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Jaargang 37, nummer 4      Oktober 2003 

 
 
 
  

Nog even het voorwoord schrijven en dan is ook deze Voltreffer weer klaar om naar de copy 
shop te gaan. Om daarna weer door de leden en wie weet wel meer mensen te worden gelezen. 
Het bestuur is in deze Voltreffer volop aanwezig. Een aantal zaken voor het bestuur zijn 
afgehandeld, echter nieuwe uitdagingen staan alweer voor de deur. Een aantal hiervan zijn in 
deze Voltreffer te lezen. Vaste rubriek Prik is natuurlijk ook weer van de partij, vaste is in de 
loop van de tijd uit de titel verdwenen, maar de aanlevering blijft gelukkig elke Voltreffer weer. 
Hard op weg om een vaste rubriek te worden is eendagsvlieg, ook in deze Voltreffer een 
bijdrage van deze 'onbekende' schrijver. Gerrit Snikkenburg  speelt al weer 50 jaar tafeltennis, 
dit is gelukkig niet onopgemerkt voorbij gegaan, zie het verslag in deze Voltreffer. De 
jeugdrubriek is wat mager gevuld deze Voltreffer, waar is 'in de schijnwerpers' gebleven? 
Gelukkig vanuit de technische commissie jeugd wel een aantal stukken + een schrijver die het 
lachgehalte van deze Voltreffer de hoogte in werkt. 
 
Een nieuwe trend, het aanleveren van foto's bij de stukken zet zich voort. Ook in deze 
Voltreffer weer een aantal foto's bij de stukken. De redactie is zeer content hiermee. Een nieuw 
lid stelt zich in deze Voltreffer aan ons voor. Een infomail over de activiteiten van de T.T.V. is 
in oprichting, meer hierover op de 1-na laatste pagina. 
 
De competitieavonden op de vrijdagavond zijn ook dit seizoen weer zeer sportief en gezellig. 
De sfeer is de laatste weken zo goed, dat een hoop teams nog even op de club komen buurten 
nadat zij hun uitwedstrijd hebben gespeeld. Sommige bellen zelfs snackbar 'Harry' even op om 
al wat uit de frituur te bestellen. Ook de tegenstanders blijken de sfeer goed te vinden, 
aangezien een hoop teams blijven plakken na de wedstrijd. Een team van Bunshot was hier een 
goed voorbeeld van, misschien een idee om de Zuiderzeecup weer in ere te herstellen? 
 
Iedereen die competitie speelt, succes toegewenst. En natuurlijk ook de overige leden veel 
tafeltennisplezier! Voor deze Voltreffer veel leesplezier, sla maar snel om. 
 
     Namens de redactie. 
 
            
        Robert 
 
Van de voorzitter 

 
 
Het tafeltennisseizoen is gelukkig weer begonnen, ik zie gemotiveerde mensen achter de tafel 
staan en gezellig met elkaar een drankje nuttigen in de kantine. De zomer is 
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voorbij en ik hoop dat iedereen een goede vakantie heeft gehad. 
 
In de zomer is er geen competitie en zijn er geen trainingen, dat wil natuurlijk niet zeggen dat er 
geen werkzaamheden verricht worden. Commissie- en bestuursleden zijn bezig geweest het 
voorjaarsseizoen af te ronden en het najaarsseizoen voor te bereiden. Ondanks dat deze 
werkzaamheden er bij horen wil ik toch mijn waardering uitspreken voor alle vrijwilligers die 
elk jaar tijdens de vakantieperiode zich inzetten voor de vereniging. Als we elke vrijwilliger 
zouden vragen wat hij of zij tijdens de vakantieperiode gedaan heeft voor de vereniging ben ik 
er van overtuigd dat dit een aardige lijst zal opleveren, toch wil ik een aantal werkzaamheden 
noemen, te weten: eindstanden en percentages bepalen van de voorjaarscompetitie, het 
organiseren van de Prima Donna Kaas clubkampioenschappen, een feest voor de vrijwilligers, 
het jeugduitje, het indelen van de trainingsgroepen en de competitieteams, voorbereidingen 
treffen voor het PDK (groot)ouder & (klein)kind toernooi en PDK bedrijventoernooi, de grote 
schoonmaak, contacten onderhouden met sponsoren, et cetera. Eigenlijk teveel om zo maar 
even tussen neus en lippen op te noemen. Het is dan ook een goede zaak dat de 
vrijwilligersbeleidscommissie zich in een afrondende fase bevindt voor wat betreft het plan van 
aanpak met de daarbij behorende formulieren en functie-omschrijvingen. Hierdoor krijgen we 
een beter inzicht in het vrijwilligerswerk. Eén ding is zeker, we kunnen niet zonder vrijwilligers 
dus meld je aan. Het maakt niet wat je wil doen of hoe vaak je iets wilt doen, met elkaar komen 
we er wel, tenslotte zijn we één vereniging. 
 
Dit jaar heeft de kantine een grote onderhoudsbeurt gehad, alles is goed schoongemaakt en 
geschilderd, het ziet er weer als nieuw uit. Ik ga er vanuit dat het ook netjes blijft, tenslotte 
hebben diverse vrijwilligers hier van de zomer een hoop tijd in gestoken. Dus heb je iets dat 
opgehangen dient te worden, overleg dan eerst even met de Z.K.C. voordat er punaises in het 
houtwerk geprikt worden. Een pluim voor alle vrijwilligers die bijgedragen hebben aan de 
opfrissing van de kantine. 
 
In augustus werden we nog verrast met de mededeling van de gemeente dat we de zalen niet 
konden gebruiken van maandag 8 september tot vrijdag 12 september 2003 vanwege het 
vernieuwen van de lichtarmaturen. Planning is helaas niet het sterkste punt van de gemeente 
daar dit precies de week voor de competitiestart was, in onze zomerstop was beter geweest. 
Maar eerlijk is eerlijk, we kunnen tevreden zijn over het resultaat. Opmerkingen van 
gastverenigingen over de lichtsterkte in onze zalen zullen tot het verleden behoren, tenzij men 
het nu te fel vindt natuurlijk. 
 
 

 
Ook met de nieuwe zonwering zijn wij zeer blij, het heeft een paar jaar geduurd maar het ziet er 
goed uit. Helaas is het systeem gevoelig voor defecten, vooral vanwege de bediening. Ik wil dan 
ook iedereen verzoeken hier zorgvuldig mee om te gaan, en het sluiten en openen van de 
zonwering dan wel de ramen over te laten aan de bestuurs- en commissieleden. Het zou heel 
jammer zijn als we de  voor onze sport benodigde zonwering niet meer kunnen gebruiken en 
een schadeclaim van de gemeente tegemoet kunnen zien. Dus gaarne aandacht hiervoor. 
 
 
 
 
Het seizoen is erg leuk begonnen met het Prima Donna Kaas (groot)ouder & 
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(klein)kind toernooi op zaterdag 23 augustus 2003, Yorick en Gosen Westland van harte 
gefeliciteerd met de winst van dit toernooi. En het PDK bedrijventoernooi op vrijdag 12 
september 2003 werd gewonnen door het team van VOF Logo, bestaande uit Gerbert Gooijer 
en Henk-Jan Kos. Beide toernooien werden goed bezocht en waren gezellig. 
 
De René Schijff bokaal is uitgereikt tijdens de competitiestart op zaterdag 13 september 2003, 
een verslag hiervan vindt u verderop in de Voltreffer. 
 
Gerrit Snikkenburg werd vrijdag 26 september 2003 tijdens zijn eerste thuiswedstrijd deze 
competitieronde door de T.C.S. gehuldigd voor het feit dat hij al 50 jaar tafeltennist, weliswaar 
niet al die tijd bij ons maar dat maakt het niet minder bewonderenswaardig Namens de afdeling 
Midden was Gerard van Giessen aanwezig om Gerrit te huldigen. Gerrit nogmaals van harte 
gefeliciteerd namens de gehele vereniging. 
 
Vanaf 31 juli 2003 zijn we bezig met de voorgenomen zaalhuurverhoging van de gemeente, ons 
inziens een zeer slechte zaak voor onze vereniging. Vooral Monique en ik steken er op dit 
moment veel tijd en energie in en hopen dat dit niet voor niets is. Verderop in de Voltreffer 
wordt hier verder op in gegaan.  
 
De competitie is inmiddels van start gegaan en diverse teams zijn volop bezig zich te mengen in 
de strijd om het kampioenschap of het ontlopen van degradatie. Iedereen veel succes en 
plezier! 
 
 
Frank Hagen 
 
Wist u dat:  In de zalen de lampen vernieuwd zijn. 
Wist u dat:  We nog nooit zoveel licht hebben gehad in de zaal. 
Wist u dat:  1 van onze thuisvoordelen hiermee is verdwenen. 
Wist u dat:  We maar aan Maarten moeten vragen of er een dimmer op kan. 
Wist u dat:  Zodat we ons thuisvoordeel zelf kunnen bepalen ☺ 

Senioren 
 
Het is alweer begin oktober wanneer ik dit stukje schrijf voor de eerste voltreffer in het nieuwe 
tafeltennisseizoen. 
De maand september staat altijd garant voor een leuke opening van het seizoen. Begin 
september wordt traditiegetrouw altijd het bedrijventoernooi gehouden. Zo ook dit jaar en ook 
nu was het weer een erg leuk toernooi (gesponsord door prima donna kaas) en het lijkt erop dat 
een aantal deelnemers de smaak zo goed te pakken hebben en lid gaan worden (of misschien 
zelfs al zijn). In deze voltreffer zult u een verslag vinden van dit toernooi. 
Ook is september de maand waarin jaarlijks het nieuwe competitieseizoen begint. De eerste 
wedstrijden zijn gespeeld en naar wat ik weet zijn de resultaten nogal wisselend. Maar het 
seizoen duurt nog lang genoeg om wat mindere resultaten om te buigen naar positieve 
resultaten. 
Nieuw dit jaar was de organisatie van het (groot) ouder / (klein) kind toernooi. Dit toernooi 
werd al in augustus gehouden en helaas hebben weinig seniorleden meegedaan met hun 
kinderen of kleinkinderen. Toch kunnen we spreken van een geslaagd toernooi waarbij ik moet 
zeggen dat de organisatie grotendeels bij de TCJ lag. (tcj nog bedankt hiervoor). 
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Als commissie zijn wij bezig met een aantal zaken waarbij ik op dit moment er 1 wil uitlichten 
namelijk trainingen. 
De bedoeling is dat er in ieder geval weer een trainingsgroep voor een seniorenselectie komt. 
Op dit moment zijn wij bezig te kijken naar een trainer zodat we daarna de geselecteerden 
kunnen uitnodigen. Het streven is om nog dit jaar een (hernieuwde) start te maken met een 
selectie trainingsgroep. 
Daarnaast willen wij graag inventariseren bij de overige competitiespelers of er behoefte is aan 
training. Het verleden heeft geleerd dat in het begin de trainingen nog wel fanatiek bezocht 
werden maar naar verloop van tijd de motivatie wat zakte wat uiteindelijk weer resulteerde in 
het stop zetten van de training. 
 
Wat willen wij weten? 
 
Geef aan mij door of u behoefte heeft aan training en welke dag uw voorkeur heeft. Wanneer 
er voldoende belangstelling is zullen wij proberen een trainer te vinden en de groep van start 
laten gaan….. 
 
Als derde is daar de trainingsgroep voor de recreanten. Al jaren geeft Henk Oversteegen 
training op de donderdagavond aan iedereen die dat wil (recreanten). Deze groep zal ook 
komend jaar blijven bestaan. 
 
Tot zover mijn nieuws en senioren competitiespelers laat wat van je horen…… 
 
Namens de technische commissie senioren 

André Rebel 
                 
 
Van de secretaris 
 
 
Dit is de eerste maal sinds mijn aantreden als secretaris op de algemene ledenvergadering in 
maart, dat ik iets in de Voltreffer schrijf. Mezelf voorstellen in ons mooie clubblad vond ik nou 
niet echt nodig, want Joop Rövekamp loopt al zoveel jaren rond op de vereniging dat iedereen 
hem zo langzamerhand wel zou moeten kennen en bovendien heeft Rien v/d Putten al een 
kleine beschrijving aan mij gewaagd. Okay, ik geef toe ik ben een ietwat vreemde vogel zeg 
maar een “secretarisvogel” en elk vogeltje zingt nou eenmaal zoals hij gebekt is. Nou ja als je 
dus echt iets over me te weten wil komen dan kan je dit altijd opzoeken in de wat uitgebreidere 
vogelgidsen.  
 
Toen men mij had gevraagd om in het nieuw te vormen bestuur de taak van secretaris op mij te 
nemen moet ik eerlijk bekennen dat ik dit in eerste instantie niet zo zag zitten omdat voor een 
man die zich normaal gesproken met techniek bezig houdt, het notuleren en allerlei 
administratieve taken uitvoeren nou niet bepaald gesneden koek is. Dat ik het uiteindelijk wel 
gedaan heb ligt in het feit dat André Rebel zeer vasthoudend kan zijn, dat de overige 
bestuursleden waarmee ik zou gaan samenwerken een hartstikke leuke enthousiaste groep 
mensen is en omdat het wel eens tijd werd dat we weer eens een voltallig bestuur zouden 
hebben. Binnen het secretaris zijn is datgene waar ik nogal moeite mee heb het notuleren omdat 
één van de (onhebbelijke) eigenschappen van de secretarisvogel is dat hij een 
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verschrikkelijk mee kakelaar is (zie de vogelgidsen) en dit mee kakelen zorgt er regelmatig voor 
dat ik nog al eens vergeet datgene neer te pennen wat er op dat moment allemaal gezegd wordt. 
Maar met een beetje duimzuigen weet ik tot op heden toch steeds notulen af te leveren die door 
de overige bestuursleden telkens weer geaccepteerd worden. Leuke mensen om mee samen te 
werken toch? 
 
In het ietwat serieuzere gedeelte van deze bijdrage aan de Voltreffer wil u en jou op de hoogte 
stellen van het feit dat de doelstelling van de NTTB om ieder lid van een tafeltennisvereniging 
in Nederland 4 maal per jaar te voorzien van het bondsorgaan TafelTennisMagazine niet 
gehaald is. Het officiële naar buiten gebracht bericht luidt als volgt: 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
In het beleid van de NTTB is een van de doelstellingen: het regelmatig informeren van de 
individuele leden van de verenigingen van de NTTB door het 4 maal per jaar zenden van het 
bondsorgaan TafelTennisMagazine.  
 
Helaas moet het huidige hoofdbestuur in het kader van de nodige bezuinigingen constateren dat 
deze doelstelling in 2003 niet gehaald zal kunnen worden. 
Uiteraard is het wel zo netjes om de beoogde geadresseerde hiervan op de hoogte te stellen. 
Zouden wij dit bericht echter aan ieder lid persoonlijk moeten toezenden, dan betekend dat dat 
er wederom een aanslag moet worden gepleegd op de aanwezige, schaarse, middelen. 
 
Daarom verzoeken wij u om uw medewerking bij het communiceren van deze (helaas 
onprettige) boodschap aan alle individuele leden. Wij vragen u ………………….etc. etc. 
Allerhande informatie is te vinden op www.nttb.nl 
 
Om een ieder binnen onze vereniging hiervan op de hoogte te stellen leek het mij het 
eenvoudigst om dit te doen middels dit stukje in de Voltreffer. 
 
                                                                                            Joop Rövekamp 
 
Prik. 
  
 
 
In het voorwoord van de zomervoltreffer vraagt Robert mij of hij zo zuinig genoeg met de 
plaatjes is omgegaan. Dat is zo Robert, maar het gaat mij in eerste instantie niet om de 
kwantiteit van de plaatjes, maar om de kwaliteit. Een illustratie moet functioneel zijn  en geen 
bladvulling. 
Of mijn rubriekje nu Vaste prik heet of Prik hangt af van de hoeveelheid reacties die ik kan 
geven op de vorige Voltreffer, of op gebeurtenissen op de club. Eigenlijk ben ik allang 
uitgeschreven, ik heb geen fantasie meer om iets nieuws te verzinnen. Als echte kankerpit kan 
ik nog wel een poosje doorgaan. 
De voorzitter geeft aan dat het vrijwilligersuitje een succes was, dat er 51 deelnemers waren. 
Dat houdt in dat er 51 vrijwilligers zijn, dat is wel, als we de jeugdleden niet meetellen, 50% 
van onze leden. Er wordt steeds een actie gehouden om meer vrijwilligers te werven. Als we 
uitgaan van die 50% dan heb ik gelijk. We hebben vrijwilligers genoeg, maar 
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te weinig actieve leden. Als je komt kijken wie er komen tafeltennissen dan zijn dat steeds 
dezelfden, maar geen 51 leden per week. De vereniging zou er dus verstandiger aan doen om 
een goed doordachte ledenwerfcampagne op touw te zetten en de leden meer proberen te 
actieveren dan vrijwilligers te werven. Als het zo door gaat hebben we vrijwilligers achte de 
bar, achter de organisatietafels, in de auto’s, als trainers, als bezorgers, maar wel een lege 
speelzaal. Dan blijven die vrijwilligers op een gegeven moment weer weg. 
De enige actieve tafeltennissers zijn de 55+’ ers, zalen vol, al hoewel daar ook al begonnen 
wordt met schriftelijke berichten. 
 
Over mijn eigen stukje, Prik, wil ik nu ook nog een keer iets kwijt. Ik geef aan dat een trainer 
voor de jeugd eigenlijk wel betaald zou mogen worden. Ik wil dat eigenlijk nog wel iets 
scherper formuleren. Ik vind dat een trainer voor de selectie van onze jeugd betaald moet 
worden. Dat is de enige manier om eisen te kunnen stellen aan de inhoud van de trainingen. 
Naar mijn idee moet de trainer minstens twee keer per seizoen alle spelers bekeken  hebben 
tijdens de competitie. Aan de hand van die observaties kan hij/zij de training individueel 
afstemmen. Het heeft geen zin om een hogere klasse aan te vragen voor een team als de 
technische, tactische en prestatieve vaardigheden niet structureel verbeterd worden. 
Te hoog spelen levert alleen maar frustraties op en ontneemt uiteindelijk de zin om te spelen. 
Rien geeft een leuk, humoristisch overzicht van het nieuwe bestuur.Hij haalt herinneringen op 
die hij met deze bestuursleden heeft. Opvallend vind ik zijn herinnering met André Rebel. 
Rien speelt nog steeds met het afval van André, hij behaalt daar nog steeds fantastische 
resultaten mee. Nou, nou Rien! Ik heb grote waardering voor je als tafeltennisser en als mens, 
maar om nu nog over fantastische resultaten te gaan spreken (verhoudingsgewijs met de leeftijd 
klopt het natuurlijk wel en zou ik mijn handen dicht knijpen  als ik dat nog zou presteren) Als ik 
jou zie spelen moet ik soms aan Kriebel denken. 
Ik heb een voorstel. Stel het rubber van André ter beschikking aan een talentvolle noppenspeler 
van Huizen. Dan krijg je van mij ander rubber. 
Ik wil zelfs een suggestie doen. Maak er een soort trofee van. Het WISSELVEL VAN ANDRE 
REBEL. Als kandidaat wil ik inbrengen Joop Rövekamp. Joop is de laatste tijd aan het 
experimenteren met rubbers. Ik geloof dat hij nu ook met noppen speelt. Het moet wel een kick 
zijn voor een prestatiezoekende speler om met het rubber van André en Rien te mogen spelen. 
Bovendien zou dat de ,vermeende, wrevel voorgoed op kunnen lossen. 
Jammer dat de West Side Story voorgoed is afgelopen, maar ook gelukkig, want Henk is nu 
weer terug van weggeweest. Misschien dat er nu weer meer leden actief gaan spelen binnen de 
club, want als ik ga nadenken wanneer de activiteiten terug liepen, dan kon dat wel eens 
samenvallen met het tijdelijke vertrek van Henk naar de west. Henk en vrouwen welkom op de 
club. 
   
 
 
Bij de teamindeling miste ik de naam van Monique Gerritse, ik hoop dat dat een fout van het 
zetduiveltje is. 
Tot mijn schrik las ik bij de wistudatjes dat we misschien naar Zuid ַ Holland moeten om te 
spelen. Ik hoop dat de volgende stap niet is dat Zeeland er ook bij komt. Dan kan ik beter gaan 
trainen en landelijk gaan spelen. 
Er is een leuke rubriek bijgekomen, ik hoop dat eendagsvlieg blijft bestaan en dat eendagsvlieg 
voldoende steun krijgt van de leden om voldoende kopij te krijgen. Als ik iets leuks weet (en 
het niet hoef te gebruiken  uiteindelijk is prik en geen vaste prik) dan zal ik het hem/haar laten 
weten. Helaas kan ik bij nalezing van dit stukje  meedelen dat er niets terecht 
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zal komen van het doorspelen van leuke anekdoten. Als ik iets leuks meemaak, en in de eerste 
weken van de opening na de zomervakantie is dat al een paar keer voorgekomen, dan zou ik 
dat meteen op moeten schrijven, anders ben ik het vergeten.  Als ik het opschrijf, kan ik het zelf 
gebruiken. Als ik het niet opschrijf kan ik het niet meer doorgeven. Daarom raad ik de 
eendagsvlieg aan om vaker op de club te komen om zelf leuke dingen  te beluisteren 
Jammer dat ik zoveel typefouten heb gemaakt in de verslagen van de diverse 
kampioenschappen .Ik beloof beterschap. 
 
 
 
Dit alles heb ik geschreven de dag nadat ik de Voltreffer gelezen had. Nu is de club al weer 
twee vrijdagen open. De eerste dag was het gezellig druk, er werd zelfs op vijf tafels gespeeld. 
Gisteren was het aan de bar,weer opnieuw gelakt, gezellig druk. Er werd echter opmerkelijk 
minder gespeeld. Slechts drie tweetallen hebben een balletje geslagen. 
 
Na afloop van het spelen maakte Patrick van Dijk een opmerking naar mij toe over de 
algemene clubkampioenschappen. Hij was niet blij met mijn kritiek op zijn spel tegen “ mindere 
goden”. Hij bestreed niet dat ik een eigen mening mag hebben, maar dat ik die ventileerde in de 
Voltreffer. Het is toch al zo’n slecht bezocht evenement. Als mensen dan ook nog, gevoed door 
jouw gedachten, het zelfde doen en niet (meer) meedoen, dan is het toernooi ook ter ziele. Ik 
kan me de bewuste wedstrijd nog goed voor de geest halen en ik blijf bij mijn mening dat de 
Huizer talenten op zulke momenten met en niet tegen een clubgenoot spelen. Aan de andere 
kant begrijp ik ook wel dat de Huizer talenten iets moeten doen. Als zij hun tegenstanders van 
tafel vegen is dat misschien ook niet leuk, al hoewel ik dat prefereer boven een verlies van 28 -
26. 
Patrick kreeg bijval van Gijs Molenaar. Zij beweerden dat ik het absoluut niet leuk zou vinden 
om met 21-0 te verliezen. “Het is voor ons ook niet leuk”. Omdat het voor hun niet leuk is 
proberen ze het dus maar niet. Ronald v.d.Hulst vroeg mij een keer met hoeveel ik verliezen 
wilde voor de laddercompetitie. Dat was zeer neerbuigend, maar zoals ik het nu bekijk 
probeerde hij van die ene keer dat hij tegen mij speelde wel iets te maken dat de tegenstander 
kon waarderen.Patrick gaf aan dat het dan vijf keer serveren was, wisselen met 5-0, dan vijf 
keer scoren op mijn service en dat het met 21 keer serveren gebeurd was . 
 
 
 
De NTTB heeft veranderingen in het spelletje aangebracht om tafeltennis aantrekkelijker te 
maken. We kennen allemaal die veranderingen en ik ben daar altijd een tegenstander van 
geweest. Om de clubkampioenschappen nieuw leven in te blazen zou de TTV misschien ook 
wel iets aan de opzet moeten veranderen. Naar mijn idee gaf Patrick al een suggestie. Laat 
iedereen eenzelfde service gebruiken, bijvoorbeeld backhand diagonaal schuiven. Daarna vol 
aan de bak en misschien wordt het dan geen 21-0, maar 21-6 en dat geeft waarschijnlijk een 
beter gevoel aan beide partijen. 
Uit het gesprek met Patrick kwamen nog andere zaken ter sprake. Patrick liet zich ontvallen dat 
drukte aan de bar zoden aan de dijk zette. Naar mijn mening is een veelvuldig gebruik van de 
tafeltennistafels belangrijker, dan omzet. Stimulering van talenten maakt ook een 
clubkampioenschap in de toekomst misschien aantrekkelijker, omdat dan niet bij voorbaat vast 
staat wie de winnaar is. Als ik het echter realistisch bekijk zal er pas een andere winnaar komen 
als Gijs niet meer meedoet. Overigens hoop ik dat hij nog jaaaaren bij Huizen betrokken zal 



                                                                                                                                                                                                                    

                      

 

              
 

10
 
 

blijven. Bovendien is het voor Gijs leuker, als hij dan toch geen algemeen clubkampioen zou 
worden, dat hij een keer verslagen zou worden. 
  
Zoals altijd schrijf ik mijn naam er onder, omdat ik met open vizier gebruik maak van recht op 
vrije meningsuiting.     

 Henk Oversteegen 
 Een bloemetje 
 

 
 
 
Een tijdje geleden alweer werd ik benadert door Kees of ik in de zomermaanden wilde helpen 
met het opknappen van de kantine. Natuurlijk heb ik daar ja op geantwoord en stond ik in de 
zomermaanden met mijn pot kwasten klaar om onze vereniging te helpen. 
Afgesproken was dat ik op een zaterdag even langs zou komen om te bespreken hoe en wat en 
wat schetste mijn grote verbazing…zie ik allemaal leden druk in de weer met 
schoonmaakwerkzaamheden en voorbereidende werkzaamheden voor het schilderwerk. Het 
deed mij goed te zien dat er nog steeds (en het lijkt erop dat er steeds meer) leden zich beseffen 
dat ook hun hulp nodig is om de vereniging draaiende te houden. 
Na een paar ochtenden gezellig met Kees bezig te zijn geweest dacht ik laat ik nog eens op een 
zaterdag gaan kijken hoe het verdere werk verloopt. Ook nu zag ik weer een hele groep mensen 
druk in de weer met kwasten en rollers. Wat mij ook deze keer in positieve zin opviel was het 
grote aantal jeugdige klussers! Waar zijn de oudere leden gebleven? Ik heb alleen Jan Visser erg 
druk in de weer gezien. 
Nadat ik de bar opnieuw in de lak had gezet keek ik zo om me zag dat de kantine er weer mooi 
fris uitzag. 
Ik heb mijn kwastenpot weer ingepakt en in de schuur gezet om te genieten van een vakantie 
met veel mooi weer en had nog steeds een goed gevoel dat ik zoveel mensen bezig had gezien 
voor de vereniging. 
Nu eind september staat Paul Dekker opeens voor mij met een prachtige bos bloemen. Een 
bedankje voor het meehelpen aan het opknappen van de kantine. Helemaal verbaasd heb ik de 
bos bloemen in ontvangst genomen. Verbaasd omdat ik niet verwacht had zo’n mooie bos 
bloemen te krijgen voor wat werkzaamheden die ik voor het cluppie had gedaan. Het was 
natuurlijk helemaal niet nodig geweest want ik help de vereniging graag daar waar nodig en 
daar hoef ik echt helemaal niets voor te hebben. Dit houdt niet in dat ik het niet waardeer! 
Zeker wel, ik vind het erg leuk dat de Z.K.C. op deze wijze de klussers bedankt voor hun 
werkzaamheden! 
 
Kees en Co(mmissie) nogmaals bedankt voor de geweldige bos bloemen….. 
 
 
Arie Rebel 
 
 
Wist u dat:   Richard Hol een trieste ervaring op de TTV meemaakte. 
Wist u dat:   Hij zijn batje vergeten was mee te nemen naar huis. 
Wist u dat:   Hij de volgende week langskwam om deze op te halen. 
Wist u dat:   Alleen zijn frame nog op club lag. 
Wist u dat:   De rubbers er vanaf waren gehaald. 
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Wist u dat:   Degene die dit misschien per ongeluk heeft gedaan. 
Wist u dat:   Ze alsnog aan Richard kan retourneren. 
Status huurverhoging gymzalen 
 
 
Zoals u misschien gelezen hebt in de diverse kranten, is de gemeente voornemens om de huur 
van de gymzalen in 2004 en in 2005 met 10% te verhogen, ingaande per 1 januari. Het bestuur 
werd hiervan begin augustus via een brief op de hoogte gesteld. Omdat zo’n verhoging 
verregaande gevolgen heeft voor de vereniging (contributieverhoging of behoorlijk wat uren 
minder gaan huren), hebben wij een aantal acties ondernomen. Hierbij een overzicht. 
 
Direct nadat we als bestuur weer operationeel waren na de vakantieperiode (slimme timing van 
de gemeente?) stuurden we een brief naar het college van Burgemeester en Wethouders om 
bezwaar te maken tegen de voorgenomen verhogingen. 
 
Op 28 augustus stond het voorstel op de agenda van de commissie BWZ (Burger- en 
Welzijnszaken). Deze commissie is verantwoordelijk voor de voorbereiding van dit punt ten 
behoeve van de raadsvergadering. Frank heeft deze openbare vergadering namens de 
vereniging bijgewoond om de meningen van de verschillende politieke partijen te peilen. Deze 
meningen blijken flink verdeeld. Het college presenteert de maatregel als zijnde een 
bezuiniging. Een aantal partijen (ChristenUnie, GroenLinks en D66) meent echter dat het gaat 
om lastenverzwaring en zijn daarom geheel tegen. Andere partijen (CDA, Leefbaar Huizen en 
Dorpsbelangen) vinden deze verhoging te veel ineens en stellen een geleidelijkere verhoging 
van tweemaal 5% voor. De PvdA stelt om dezelfde reden een verhoging van viermaal 5% voor 
en alleen de VVD blijft het oorspronkelijke standpunt van het college steunen. Men komt niet 
tot overeenstemming of advies richting de gemeenteraad.  
 
Omdat uit de vergadering blijkt dat de verschillende partijen geen inzicht hebben in de gevolgen 
voor de verschillende verenigingen besluiten we vervolgens om alle fractievoorzitters op de 
hoogte te stellen van ons bezwaar bij het college van Burgemeester en Wethouders. De reacties 
hierop waren bemoedigend, zeker vanuit de hoek van de tegenstanders. Men wil graag extra 
informatie en cijfers. Door alle gesprekken die we voeren verandert de fractie van 
Dorpsbelangen van mening en kunnen we ook deze fractie tot de tegenstemmers rekenen. 
 
 

 
 
 
Op 18 september stond het punt op de agenda van de raadsvergadering, Monique en Frank 
waren hier namens de vereniging bij aanwezig. Bij deze vergadering hebben we spreekrecht 
aangevraagd, zodat we nog uitgebreider alle gevolgen van een eventuele huurverhoging konden 
benoemen. Op ons verzoek heeft ook de Bijmaat hier zijn zegje gedaan, de vertegenwoordigers 
van gymnastiekvereniging Gymnastics ’t Gooi kwamen helaas niet opdagen. Toen het punt na 
lang wachten eindelijk behandeld werd, handhaafde het college haar standpunt van een 
verhoging van tweemaal 10%. De verschillende partijen reageerden hierop en opnieuw werd 
duidelijk dat er geen overeenstemming te verwachten was. De burgemeester verwees het punt 
daarom terug naar de begrotingsronde van de commissie BWZ ter vorming van een compromis. 
Door ons optreden op de raadsvergadering is, zoals u misschien gemerkt hebt, ook de lokale 
pers wakker geworden en diverse artikelen waren het gevolg. 
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Op 2 oktober vond opnieuw een vergadering van de commissie BWZ plaats, deze werd namens 
de vereniging bijgewoond door Jeroen en Frank. Ook bij deze vergadering hebben we 
spreekrecht aangevraagd, zodat we in het openbaar de motivatie van de voorstemmers onderuit 
konden halen. Helaas vond de Bijmaat het niet nodig om nog eens gebruik te maken van het 
spreekrecht, ons inziens een gemiste kans om de voorgenomen huurverhoging tegen te houden. 
Gymnastics ’t Gooi was gelukkig wel zo verstandig om gebruik te maken van het spreekrecht. 
Toen het punt halverwege de avond behandeld werd, stelde het college een verhoging van 
tweemaal 5% voor, ingaande per 1 augustus 2004 zodat de betrokken verenigingen zich beter 
konden voorbereiden, dit omdat het college tegemoet wilde komen aan de gevolgen voor de 
betrokken verenigingen. Mede door onze inspanningen verandert de fractie van Leefbaar 
Huizen van mening en behoort ook deze fractie tot de tegenstemmers. Vanwege de grote 
onduidelijkheid omtrent de kostendekkendheid en subsidieverlening van de gemeente ten 
opzichte van de sportverenigingen in Huizen nemen de VVD, Dorpsbelangen en SGP het terug 
naar hun fractie om zich te beraden over hun standpunt. ChristenUnie stelt voor om met een 
voorstel te komen om een beter inzicht te krijgen in de onkosten van de verenigingen en de 
gemeente, alsmede een éénduidig beleid ten aanzien van subsidieverlening. Ook het college ziet 
wat in een transparant subsidiebeleid maar geeft wel aan dat dit tijd nodig heeft. Tijdens de 
begrotingsbehandeling op de raadsvergadering van 23 en 24 oktober zal de huurverhoging weer 
ter sprake komen. 
 
Zodra er meer bekend is zullen wij u hierover informeren. 
 
 
Monique Gerritse-van de Brug 
Frank Hagen 
 
 
 
Wist u dat:  Huizen 3 dit seizoen is begonnen in de 3e klasse te spelen. 
Wist u dat:  Zij eigenlijk graag in de 4e klasse wilden beginnen. 
Wist u dat:  Zij de eerste 4 wedstrijden per ongeluk zoveel punten hebben gehaald. 
Wist u dat:  Dat zij als ze niet oppassen volgend seizoen 2e klasse spelen ☺ 
  
 
Beste sportmensen 
 
18-09-03 
 
Sinds 16 januari tot en met mei heb ik eerst een paar maanden proef getafeltennist om te kijken 
of het wat was voor mij. Met de training van trainer Henk Oversteegen, de ene keer ging wat 
beter dan de andere keer. In het begin nam ik aan elk toernooi deel. Henk Oversteegen en Ina 
Busscher zijn weken met mij bezig geweest om het voor mij zo goed mogelijk te doen. Op de 
training lukt het aardig alleen het moet nog beter kunnen met toernooien. 
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Inmiddels heb ik ook met Henk Oversteegen samen bardienst gedraaid alleen hij vertelde dat ik 
tot 0.00 uur moest blijven. Ik mis nu al enkele weken de training doordat ik met een tennis arm 
loop, dus voorlopig geen tafeltennis. 
 
Ik ben Edwin Wortel. Woon in Huizen, leeftijd 38 jaar en met ingang van dit seizoen lid van 
TTV Huizen. Ik heb aan voetbal en judo gedaan, verder een aantal jaren bij 
zaalvoetbalverenigingen o.a. Sintboys, Madjoe, Team Vos, Westlandkaas, Tafelberg 
interegional, N.V.C.  
Even wat anders ik ben 10 jaar lid geweest van Amnesty International. Bij loopevenementen 
vrijwilliger van T.V.A. Almere, R.L.S. Almere, Marathon Almere, B.A.V. Baarn, Triathlon 
Huizen, Zuidwal (profronde van Nederland), Wielertoerclub adelaars Hilversum en G.A.C. 
Hilversum jeugd plan Nederland. Verder ben ik al 22 jaar lid van S.V. Huizen. Zaterdags doe ik 
veel hand en spandiensten en veel wedstrijden en toernooien fluiten. 
 
Ik werk op de Tomingroep in Hilversum sinds 1986. Eerst 4 maanden test en trainings afdeling. 
Na de 4 maanden groenvoorziening gemeente Loosdrecht, weer na 4 maanden van 1986 - 1992 
gemeente Blaricum en van 1992 - 2000 Kwekerij Loosdrecht en Kerkelanden. 
Vanaf 2000 werk ik voor de gemeente Laren. Mijn werkzaamheden zijn vooral zwerfvuil in 't 
centrum en er buiten, maar de buitenring is 4 wijken en dat doet een collega van mij. Dus 
samen op een bakfiets, 2 stuks vanaf april tot en met oktober. 
 
Met vriendelijke groet  Edwin Wortel 
 
 
 

 Bedrijventoernooi 
 
Op vrijdag 12 september is het Primadonna bedrijven toernooi weer gehouden en hoewel ik met 
Bram heb afgesproken wil ik toch een sfeerproevertje kwijt. Het was een gezellig toernooi met 
vijfentwintig deelnemende teams van hoofdzakelijk de kruideniers uit het dorp, aangevuld met 
Gas en lucht. Er waren opmerkelijk veel gastarbeiders ingehuurd, maar ik denk niet dat daar 
uitzendbureaus aan te pas zijn gekomen, evenmin denk ik dat er ook maar één baas de 
gespeelde tijd als werktijd heeft gerekend. Ik heb twee bazen gezien, een echt als 
belangstellende en een als meespelende. Bram had alles goed onder controle, hij had laptop en 
printer bij zich en het enige wat ik hoefde te doen was briefjes knippen en op de tafels 
leggen.Bram had de computer zo geprogrammeerd dat de winnaars zelfs op onderling resultaat 
en puntentelling bekend konden worden gemaakt. Frank Hagen was ingehuurd om het toernooi 
te openen, maar hij was kennelijk zo onder de indruk van het computerprogramma dat hij tot 
aan de prijsuitreiking is gebleven. Opmerkelijk was dat in de halve finale Gas En Lucht 1 tegen 
Gas en Lucht 2 moest spelen. Dat was met recht broedermoord, want de zoontjes van de baas 
stonden tegenover elkaar. 
Wat vond ik nu het mooiste van het toernooi? Dat was Koninck uit het vat. Tot in de kleine 
uurtjes heeft de verbroedering tussen de verschillende kruideniersbedrijven voort geduurd. 
Hoewel Albert Heijn voor zijn personeel in de winkels een nieuwe outfit heeft aangeschaft en 
de directeur van Ahold nu een stropdas draagt, viel het me op dat de geuniformeerdheid aan de 
tafels een beetje te wensen overliet. Maar tafeltennissen kunnen ze er wel. 
Voor een gedetailleerde uitslag verwijs ik graag naar de gegevens van Bram. Hij heeft ze 
ongetwijfeld opgeslagen in zijn laptoppie. 
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Bram, goed gedaan jochie. De bar was uitermate goed verzorgd door Kees Visser en Paul 
dekker, terwijl ik Jan v.d. Broek ook bedrijvig heen en weer heb zien lopen. 
  
Henk Oversteegen. 
  
  
  

KAAS. 
 
Op het al eerder genoemde Prima Donna Bedrijventoernooi lag een stapel folders met recepten  
met Prima Donna kaas. Omdat ik koken nu eenmaal leuk vind pakte ik vol belangstelling een 
folder en bekeek de recepten. Dit keer geen verlopen wedstrijd formulier, maar een goed 
bijgewerkte folder. 
Mijn oog viel op de kaassoep Romana. Nu zou ik alleen maar aan kaassoep denken als onze 
vegetarische vrienden komen eten, maar toch las ik het eens aandachtig. Soep met doorregen 
rookspek? Dat krijg ik er bij ons thuis niet in! Maar met enkele aanpassingen is het goed te 
proberen. Doe het nadat je het volgens de folder gedaan hebt ook eens op de volgende manier 
en vergelijk! 
Smelt 30 gram boter in een pan, als het is geklaard ( gemolten) voeg er dan 30 gram bloem bij 
en roer het met een garde goed door elkaar. Voeg daar beetje bij beetje een liter 
kruidenbouillon van een tablet gemaakt aan toe en houd het 5 minuten tegen de kook aan. Roer 
er droge witte wijn door. Ik heb zelf altijd een hele fles nodig, maar dat komt omdat ik nooit 
weet hoe de wijn smaakt en het dus goed moet proeven, normaal gesproken blijven er dan twee 
glazen over om in de soep te doen en dat is precies genoeg. Houd de soep nog steeds tegen de 
kook aan en doe er  geraspte Prima Donna kaasa in. Je moet het wel zelf raspen, want i heb nog 
nooit geraspte Prima Donna kaas bij de Vershof of Albert Heijn zien liggen. 
Rooster een paar witte boterhammen en steek daar wat leuke figuurtjes uit . Doe tijdens het 
opdienen een paar broodrondjes, een scheutje dunne room en een paar blaadjes selderie in de 
soep. De smaak is iets neutraler dan het recept uit de folder, maar ik vind dat beter passen bij 
een broodmaaltijd op de zaterdagavond. 
  
Henk oversteegen 
  
 
 
  Van de ZKC 
 
Zoals men misschien gezien heeft, is de kantine weer lekker opgefrist. Afgelopen zomer hebben 
een aantal vrijwilligers zich een slag in de rondte geschilderd om alles weer van een nieuwe 
verflaag te voorzien. Aangekondigd was dat de kleuren hetzelfde zouden blijven, maar kenners 
kunnen niet anders dan toegeven dat er een klein nuanceverschil is ten opzichte van vroeger. 
Degenen die zich het meest hebben ingezet hebben nog niet zo lang geleden als dank voor hun 
tomeloze inzet een bloemetje gekregen. Mijn dank gaat in dit verband uit naar Vivian Dekker 
(inderdaad de dochter van) die bij Torenzicht (bloemenzaak) in Eemnes werkt en een aantal 
mooie boeketjes gecomponeerd heeft. De vrijwilligers die ik speciaal wil bedanken zijn: André 
en Ingeborg Rebel, Arie Rebel, Robert Bunschoten, Gijs Molenaar, Maaike v/d Neut, Jan 
Visser en Patrick van Dijk. Laat ik echter ook niet vergeten dat Joop Rövekamp en Geert 
Molenaar hun steentje hebben bijgedragen. 
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Er is niet alleen geschilderd, er zijn ook andere onderhoudszaken aangepakt. Zo is er een 
nieuwe vaatwasser aangeschaft, de oude was na een jaar of twaalf aan vervanging toe. Er is een 
nieuwe keukenkraan gemonteerd en de barmedewerkers kunnen weer beter zien wat ze doen 
door een nieuwe lamp boven de bar. Over beter zien gesproken; het moet opgevallen zijn dat 
het in de zaal ook een stuk lichter kan zijn. Daartoe dient men de lichten aan te doen. Vlak voor 
het begin van het seizoen heeft de gemeente alle lichten vervangen, waardoor we het predikaat 
“nachtclub van het Gooi”volgens mij wel kwijt zijn. Op tafeltennisgebied dan, want in de 
kantine kent gezelligheid geen tijd. 
Een ander verhaal is de zonwering. Sinds die vervangen is, is er al bijna meer over gesproken 
dan ervoor over wanneer het eens een keer vervangen zou worden. Maar als het werkt scheelt 
het wel. Het compenseert dan zowat het feit dat de nieuwe lampen zo fel zijn om maar wat te 
zeggen. Ik wil wel oproepen aan de mensen om als ze gebruik maken van de zonwering of de 
ramen goed op te letten op de juiste procedure welke luidt: 
 

1. Screens blijven omhoog (geen zon bijvoorbeeld) : de ramen zijn vrij te bedienen 
2. Screens moeten zakken (de zon schijnt en het is hinderlijk bij het spelen) : dan de 

volgende handelingen: 
- controleren of de ramen dicht zijn 
- screens laten zakken 
- ramen, al naar gelang behoeft, open zetten; 
bij verlaten van de zaal of als er geen zon meer is: 
- ramen sluiten 
- screens omhoog. 

Het bovenstaande is overgenomen uit een brief van de gemeente naar aanleiding van 
problemen in het begin. Mocht iemand nu nog gebreken zien, meldt dit dan via de 
klachtenformulieren in de zaal. Zo zijn wij niet verantwoordelijk voor de fouten van een ander. 
Om maar te eindigen met een andere oproep: we zijn nog steeds op zoek naar mensen die hun 
steentje bij willen dragen door eens een bardienstje te draaien, vooral op zaterdag morgen, of 
hun handen uit de mouwen willen steken bij de wekelijkse of maandelijkse schoonmaakbeurt. 
Voel je je geroepen, spreek dan iemand van de ZKC aan en het komt helemaal goed. 
 
Namens de ZKC 
Kees Visser. 
 
 

Goede resultaten competitieteams in de eerste weken 
  
  

Zoals altijd bij het begin van een nieuwe competitie is het hectisch, een hele toestand om alle 
teams achter de tafel te krijgen het regent uitstel van wedstrijden en pas vanaf de 2e ronde 
speelt iedereen weer op schema het dient wel te zeggen dat uitstel vooral word gevraagd door 
de tegenstanders. 
 Helaas, vooral 5e klas teams worden geconfronteerd met poule`s van 5 teams van onze 7 teams 
hebben er vier een poule van vijf, drie van die vijf kregen te maken met een team die zich vlak 
voor de competitie terug trok. 
 De eerste ronde`s gaven goede resultaten te zien. De dames leunen zoals verwacht op Monique 
maar de 3e  wedstrijd werd gewonnen en het ziet er na uit dat de dames een 4e plaats kunnen 
bereiken. 
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heren 1, twee gelijk, een  gewonnen dat lijkt mij niet genoeg voor het kampioenschap mede 
omdat het team te veel op Andre en Patrict steunt.    
 heren 2 hebben aangekondigd voor het kampioenschap te gaan tegen concurrent Shot uit werd 
het 5-5 niet slecht, onderweg niet te veel punten morsen en thuis toeslaan. 
  
heren 3 geplaatst in de 3e klas onbegrip hiervoor maar een plaats boven in is   
zeker haalbaar en misschien wel meer. 
  
de vierde klassers  
 team 4 ligt op schema voor het kampioenschap het zal een tweestrijd worden met Victoria 10 
 team 5 en 6 zullen zich wel handhaven  ondanks dat team 5 al drie keer verloren heeft, zij zijn 
sterk genoeg,  ook team 6 zal wel weer derde of vierde worden 
  
de vijfde klassers, 
een prognose is altijd moeilijk wie wil kampioen worden wie niet? maar na drie wedstrijden zijn 
team 7, 8, 9, en 12 nog altijd ongeslagen en vooral van de eerste drie teams moet een 
kampioenschap mogelijk zijn, voor de andere teams geldt zorg dat je niet laatste wordt dan 
speel je volgend seizoen weer 5e klas. 
  
de zesde klassers 
team 14 gaat goed meedoen maar almeerspin lijkt een maatje te groot 
team 15 onze 6e klas recreatief gaat steeds beter draaien zij spelen in een poule van 4 met 
daarna nog een promotie/degradatie poule de promotie poule moet haalbaar zijn . 
  
Bert Jongerden 
Competitieleider   
 

 
 

Prima Donna Kaas Bedrijventoernooi 
 
Al jaren houdt tafeltennisvereniging Huizen een Bedrijventoernooi. Gezien de enthousiaste en 
positieve reacties in voorgaande jaren kon dit toernooi natuurlijk ook dit jaar niet uitblijven. 
 
Het toernooi vond plaats op vrijdag 12 september jongstleden. Er waren 26 deelnemende teams 
van tien verschillende bedrijven. (C1000 Minken, BN International, Albert Heijn Oostermeent, 
Albert Heijn Oude Dorp, Schildersbedrijf Bert Bunschoten, Gas & Lucht Specialist, VOF Logo, 
Gewest Gooi en Vechtstreek, Primera en de Edah). 
 
Om omstreeks half negen konden de deelnemers beginnen met de wedstrijden en rond half een 
was de winnaar bekend. Eerste is geworden het team van VOF Logo bestaande uit Henk Jan 
Kos en Gerbert Gooijer. De tweede plek werd in beslag genomen door een team van Gas & 
Lucht Specialist bestaande uit Marcel Molenaar en Sjaak van Oostrom. 
 
Onlangs vond de uitreiking van de wisselbeker plaats bij VOF Logo. De wisselbeker werd onder 
de felicitaties van de voorzitter van de commissie senioren van de tafeltennisvereniging Huizen 
uitgereikt aan het winnende team van VOF Logo. (van links naar rechts: Henk Jan Kos, André 
Rebel en Gerbert Gooijer) 
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Namens de T.C.S. 
   Bram Gerritse 
 
 
 
 

Tabakswet 
 

 
 
 
Ik wil u graag op de hoogte brengen van de status van de Tabakswet, het onderstaande artikel 
stond in de door de N.T.T.B. uitgegeven nieuwsbrief (nr. 2 - juni 2003). 
 
“Sinds 1 januari 1990 is de Tabakswet van toepassing op alle openbare overheidsinstellingen. 
Deze wet houdt in dat er in gesubsidieerde overheidsinstellingen en sportverenigingen een 
volledig rookverbod geldt. De Tabakswet heeft als doel de algehele consumptie van 
tabakswaren te ontmoedigen. 
 
Tot op heden werd naleving van het rookverbod in openbare gebouwen minimaal 
gecontroleerd. Met de aanpassing van de Tabakswet is daar verandering in gekomen. Clubs 
kunnen door speciaal opgeleide controleurs bezocht worden en bestuurlijke boetes krijgen 
voor het niet naleven van de Tabakswet. Deze boetes kunnen variëren van € 300,- tot € 2.400,-. 
Een roker kan zelf niet beboet worden, het is de vereniging die verantwoordelijk is. 
Het rookverbod kent één uitzondering. Wanneer een vereniging beschikt over twee aparte 
ruimten, dan is het toegestaan de kleinste hiervan als rookruimte in te richten. 
Tevens mag men vanaf 1 januari 2003 in overheidsgebouwen (dus ook gesubsidieerde 
sportaccommodaties) geen rookwaren meer verkopen. 
Gehuurde sportaccommodaties of niet door de gemeente beheerde accommodaties vallen tot 
op dit moment niet onder de tabakswet. Het voornemen van de overheid is echter om dit te 
veranderen. Het wordt derhalve afgeraden nu nog grote investeringen te doen in 
zuiveringsinstallaties of afzuigapparatuur. 
De NTTB vraagt u alle leden op de hoogte te stellen van deze aanpassing van de Tabakswet, 
bijvoorbeeld door middel van een bericht in het clubblad. Integrale overname van dit artikel is 
toegestaan.” 
 
Mochten er vragen zijn inzake de Tabakswet of de uitvoering daarvan, dan kunt u contact 
opnemen met de Z.K.C. of een bestuurslid. 
 
Frank Hagen 
 
Wist u dat:  We in de zalen eindelijk weer zonwering hebben. 
Wist u dat:  Deze net als de ramen elektrisch opengaan. 
Wist u dat:  Het zonnetje nu niet meer in onze ogen schijnt tijdens het ballen. 
Wist u dat:  Het wel opletten geblazen is met het omhoog en naar beneden doen. 
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Wist u dat:  Als men dit verkeerd doet de kans op kapotgaan aanwezig is. 
Wist u dat:  De bedenker van deze constructie een prijs heeft verdiend. 
Wist u dat:  Dit de prijs is van domste constructie van het jaar ☺ 
Wist u dat:  We in ieder geval wel weer zonwering hebben, ….hoe lang is twee. 
 
 
 
 
 
Beste competitiespelers, 
 
 
Op deze wijze willen wij u attenderen op de: 
 
Kampioenschappen N.T.T.B. Afdeling Midden 
Nederland 
 
Dit toernooi wordt gehouden op zondag 21 december en belooft een groots evenement te 
worden omdat gelijktijdig de afdelingskampioenschappen jeugd gehouden worden. 
 
Het zou erg leuk zijn wanneer er vele spelers van onze vereniging, de T.T.V. Huizen, aan dit 
toernooi zouden meedoen. Wellicht kunnen we dan een gooi doen naar de verenigingsprijs! 
 
Inschrijven voor dit toernooi kan in de “eigen” licentieklasse, verzamelklasse en een 
dubbelklasse. Het dubbelspel is gemengd wat inhoudt dat er koppels heer/heer, dame/dame of 
dame/heer kunnen inschrijven. In de verzamel enkelklasse spelen de dames en heren apart.  
 
Wanneer u meer informatie wilt hebben dan moet u even kijken op het senioren informatiebord 
(naast de kapstokken).  
 
Hier hangt ook het inschrijfformulier! Inschrijven kan t/m donderdag 30 oktober! 
 
Laat de T.T.V. Huizen zien op deze Afdelingskampioenschappen en 
 
 
 

DOE MEE….. 
 
 
 
Namens de 
Technische Commissie Senioren 
 
 
 
André Rebel 
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Eendagsvlieg 
 
Na het eendagsvlieg vliegfestijn van een aantal maanden geleden ben ik 
benieuwd hoe het op dit moment bij de T.T.V. Huizen gaat. Daarom kruip ik 
uit mijn mesthoopje en vlieg naar het eerste plasje water in de buurt. 
Nadat ik mijn poten en mijn snoet mestvrij heb gemaakt vlieg ik hoog in de 
lucht en ga richting het Holleblok. 
Wat zie ik daar nu weer? allemaal auto's, een parkeerterrein vol. 
Zou er wat te doen zijn? 
Ik, nieuwsgierig als ik ben, doe er een schepje bovenop en vlieg snel naar 
binnen en zie dat de kantine en de zaal bevolkt is met vele "vreemde" 
gezichten. Hier en daar kom ik een bekende tegen maar de "vreemden"zijn 
ruim 
in de meerderheid. Enig navragen leert mij dat vanavond het T.T.V. Huizen 
bedrijventoernooi gehouden wordt. 
Ik kom helaas zelden op de club maar val wel elke keer met mijn vliegenneus 
in de boter. 
Vorige keer was er een uitje van de jeugd en een vrijwilligers feestje en 
dan nu weer een groot toernooi. Is het toeval of weten ze gewoon dat ik kom 
 

 
 
 
en wordt er dan iets georganiseerd? 
Maar goed, ik vlieg eens rond en beland op de wedstrijdtafel. Daar zie ik 
een computer en een printer staan? wat een high tec. 
De mensen die erbij zitten leunen relaxed achterover en praten over een 
geslaagd aantal deelnemers en een goed begin van het toernooi. Helaas iets 
later dan gepland maar nu loopt toch alles goed! Het wedstrijdleidingteam 
lijkt een ingespeeld team zo soepel loopt het allemaal. Natuurlijk hoor ik 
mensen wel eens klagen maar ik moet zeggen dat mij opvalt dat de meeste 
toch staan te spelen voor hun en hun tegenstanders plezier. Precies zoals het 
hoort. 
Natuurlijk probeer je te winnen als je een wedstrijd speelt maar het 
"leuke" moet zeker niet uit het oog verloren worden! Tot zover enige 
vliegenwijsheid en weer terug naar de kantine want daar is de bar en mijn ervaring van 
vorige keer is dat daar altijd wel wat te halen valt. 
Natuurlijk ga ik voor de lekkere dingen, een druppie bier, vieux, flügel 
etc. maar ook de "goede"gesprekken worden hier gevoerd. 
Ik vlieg tussen de spelende mensen door naar de kantine, strijk neer op de 
bar en nuttig daar wat druppies van het een en ander. 
Eindelijk een beetje uitgerust kijk ik om me heen en ik moet zeggen dat het 
 
opvalt dat er iets is veranderd. Ik kan alleen niet bepalen wat en ga mijn 
uitgeruste vliegenoor maar eens te luisteren leggen. 
Van Kees begrijp ik dat de zomermaanden gebruikt zijn om de kantine een 
opknapbeurt te geven. Verschillende mensen zijn druk in de weer geweest om 
de boel schoon te maken en daarna de schilderskwasten te hand te nemen 
zodat alle leden en gasten weer kunnen genieten van een mooi fris 
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geschilderde 
kantine. 
Ook meldt Kees nog even dat ook de gemeente het zo mooi opgeknapt vond dat 
ze gelijk de zonwering en de verlichting in de zalen hebben gemaakt. 
Ik vind het een mooi verhaal van Kees maar mijn collega eendagsvlieg van de 
gemeente heeft andere verhalen gehoord en die hadden meer te maken met 
begrotingstekorten en huurverhogingen. Maar goed ik heb dit laatste via via 
en het verhaal van Kees klinkt veel leuker! 
Opeens hoor ik dat de finale gespeeld is en dat de winnaar Logo is 
geworden. 
 
 
 
 
De spelers zijn nog niet in de kantine of de d.j. zet de vrolijke, 
feestelijke muziek harder en start het feest. 
Ook nu weer denk ik er weer vandoor te gaan omdat feesten niet aan mij 
besteed is. 
Toch wil ik nog wel wat reacties van de deelnemers kwijt die ik met mijn 
vliegenoortjes opgevangen heb: 
# leuk toernooi 
# spannende wedstrijden 
# erg gezellig 
# tot volgend jaar 
# kunnen we ook lid worden? 
 
Al met al kan ik weer concluderen dat de T.T.V. Huizen er weer in geslaagd 
is een leuke avond te organiseren en werden er leuke en sportieve 
wedstrijden gespeeld en na afloop werd er gezellig gefeest. 
Ik heb wel eens in de wandelgangen gehoord ( een jaar geleden ofzo) dat de 
vereniging weer een actievere uitstraling moest krijgen?.. de mensen die 
het daarmee eens zijn en de verspreider(s) van dat bericht, komen 
waarschijnlijk niet op de dagen/avonden dat ik langs kom (eendags) vliegen. Elke keer 
wanneer ik langskom is de vereniging toch actief bezig iets te doen aan 
ledenwerving, ledenbehoud enzo. Misschien heb ik geluk dat ik juist op deze 
dagen kom binnenvliegen, misschien is de T.T.V. Huizen toch actiever dan 
een aantal denken? 
 
 
eendagsvlieg1@hotmail.com 
 
 
Ps omdat ik niet zo vaak op de club aanwezig ben en best vaker een stukje 
wil schrijven wil ik iedereen vragen die iets leuks hoort of meemaakt dit 
mij te mailen! Ook deze keer heb ik helaas maar van 1 persoon informatie 
gekregen maar ik hoop dat ik volgende keer van meer mensen iets hoor zodat 
ik een nog leuker stukje kan schrijven! 
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55 + CLUB 
 
Zoals bij de hele vereniging bruist het ook bij de 55+ club weer van aktiviteiten, wel in een iets 
trager tempo dan bij de jeugd en senioren, maar wel met evenveel inzet. 
Het is verheugend dat er zo’n trouwe opkomst is van een groot aantal deelnemers. 
Hoewel presteren niet ons hoofddoel is, is het verbazingwekkend dat er zoveel vooruitgang is te 
bespeuren in het spel van een aantal van onze nog niet zo lang meespelende deelnemers/sters. 
 
De recreantencommissie van de echte vereniging heeft ons een uitnodiging gestuurd voor het 
recreantentoernooi van 23 oktober en zoals het er nu uitziet zal daar door een aantal van ons 
zeker gebruik van worden gemaakt. 
Henk en Ina zullen  bij de poule-indeling wel een andere norm hanteren dan de vorige keer, 
toen de oudjes bij de uitslagen alle topplaatsen in beslag namen. 
 
TIP: Neem vooraf even kontakt op met Arie over de speelsterkte van de deelnemers. 
 
De uitwisseling met de Visentas staat gepland voor half november in Hilversum en daar kijken 
wij nu alweer naar uit. Kortom het ziet er allemaal veelbelovend uit en mocht U de goede 
leeftijd hebben en ook een gezellige woensdagmiddag, kom dan een binnen vallen. 
 
         RIEN 

 
 
50 jaar lid van de Nederlandse Tafeltennis Bond 
 
Afgelopen maand was het feest voor Gerrit Snikkenburg (voor een aantal leden misschien een 
onbekende maar hij is toch ook alweer 11 jaar lid van de T.T.V. Huizen) 
Gerrit vierde zijn 50ste lidmaatschapsjaar van de N.T.T.B. en wij als vereniging vinden dat een 
hele prestatie want hoe vaak maken we het tegenwoordig nog mee dat iemand zo lang lid is. 
Tijdens zijn eerste thuiswedstrijd, eind september, is Gerrit in het zonnetje en een bloemetje 
gezet. Voorafgaand aan de competitiewedstrijd werd door Bert Jongerden een paar mooie 
woorden gesproken waarna voorzitter van afdeling Midden Nederland, Gerard van Giessen, het 
woord overnam en Gerrit de grote onbekende noemde. Gerard gaf aan dat ook hij al heel lang 
meeloopt binnen het tafeltenniswereldje maar Gerrit nog nooit was tegengekomen. Hij kon dan 
ook niet zoveel vertellen. 
 
 
 

(links Gerard van Giessen, rechts Gerrit Snikkenburg) 
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Nu dacht ik, dat moet ik toch wat beter kunnen en heb wat navraag gedaan en zie daar de grote 
onbekende heeft een lange historische lijst: 
1953 lid geworden van TTV Energia in Amsterdam 
1958 overgestapt naar TTV PSZ ook weer in Amsterdam en heeft daar 1ste klasse en 
overgangsklasse gespeeld. 
 

 
Tussen 1959 en 1992 lid geweest van ASSV ook weer in Amsterdam en heeft daar tussen de 1ste 
en 4de klasse gespeeld. Ook is Gerrit 25 jaar bestuurslid geweest en heeft hij 8 jaar in het 
afdelingsbestuur, regio Amsterdam (hoe kan het ook anders), gezeten. In deze tijd is hij ook 
benoemd tot lid van verdienste van de afdeling. 
In september 1992 is hij dan eindelijk lid geworden van onze vereniging. Hier heeft hij helaas 
niet meer zijn oude niveau gehaald want hij speelt al jaren in de 5de klasse. Naar wat ik begrijp 
doet hij dat met heel veel plezier en is hij van plan nog vele jaren lid te blijven van de T.T.V. 
Huizen. 
Gerrit, nu iedereen op de hoogte is van je tafeltennis carrière wil ik je via deze weg nogmaals 
feliciteren met het jubileum. 
 
Namens de Technische Commissie Senioren 
 
André Rebel 
 

JEUGDHOEK 
 
 

Het nieuwe seizoen is begonnen 
 
Na een lange warme zomer is eindelijk het nieuwe seizoen weer begonnen. Zoals jullie weten, 
hebben we voor de trainingen op maandagavond een selectiegroep gemaakt. Het maakt niet uit 
welke klasse je speelt: als je je best doet, kan je erbij komen. 
 
In augustus was het Prima Donna (groot)ouder/(klein)kind toernooi. Het was een gezellige dag 
met leuke wedstrijden en veel toeschouwers. Voor het verslag: zie verder in de jeugdhoek. 
 
De competitie is van start gegaan. Helaas kon ik de eerst drie wedstrijden van mijn team niet 
aanwezig zijn, want ik was lekker in Canada. Dat betekent dat de standen op de internetpagina 
niet bijgewerkt zijn, maar dat wordt snel hersteld voor jullie. 
 
Zoals jullie weten, is er een club van 25. Het geld van deze club kan gebruikt worden voor 
activiteiten van tafeltennis en buiten tafeltennis om. We zijn al een tijd bezig met een leuke 
activiteit en eindelijk hebben we contact gekregen. Het enige dat nog moet gebeuren, is een 
geschikte datum vinden. Het wordt dus nog vervolgd. 
 
Ik hoop dat we een leuk seizoen krijgen met veel tafeltennisplezier en veel kampioenen. 
 
 
Voorzitter TCJ, 
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Maarten Robbers 
 
 
 

55+ / Jeugdtoernooi. 
 

Op zaterdag 6 mei april werd er voor het eerst een toernooi gehouden met jeugdleden en Leden 
van de 55 + groep georganiseerd door de TCJ. 
Voor de TCJ was dit iets compleet nieuws en van tevoren waren we ook best benieuwd hoe dit 
zou aflopen. 
Laat in de ochtend werd er verzameld en geheel volgens de planning konden we op tijd 
beginnen. We hadden besloten om er een dubbeltoernooi van te maken waarbij zoveel mogelijk 
een jeugdlid samen zou spelen met een lid van de 55+ groep. 
De koppels werden ingedeeld in vier en vijfkampen en de partijen konden gepeeld worden. Bij 
een gewoon jeugdtoernooi is dit voldoende voor een dagvullend programma. 
Echter de senioren hielden zo’n moordend wedstrijdtempo aan dat bij de geplande koffie om 
half twee bijna alle wedstrijden al gespeeld waren. 
Maarten kwam gelukkig met het lumineuse idee van een finalepoule en een verliezerspoule. 
De formulieren werden ingevuld en iedereen kon weer fanatiek aan de slag. 
Mogelijk met nog meer fanatisme en enthousiasme dan in de ochtend begon men te spelen voor 
de prijzen.  
 
In de verliezerspoule kwamen uiteindelijk Dhr Honing samen met Reinout Smit in de finale om 
daarin na een spannende strijd te verliezen van de uiteindelijke winnaars Marcel Molenaar en 
David de Haan. 
In de winnaarsronde stonden A Rebel en Quinten van Dissel (het leukste en fanatiekste koppel 
van de dag) tegenover M kuipers en Stefan Bunschoten. Dhr Kuipers en Stefan bleken 
uiteindelijk net iets beter te zijn.  
Na dit spannende maar vooral erg gezellige en sportieve toernooi werden de prijzen verdeeld 
onder de winnaars. Een heerlijke taart, die een dag voor moederdag natuurlijk erg goed van pas 
kwam. 
Om de chinese tafeltennissfeer er echt goed in te krijgen werd er voor iedereen chinees gehaald 
en kon er onbeperkt gegeten worden. 
Al met al een hele lange maar vooral vermoeiende dag. Zelfs zo vermoeiend dat er op de 
afsluitende disco slechts drie jeugdleden aanwezig waren. 
Volgend jaar wordt er zeker weer een dergelijk toernooi georganiseerd en ook dan met disco. 
 
Roeland (tcj) 
 
 
 
 
Jeugdcommissie 
 
De competitie is weer van start gegaan en wel met 1 landelijk meisjes team en 6 teams 
uitkomend in de afdeling. Het meisjes team komt weer uit in de landelijk C klasse. En doen het 
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daar best goed. Er is tot nu toe 2x gewonnen en 1 keer verloren. Dat gaat dus heel goed. 
Huizen 1 komt uit in de 1e klasse van de afdeling wat toch wel wat moeite kost. Zij hebben tot 
nog toe 1 keer gewonnen en 2 keer verloren, maar ja de competitie is nog lang, dus het kan nog. 
Henk Jan staat hier met 5 gewonnen partijen aan kop. 2e is Marcel met 4 partijen en Jelle heeft 
tot nog toe 3 winstpartijen. 
 
Huizen 2 heeft toch ook wel een beetje aanpassingsproblemen in de 3e klasse. 
Het is volgens de jongens wel erg zwaar, maar je moet natuurlijk best even wennen. 
Maar het moet toch wel kunnen. Zij hebben 2 keer verloren en 1 wedstrijd gelijk gespeeld. 
Huizen 3 heeft ook 2 keer verloren en 1 keer gelijkgespeeld, wat ik hier wel wil opmerken is dat 
als er iemand niet kan spelen probeer het zo vroeg mogelijk met je mede teamgenoot te regelen, 
dan kan je misschien toch nog volledig uitkomen in de sterkste samenstelling. We moeten wel 
iets klimmen want nu staan jullie op de laatste plaats. 
Huizen 4. Dit team doet het weer heel goed, alleen de sterkste moet nog komen, tot nu toe is 
nog niet verloren dus dat gaat prima. Maar ook dat kan veranderen, dat gebeurt nl. nog wel 
eens in de 2e helft. Dus jongens blijf zo doorgaan dan kunnen jullie ook nu hoog eindigen. 
Huizen 5. Ook zij doen het heel aardig, zij hebben ook nog maar 1 keer verloren en 2 keer 
gewonnen dus ook hier is een stijgende lijn zichtbaar. Jullie staan nu op de 2e plaats dat is dus 
dacht ik heel niet slecht. Doorgaan zo dus. 
Huizen 6. Zij hebben nog maar 2 wedstrijden gespeeld waarvan 1 gewonnen en 1 verloren, ook 
zij doen het best wel goed. Zij kunnen ook nog best stijgen op de ranglijst, jammer dat hier een 
team is weggehaald het is toch weer een wedstrijd minder. Wat de spelers echt nooit leuk 
vinden en zeker niet het laatste en meestal jongste team. Dus jongens zet hem op alles is nog 
mogelijk. 
 
Dit was dan de stand van de competitie, er is dus nog niet zo veel te schrijven in het begin 
stadium. Wel weet ik dat er weer veel verre afstanden bij zijn wat ook volgens mij veel jeugd 
niet geweldig vind, maar ja het is niet anders. Jongens ik hoop dat er nog wat teams omhoog 
zullen gaan dat lijkt mij best leuk, dus kom op het kan. 
 

   TCJ P. v.d. Broek 

 
Onder het motto: 
Humor van de bovenste plank of 
Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd of 
FF lachen (voor de foto) etc. etc……… 
 
Nooit Grappig (1): 

- Je fotorolletje naar een ontwikkelingsland sturen is nooit grappig  
- Chauffeur zijn op een collectebus is nooit grappig  
- Een tor die kleine kevertjes lastigvalt, een tor-pedo noemen is nooit grappig 
- Een homo aanrijden en daarna een ster in je voorruit, is nooit grappig 
- Een blondje in een smart is nooit grappig 
- Een student die wiet verbouwt een teelbal noemen is nooit grappig 
- Een blinde die te diep in het glaasje heeft gekeken is nooit grappig 
- Voor een gesloten deur staan op de open dag van een gesloten inrichting is nooit grappig 
- Een mimespeler die schijndood is, is nooit grappig 
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- Een textielbaron die zijn eigen kinderen van kant maakt is nooit grappig 
- Een matroos over de andere boeg gooien is nooit grappig  
- Een bordeelhoudster voor pijpleiding uitmaken is nooit grappig 
- Een tandarts die een kroon op zijn werk zet is nooit grappig  
- Sprinkhanen plagen is nooit grappig 
- Met je rolstoel een antilope aanrijden is nooit grappig 
- Een allergische student naar zijn uitslag vragen is nooit grappig 
- Een missionaris die zich geen houding weet te geven is nooit grappig  
- Confetti kopen voor op je snipperdag is nooit grappig 
- Een hoer die er gelikt uitziet, is nooit grappig  
- Een kapperszaak die permanent gesloten is, is nooit grappig 
- Een pornoacteur die overal zijn neus insteekt is nooit grappig  
- Sinaasappelen beroven van hun persvrijheid is nooit grappig  
 

Voetbalmoppen: 
1. Speler van Ajax die bevriend is met Pino?  

 Rafael van er V-Aart Staartjes 
2. Nederlandse Trainer die tijdens een wedstrijd vaak in zijn oor pulkt!  

 Mark Wotte-staafje 
3. Middenvelder van Feyenoord die in een rolletje deeg is gewikkeld 

 Patrick Ba-Pauwe 
4. Doelverdediger die het niet vaak koud zal hebben 

 Bogdan Lo-Bontjas 
5. Pinch-Hitter die kan worden wat hij wil 

 Mariano Bom-Barbapapa 
6. Middenvelder van Barcelona die altijd vroeg op staat 

 Philip Co-culecu 
7. Verdediger van Real Madrid die vaak onder de satésaus zit 

 Michel Sal-gado gado 
 
Hoe herken je een breezerchick? (1) : 
  

Breezerchicks: 
 

- Leeftijd is tussen de 14 en 17 jaar 
- Hebben allemaal lang haar, meestal blond 
- Gebruiken allemaal fructis shampoo 
- Hebben allemaal Impulse als 'deoderant' maar gebruiken het als een bodysproei 
- Hebben in ieder oor 4 gaatjes  
- Hebben gigantische ronde gouden of zilveren oorbellen 
- Hebben een goude kettinkje om met hun naam eraan hangen 
- Hebben 5 lagen make-up op  
- Brengen om de 5 minuten een laagje 'lip gloss' aan 
- Hebben altijd een tasje bij zich  
- Zijn altijd aan het SMS'en  
- Staan altijd op de WC hun gezicht te poederen  
- Dansen heel overdreven en gillen er constant bij  
- Zijn op hun 12e ontmaagd 
- Beginnen een gesprek altijd met "weet je nog, gisteren op MSN ?" 
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- Hebben zeer irritante MSN namen 
- Gebruiken veel (k) in hun MSN naam 
- Zitten altijd op MSN  
- Kennen geen ICQ/mIRC 
- Noemen hun vriendinnen dushies  
- Vinden Bradd Pit allemaal een "LeKaH D!nG" 
- Vinden alle muziek uit de top 40 leuk 
- Sturen regelmatig een SMS'je naar TMF  
- Roken Marlboro Lights  
- Scheppen op over het aantal jaar dat ze al roken 
- Hebben altijd ruzie met hun ouders thuis  
- Moeten altijd overdreven huilen 
- Doen alsof ze de grootste problemen hebben 
- Hebben om de 2 weken een nieuwe vriend  
- Zijn elke maand bang dat ze zwanger zijn  
- Hebben allemaal dure kleding merken pics op hun CU2 staan 
- Hebben flesjes breezer op hun CU2 staan 
 
Zo, dit was les 1 over breezer-chicks. Volgende keer meer. 
 

Weet iemand leukere of betere moppen of heb je ook een leuk verhaaltje, stuur deze dan in 
voor de volgende Voltreffer.  
 

Het Prima Donna Kaas 
 

(groot)ouder/(klein)kind toernooi 
 
Op zaterdag 23 augustus j.l. organiseerden de T.C.J en T.C.S het Prima Donna kaas 
(groot)ouder/(klein)kind toernooi voor de jeugd en senioren. 
 
Doordat we een redelijke opkomst hadden van de jeugd  en een paar van de senioren konden 
we een ½ davis-cup spelen. We hadden 2 zeskampen (12 teams). Ze konden punten verdienen 
per gewonnen wedstrijd en bij de dubbel waren dubbele punten te verdienen. 
  
Na de zware voorrondes hadden we nog 4 teams over die gingen strijden voor de eerste plaats. 
Ze waren ingedeeld in een kruis (halve) finale en daarna de finale. Om de plaatsen 3 en 4  werd 
hevig gevochten. Het team van Ruben Lam was uiteindelijk superieur aan het team van Julian 
Meijer. 
 
In de finale stonden beide teams gelijk toen ze aan het dubbel begonnen. Bij 2-0 voorstand leek 
het team van Robin Provoost te winnen, maar door stalen zenuwen won het team van Yorick 
Westland uiteindelijk met 2-3.  
 
 
         Namens de TCJ, 
 
         Maarten Robbers 
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Wilt u ook snel op de hoogte gehouden worden 
van de activiteiten die wij organiseren??? 

 
Geef u daarom op voor de 

 
“INFO-mailing” 

 
van de T.T.V. Huizen 

 
natuurlijk worden de activiteiten ook nog steeds op het infobord gepubliceerd… 

 
 
Hoe gaat het in zijn werk? 

1) U stuurt een e-mail naar rebelhai@hetnet.nl 
2) U krijgt een mail terug waarin u gevraagd wordt op te geven of u geïnformeerd wil 

worden over jeugd activiteiten, senioren activiteiten of alle activiteiten. In deze mail 
zullen ook de overige “INFO-mail” voorwaarden genoemd staan! 

3) Na ontvangst van uw antwoord wordt u toegevoegd aan de “INFO-mailing” lijst van de 
T.T.V. Huizen en zult u op de hoogte gehouden worden van de activiteiten. 

 
 

het spreekt voor zich dat wij uw e-mail gegevens niet aan derden verspreiden 
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AKTIVITEITENKALENDER  T.T.V. 
HUIZEN   
      
Datum Aanvang Aktiviteit Jeugd Senioren
     
2003    

    
iedere    
1e wo  19,00 Schoonmaken kantine x
2e wo  20,15 Bestuursvergadering x
wo  14,00 55+club x
    
oktober   
za 4  Deadline Voltreffer x x
za 11  Klaverjassen x
za/zo 11/12  Toernooi in Hoorn x
za 18  2Maandelijks recreantentoernooi x
za 18  Avond voor de jeugd x
do 23 20,30 Recreanten/niet-leden toernooi x
    
november   
zo 2  Dag van talent x
    
december   
begin december Recreanten/niet-leden toernooi x
vr 12 20,30 Dubbeltoernooi x
za 20  Kindertafeltennisfeest x
zo 21  Afdelingskampioenschappen 
   Midden Nederland x x
ma 21  Oliebollentoernooi jeugd x
ma 29 19,30 Oliebollentoernooi niet-leden x
di 30 19,30 Oliebollentoernooi leden x
 

 




