel gezellig. Al pratende tijdens
het inchecken kwam het over reisverzekeringen. Ik zei: goh, da’s eigenlijk ook wel makkelijk.
Ff vergeten af te sluiten dus. Maar weer was pa redder in nood, hij zou wel wat regelen. Bij
deze nog maar weer eens bedankt pa.
De vlucht verliep verder rustig. Hoewel Pen bijna de hele vlucht heeft zitten ouwehoeren met
een één of ander vrouwtje naast hem. Nee, het is niets geworden. Aangekomen op Hato, het
vliegveld van Curaçao, stond Henk ons al op te wachten met zijn gevolg. Daar werden we ook
verdeeld over onze gastgezinnen. Jan en ik sliepen bij Sytze, Linda, Zwanet én Pen sliepen bij
René. Allebei collega’s/vrienden van Henk, die heel gastvrij onderdak hadden aangeboden. Ik
dacht nog: nou als we dat ook eens voor elkaar konden krijgen voor onze gasten uit Bad Vilbel
die in juni weer naar hier komen (we kunnen nog steeds gastgezinnen gebruiken, dus …). Toen
we naar Henk reden om nog even wat te drinken, viel het ons op dat Henk niet reed. Om een
lang verhaal iets korter te maken, hij is zijn rijbewijs weer kwijt. Aangehouden met te veel
drank op en een hele nasleep erachteraan, wat een toestand.
De volgende dag gingen we de auto’s ophalen die Henk voor ons had gereserveerd. Dat ging
lekker soepel. De auto’s stonden niet klaar. Niemand wist ergens van af. Zucht, maar ja, het is
Curaçao hè.
Er stonden wel twee auto’s voor de groep die ’s middags zouden komen. Ik vroeg of ze dan
geen andere auto voor ons hadden, al was het er maar één. Na een hoop gedoe was er dan toch
wel een, iets duurder eigenlijk, maar dan met korting omdat we die andere niet hadden. Mooi,
dat was geregeld. Verder lekker aan het strand gelegen. Heel vervelend, vooral als je bedenkt
dat het in Nederland op dat moment koud en guur is. ’s Middags naar het vliegveld mee om de
rest op te wachten. De rest zijnde, Jan en Aaf Visser, Jan en Nely Gooijer (een broer van Aaf
met vrouw) Jan en Gijs Klein, inderdaad broers van Henk met vrouwen Clarie en Jeanette en
Dirk Teeuwissen, een zwager van Jan Klein. En een vlucht later zouden ook Robert en Suzanne
en Dennis aankomen.
Het werd een heel gedoe toen de eerste groep aankwam. De stakkers vlogen met DCA en die
schenken geen alcohol meer tijdens de vluchten i.v.m. overlast in het verleden. Die stonden dus
helemaal uitgedroogd eerst een paar biertjes voor de schrik weg te werken. Toen bleek ook nog
eens dat de auto die wij ’s middags hadden opgehaald een van de hunne was. Paniek alom,
maar het zou uiteindelijk maandag helemaal goedkomen.
Maandag was weer een drukke dag aan het strand, het viel niet mee hoor je hoeft niet jaloers te
zijn. Zonnen, zwemmen, beetje snorkelen, heel vervelend. En nog steeds koud in Nederland.
Dinsdag was een doedag. Hans en ik gingen namelijk de onderwaterwereld verkennen. Na een
korte instructie konden we onderwater. Heel mooi en apart om te doen. Van Henk hadden we
gehoord dat er altijd een after-duik was. Nou die hebben we ’s avonds gehad. In een kroegje
met karaoke. Gelukkig voor alle andere aanwezigen hadden wij Jan v/d Broek meegenomen.
Hij zette regelmatig de tent op zijn kop. Froger, Hazes, de Havenzangers, noem maar op en hij
zong het. Nou ja, meestal alleen de refreintjes dan. Maar hij deed het toch maar. Volgens Henk

had er, op een half aangeschoten mevrouw v/d Zwaan na, nog nooit iemand zo veel gezongen.
Woensdag was Henk’s vrijgezellenfeest. Dat was er ook een om niet meer te vergeten hoor.
Zelfs ik niet. En dat wil wat zeggen. Eerst was het indrinken bij het onderofficierenverblijf op
de kazerne. Er waren uiteraard ook een aantal collega’s van Henk aanwezig. En ik moet
zeggen, we hielden ze aardig bij. Toen was er een bus geregeld die met luide muziek een
rondritje maakte door de stad. We hebben ook nog even een tussenstop gemaakt bij het
“snackie” waar Henk Darlenys ontmoet heeft.
Vervolgens stopte de bus bij een soort nachtclubachtig iets. Wat daar allemaal gebeurde kan ik
niet vertellen, want dit zal ook wel door kleine kinderen gelezen worden. Al viel het achteraf
wel mee hoor. Er zijn geen schokkende dingen gebeurd.
Donderdag dus maar even bijkomen en ons opmaken voor de bruiloft van vrijdag. Dat was ook
een heel spektakel. Er was een bus geregeld, lekker makkelijk, zodat we niet met taxi’s of eigen
vervoer hoefden te gaan. De ceremonie zou om 17.00 uur beginnen. Alleen waren we toen pas
net onderweg naar de trouwlocatie. Maar dat gaf allemaal niet, want alles gaat daar rustig aan.
Henk was mooi in pak en Darlenys mooi in het wit. Het werd een hele leuke, spontane, warme
ceremonie.
Dat warme doelt niet alleen op het feit dat het warm was (er stond wel een lekker briesje hoor),
maar ook op de manier waarop het ging. Daarna was het tijd voor het feest. Lekker eten, lekker
drinken, gezelligheid troef. De familie had gaandeweg de week nog een liedje in elkaar
gedraaid op de wijs van “trouw niet voor je 40 bent” van de Havenzangers. Het is een leuke
tekst over Henk. Dit is wat er gezongen werd (neurie de wijs maar mee):
Refrein :
Trouw niet voor je veertig bent
En alle geheimen van het huwelijk kent
Heus het is nog niet te laat
Als je op je veertigste pas trouwen gaat
Het is vandaag dan toch geschied
Je gelooft je eigen ogen niet
Henk raakte niet aan de vrouw
Was alleen de pingpong trouw
Refrein
Hij kwam nooit eens met een meid
Vanwege zijn verlegenheid
Maar eenmaal hier op Curaçao
Zag hij toch de ware vrouw
Refrein
Maar is hij dronken als een os
Dan gooit hij alle remmen los
Alle charmes in de strijd
Weg met zijn verlegenheid
Refrein
Darleen is nu je eigen vrouw
Hopelijk blijf jij haar trouw
Wij wensen jullie veel geluk
Met jullie kleine ukkepuk.

Wat een creatieve familie heeft hij toch. Die ukkepuk is trouwens Celia-Denise. Voor haar was
het natuurlijk ook feest. Papa en Mama gingen trouwen. Dus ook zij werd me cadeautjes
verwend.
Zaterdag moesten we helaas al weer weg. Maar we kunnen terugkijken op een hele leuke week.
Als je het leest: Henk nog maar een keer bedankt en tot ziens straks van de zomer.
Kees Visser.

TCJ
De nieuwe competitie is alweer enige weken aan de gang, dus iedereen is natuurlijk (!?)
ook weer hard bezig te trainen om nog beter te worden….
Wij als T.C.J. hopen ook dat het weer een gezellig seizoen gaat worden. Dit seizoen zullen ook
de nodige activiteiten voor de jeugd georganiseerd worden, waaronder een toernooi met de
55+ club, waar jullie binnenkort meer over zullen horen. Het jaarlijks uitje voor de jeugd.
Wat we gaan doen………..???????????????? Verassing, maar het zal net als andere jaren een
bijzonder leuke dag worden, zeker als iedereen zijn of haar goede humeur weer meeneemt.
Verder zit er nog een gezellige avond voor de jeugd aan te komen. Kortom, het zal weer een
gezellig en sportief seizoen worden!!

Wat ik verder nog even kwijt wil ……jongens en meiden, wees een beetje zuinig op jullie
coach en trainers, dit zijn tenslotte de mensen die een hoop energie en tijd in jullie steken en dit
ook met plezier doen, maar stel ze niet teleur, dus zet je in en kom op de trainingen zoveel als
je kunt en als je niet kan, geef even op tijd een belletje.
Misschien overbodig voor sommige mensen, maar toch wil ik jullie vragen als jullie eten en/of
drinken bij jullie hebben tijdens de competitie (uit en thuis), ruim je eigen rommel netjes op,
dan hoeft een ander het niet voor jullie te doen en het is uiteraard een kleine moeite om het
even in de aanwezige prullenbakken te gooien!!
Vervolgens wil ik zeggen, zet hem op in de competitie en ga ervoor!!!
Veel plezier!!
T.C.J.
Inge Horseling

Jeugdcommissie
De kompetitie is weer van start gegaan, en niet echt onverdienstelijk
We hebben weer 7 enthousiaste teams welke wekelijks weer hun wedstrijden spelen.
Ook dit jaar wordt er weer geen rekening gehouden met de afdeling het Gooi wat betreft de
vakanties. Wij hebben dan ook weer net als andere jaren problemen met spelers welke met
vakantie zijn. Dat schijnt nooit te kunnen om daar rekening mee te houden dat is jammer.
Ons laatste team heeft toch een beetje een moeilijke start gehad gezien de bezetting van het
team, ze hebben toch al een paar keer met 2 spelers moeten uitkomen, dat is toch jammer.
Ze doen het n.l. heel niet slecht, maar je staat dan al wel bij het begin met 3-0 achter, en dat is
toch altijd moeilijk in te halen. Jongens probeer zo veel mogelijk te spelen met een compleet
team, want dat is veel leuker.

Dan de teams even apart.
Huizen M1 doet het heel aardig, maar goed dat zij landelijk C hebben gekregen want dat is
voor hen goed te doen. Ook hier is het jammer dat ze een paar keer met 2 meisjes moesten
spelen wegens ziekte en vakantie, dat scheelt toch weer een paar puntjes.
Huizen 1 jongens. Zij doen het niet echt geweldig in de 1e klasse, maar dat zal wel even
wennen zijn, daar hou ik het op. Ze hebben 1x gewonnen en 3 maal verloren dus dat is jammer,
maar wie weet in de 2e helft kan alles nog veranderen.
Huizen 2 ook zij hebben nog maar 1x gewonnen en 2 keer verloren. Maar zij hebben nog net
als alle andere teams pas 3 wedstrijden gespeeld. Dus ook hier kan nog veel gebeuren.
Huizen 3. Zij hebben alles nog weten te winnen dat is dus een klasse prestatie. Jongens ga zo
door naar wie weet het kampioenschap. Ik weet dat ik voorbarig ben maar het kan best wel met
alle inzet en niet afzeggen kan het goed komen.
Huizen 4. Een team zonder coach, maar waar wel elke keer een ouder meegaat. Zij hebben nog
maar 2 wedstrijden gespeeld waarvan 1 gewonnen en 1 verloren, dus dat is ook heel goed dacht
ik. Wie weet wat er nog meer in zit, het moet kunnen. Doe je best, en zorg dat je compleet bent
elke week want dat is altijd een voordeel.
Huizen 5. Dat is mijn eigen team. Ook zij doen het best wel goed, zij hebben 2 keer gelijk
gespeeld en 1x gewonnen, jongens zet hem op het moet kunnen. Wie weet zit er een hoge
klassering in, ik wil niet gelijk naar het kampioenschap kijken, want er zitten best een paar
sterke teams bij gezien die 2x 5-5.
Huizen 6. Daar heb ik in het begin al iets over gezegd. Jammer dat ze steeds niet volledig
uitkomen want ze doen het heel goed gezien de uitslagen: 1x gelijk, 1x verloren en 1 keer ruim
gewonnen. De verloren wedstrijd werd er met 2 man gespeeld, dus je ziet dat dit haast niet kan,
wil je hoog eindigen.
Jongelui jullie zien dus dat er best nog wat verbeterd kan worden. Daar reken ik dan ook op.
Wel wil ik nog even zeggen, ik had het ook al in het wedstrijdboekje vermeld, zorgen jullie wel
dat je minimaal 11.45 uur aanwezig bent bij een thuiswedstrijd. Dan kunnen we op tijd
beginnen, meestal zijn de tegenstanders allang binnen voordat er van ons iemand aanwezig is,
dat moet niet. En bij de uitwedstrijden nemen jullie wel even een formulier mee dan kan ik de
resultaten invullen, zorg er ook voor dat alles is ingevuld en leesbaar is op het formulier dat
jullie meekrijgen. Anders kan ik er ook niet meer uitkomen.
Verder wens ik jullie nog veel succes in het vervolg van deze kompetitie.
TCJ
P. v.d. Broek

Twee niet
niet-leden te sterk voor eigen jeugd bij Prima
Donna Kaas oliebollentoernooi
Op zaterdag 28 december was het weer zover: ons jaarlijkse oliebollentoernooi voor de jeugd.
Dit jaar was het de 50ste keer en voor het eerst gesponsord door Prima Donna kaas.
Er waren 53 inschrijvingen die in de voorronde waren verdeeld over 2 vierkampen, 4
vijfkampen en 4 zeskampen. In de vierkampen zaten degenen die zich nog zaterdagochtend
hadden opgegeven. De opkomst tussen leden en niet leden was ongeveer gelijk. Nieuw dit jaar
was het spelen tot de 11, net als in de competitie. De indelingen waren al van tevoren gemaakt,
zodat we snel hadden kunnen beginnen. Maar helaas was dat niet zo, want er waren een aantal

laatkomers. Nadat onze voorzitter zijn zegje had gedaan over het oliebollentoernooi en de
huishoudregels, konden de wedstrijden beginnen.
Na de voorronde waren er nog 34 deelnemers die verder gingen spelen in een knock-out
systeem dat bestond uit 5 ronden (inclusief de finale). Degene die uitgeschakeld waren in
kwartfinale gingen verder in een vierkamp om te strijden voor de plaatsen 5 t/m 8. De
verliezers van de twee halve finales speelden nog een wedstrijd om de plaatsen 3 en 4.
Om een lang verhaal kort te houden, komen hier de nummers 8 t/m 2:
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.

Matthijs Carpay (niet-lid)
Jelle Vijfhuize
Richard Blok
Annemarie Visser
Stefan Bunschoten
Henk-Jan Kos
Daniël Kalb

De eerste plaats van het Prima Donna Kaas oliebollentoernooi is gegaan naar een niet-lid, te
weten …………..
MARTIJN TROGH
Wij hopen dat jullie volgend jaar weer meedoen, want het was gezellig om 53 spelers te zien
strijden om oliebol te worden. Als laatste wil ik via deze weg iedereen bedanken die geholpen
en/of gekeken heeft (met name alle ouders).
Tot volgend jaar,
Maarten

Het wel en wee van Huizen twee
Zo de competitie is weer begonnen. De eerste wedstrijd moest tegen Barneveld, een
gepromoveerd team uit de vijfde klasse. Gerben had aangeboden om de eerste wedstrijd uit te
vallen. Yorck, Sinoé en Stefan mochten dus de eerste wedstrijd spelen.
Bij Barneveld speelde de sterkste als eerste en dat was wel te merken, want hij won verdiend
Het was voor mij eigenlijk een beetje zoeken hoe ik met mijn nieuw team om moet gaan. Ik
heb eerst de kat uit de boom gekeken. Ik maakte een inventaris van hun mogelijkheden:welke
slagen worden beheerst en zijn ze in staat om zelf een tactiek te bepalen.Ik had daar zelfs hele
schema’s voor bedacht, maar dat vergde zoveel tijd dat ik niet meer aan kijken toekwam, dat
heb ik dus alweer afgeschaft. Wel heb ik goed gekeken hoe de tegenstander speelt en daar hoop
ik dan mijn spelers mee te laten winnen. Ik kom echter tot de conclusie dat er maar één is die
wil winnen en dat ben ik. Als het dan niet lukt krijg je steken om je hart en wil je het wel
overnemen( of ik zou winnen weet ik niet)Yorick luisterde het best naar de adviezen en won
twee keer. Sinoë en Stefan wonnen elk één keer, waardoor de einduitslag 4 – 6 werd.

De tweede wedstrijd moesten we in de sneeuwstorm naar Iduna. Dit keer mocht
Yorick thuis blijven en speelde Gerben dus mee.

Eigenlijk was het bij Iduna een zootje, het telbord moest je op schoot houden, alleen de
tegenstanders waren gedisciplineerd en goed gekleed. Op een gegeven moment vroeg een
speler van Maarssen aan mij of er soms meer clubs thuis speelden, van wegen de grote
verscheidenheid aan shirtjes. Wij speelden de eerste wedstrijden het snelst, waardoor we ook
als eersten gingen pauzeren( ja, ja we speelden in district Utrecht).Geen enkele Iduna speler
had ook maar enigszins het idee om met andere spelers rekening te houden. Ze baggerden langs
je tafel en stoorden met balletjes en lawaai.Ze speelden vrij op de tafel naast je en stoorden om
de haverklap met een :”LET” .
Toen ik daar kwaad iets van zei leek het wel of er maar een besmettelijke ziekte uit moest
breken om mij mijn brutaliteit af te straffen.
Gelukkig had ik er meer last van dan de Huizen spelers. Zij wonnen gedecideerd met 7 – 3.
Sinoë scoorde een mooie hattrick. Het dubbel werd fraai gewonnen door Gerben en Sinoë.
Tot slot wil ik nog even zeggen dat ik trots ben op het gedrag van mijn team. Als je ziet hoe
men zich bij Iduna gedraagt, dan is dat eigenlijk niet om over naar huis te schrijven.
Stefan wilde vroeg thuis zijn, maar daar kwam helaas niet veel van, want de sneeuw maakte de
thuisreis een stuk moeilijker dan gewoonlijk.
De derde wedstrijd moesten we tegen Jonathan uit Zeist, thuis. Dit waren echt grote jongens,
die bovendien van wanten wisten. Ze gaven Sinoë, en Stefan geen enkele kans, terwijl Gerben
er maar één wist te winnen. Een terechte uitslag van wegens het krachtsverschil. In zo’n situatie
vraag ik me altijd af of er wel leuk gespeeld is. Afgedroogd worden is nooit leuk.
Door ziekte van Marcel moest Stefan ook in jongens één spelen, opvallend vond ik dat hij daar
veel beter speelde. Zijn commentaar was dat de tegenstander ook veel beter speelde, meer zijn
spelletje. Als hij in jongens één zou willen spelen moet hij wel aantonen dat hij beter is dan de
spelers van dat team. Ik denk dat Stefan dan nog veel moet trainen. Dit bedoel ik niet hatelijk,
of sarcastisch, maar gewoon als het vaststellen van een feit.
En als dan het woord trainen is gevallen zou ik eigenlijk wel van de daken willen schreeuwen
dat meer trainen voor alle leden van de jeugd wenselijk is. Door de geringe
trainingsmogelijkheden, maar ook door het ontbreken van trainingsijver bij veel jeugdleden
moet het toch bij velen zichtbaar worden dat de prestaties gering zijn. Sterker nog ze zullen
nooit beter worden.

Nijmegen
Zaterdag 15 februari jl. werd het C Jeugdranglijsttoernooi gehouden in Nijmegen. Om 8.30 uur
vertrok een auto met vijf man in die richting. Reinout Smit, Yorick Westland, Edgar Schaap en
Martijn Gooijer waren de helden die de eer voor Huizen gingen verdedigen onder leiding van
chauffeur en schrijver dezes.
Om 10.00 uur begon het spektakel. Al gauw bleek maar weer eens het klassenverschil in de
poules. De meeste tegenstanders speelden 2e of 1e klasse en wij spelen 4e of 5e. Jammer maar
helaas dus werd iedereen laatste in zijn poule. Er werd niet slecht gespeeld, maar men kwam
steeds net iets tekort. Yorick had nog de meeste kans op een winstpartij tegen iemand die
regioklasse speelt, maar trok helaas aan het kortste eind.
De troostronde verliep al niet veel anders. Reinout en Edgar werden meteen al uitgeschakeld,
zodat zij strandden in de 1/32e finale. Martijn won zijn eerste partij, tevens de allereerste van de
dag. Zijn tegenstander in de 1/16e finale bleek echter net iets te sterk. Na met 1 – 0 te zijn
voorgekomen, verloor hij dan toch met 3 – 1. Zo waren er om 14.30 uur al drie man
uitgeschakeld en moest alleen Yorick nog. Hij was dan ook later begonnen, 12.00 uur i.p.v.
10.00 uur. Helaas, helaas verloor ook hij meteen zijn eerste partij, waardoor de 1/32e finale
voor hem zijn Waterloo werd. 15.00 uur einde oefening voor allen.
Op één partij na dus helemaal niets gewonnen, maar (en dat is ook heel belangrijk) wel weer
wat geleerd. Zo gingen we dus niet helemaal teleurgesteld weer terug naar huis.
Kees Visser.

Een toernooi genaamd ……….

Zaterdag 15 februari was er een toernooitje georganiseerd voor alle jeugdleden die echt niks te
doen hadden. Er waren namelijk al een hoop activiteiten op die dag: bij ouders, gemeente, nttb,
inhaalwedstrijden. En bij ons een toernooi genaamd ……….
Ondanks al die activiteiten hadden toch nog 12 deelnemers en die waren verdeeld in 6
competitiespelenden en 6 recreanten, dus twee 6-kampen. Omdat we niet precies wisten wat
we gingen doen, hadden we geen naam voor het toernooi en zo konden we alle kanten op.
Het toernooi werd dit keer een vreemde-tafel-toernooi: er stonden een aantal tafels die er raar
uitzagen. Het was de bedoeling dat in 2 keer tien minuten spelen per wedstrijd zoveel mogelijk
punten gescoord werden. De eerste twee gingen door naar de kruisfinale en dan de finale.
Hier komt de uitslag van de voorrondes:
Recreanten
6. Martin (geen lid) 181 punten
5. Quinten v Dissel 271 punten
4. Jessica Gooijer
283 punten
3. Laura van Aken
293 punten
2. Robin Provoost
293 punten
1. Bas v/d Berg
518 punten

Competitie
6. Constantijn de Boer
5. Richard Blok
4. Erik Visser
3. Gerben de Jong
2. Dico van Dissel
1. Sinoë Luis Perez

261 punten
330 punten
411 punten
431 punten
438 punten
573 punten

Zoals jullie kunnen zien, waren er bij de recreanten twee met hetzelfde aantal punten. Op
onderling resultaat werd Robin tweede.
In de kruisfinale namen de nummers 1 en 2 het tegen elkaar op en daarbij mochten de nummers
1 zelf de tafel uitkiezen. Het was jammer dat de nummers 1 en 2 van de recreanten poule net
wat te kort kwamen.
Dus ging de finale tussen Sinoë en Dico en dit keer mochten ze beide kiezen op welke tafel ze
wilden spelen: de tafel met een hoog netje of de minitafel. Ze kozen allebei de tafel met het
hoge netje. De wedstrijd ging redelijk gelijk op, maar Dico kon het slome, hoge balspel niet
aan. Sinoë won met 17 punten verschil en werd dus eerste.
Ik hoop dat jullie een leuke dag hadden (ik wel ieder geval) en hoop dat jullie de volgende keer
weer meedoen.
Namens de T.C.J.
Maarten

Uitslagen van de Bokalen
Ja, het is weer zover: de uitslagen van de bokalen kunnen bekend gemaakt gaan worden.
Als jullie de uitslagen zien zul je misschien denken: hé, die speelt nu competitie, of: zij speelt
nu bij de senioren. Maar dat maakt niet uit, want het gaat over jaar 2002. Dus dan tel je voor
deze bokaal nog mee.
Ik zal jullie nu snel bekend maken wie de recreanten-, competitie- en toernooibokalen hebben
gewonnen.
De recreantenbokaal:
Competiebokaal:
Toernooibokaal:
3. Richard Blok 120 punten 3. Henk-jan Kos 311,5 punten 3. Bianca Steen 35 punten
2. Dico v Dissel 170 punten 2. Bianca Steen 313 punten
2 Marcel Molenaar 50 punten
Oké:
De recreantenbokaal is gewonnen door Maurice Anemaat met 180 punten
De competitiebokaal gaat naar Jelle Vijfhuize met 358 punten.
Maaike Visser is de winnares van de toernooienbokaal met 210 punten.
Jullie namen zullen voor altijd in de beker gegraveerd staan en jullie mogen een jaar lang de
bekers poetsen.
Van harte gefeliciteerd!
namens de T.C.J.
Maarten Robbers

AKTIVITEITENLIJST
T.T.V. Huizen
Huizen
Maand

Aktiviteit

Jeugd

Februari
Do
20
Vr
21
Za
22
Do
27
Vr
28

Open huis
Open huis
Open huis
Open huis
Stratentoernooi

Maart
Za
1
Za
1
Za
8
Wo
26

Vriendentoernooi
Klaverjassen
Darten
Algemene ledenvergadering

x

April
Vr
4
Za
12
Za
19

Dubbeltoernooi met 55+ club
Klaverjassen
Clubkampioenschappen

x
x

Uitje jeugd

x

Uitwisseling Bad Vilbel

x

Senioren

x
x
x
x
x

x
x
x

x

Mei

Juni
13-15

Maandelijks terugkerende aktiviteiten
Elke 1e woensdag van de maand
schoonmaken kantine 19.00 uur
Elke 2e woensdag van de maand
bestuursvergadering 20.15 uur
Elke woensdagmiddag 14.00 - 17.00 uur
55+club

x

