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Klaar, de laatste Voltreffer van dit jaar zit weer in elkaar. Alleen nog even het redactionele
voorwoord en dan kan ook deze Voltreffer weer naar de copyshop.
In de eerste plaats wil ik alle kopij aanleveraars van dit jaar bedanken voor het aanleveren van
hun stukken. Zonder deze stukken geen Voltreffer. Af en toe hadden sommige personen nog
weleens last om de deadline te halen. Maar de redactie is niet zo moeilijk, dan maar de
uitkomst van de Voltreffer een aantal dagen naar achteren. Ook wil ik Ina Busscher hartelijk
danken voor de vele Voltreffers die zij ook dit jaar heeft rondbezorgd. Arie Rebel ook bedankt
voor het rondbrengen van de Voltreffer naar onze adverteerders/sponsoren. En natuurlijke alle
andere vrijwilligers die hun steentje hebben bijgebracht om de Voltreffer ook dit jaar weer
mogelijk te
maken ook bedankt.
Deze laatste Voltreffer van dit jaar is niet zo maar een normale Voltreffer. Maar een Voltreffer
met een hoog nieuw nieuws gehalte. Onder andere het vanaf het voorjaar spelen van de
senioren tot en met de 11 punten + spelen om 3 gewonnen games in plaats van 2. Maar ook dat
per 1 januari 2004 er binnen onze TTV niet meer mag worden gerookt. Ja u leest dit goed.
Onze voorzitter pakt uit met drie grote stukken: van de voorzitter, de aangekondigde
huurverhoging vanuit de gemeente en een verslag van de algemene ledenvergadering van
afdeling het Midden. Bij de senioren zijn maar liefst 5 teams kampioen geworden. Dat wordt
een tijdrovend element tijdens het toch altijd al druk in tijd ingeplande oliebollentoernooi voor
senioren. Alleen maar mooi toch? Gijs Molenaar komt vanaf volgend seizoen weer voor TTV
Huizen competitie spelen. Dus wie weet spelen we over een jaar weer op een voor TTV Huizen
behorend niveau.
In deze Voltreffer verslag van 2 dubbeltoernooien die de afgelopen periode gehouden zijn.
In het laatste stukje proefde ik een beetje dat er niet zoveel leden zich hiervoor hadden
ingeschreven. Misschien zie ik hier een oplossing om ook eens een ander soort toernooi te
organiseren als alleen een dubbeltoernooi. Bijvoorbeeld een vreemde batjes toernooi of een
vreemde tafel toernooi etc. Succes. Helaas geen prik, prik richting Henk.
De jeugd heeft het helaas in de Voltreffer laten afweten. Jongens/Meisjes als jullie zelf geen
stukken inleveren dan kan ik zo ook niet plaatsen.
Maar al met al volgens mij een zeer leuke Voltreffer om te lezen, veel leesplezier.

Vanaf deze plek iedereen gezellige feestdagen toegewenst.
Robert
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Van de voorzitter
Het jaar loopt op z’n eind, het ging weer erg snel. Aan het begin van
het jaar was ik nog secretaris en dacht dat ik na de A.L.V. me volledig
kon gaan toeleggen op de sport zelf. Lekker veel trainen en dan daar de
vruchten van plukken in de competitie. Het liep toch net even anders.
Op de A.L.V. werd ik benoemd tot voorzitter, een nieuwe uitdaging.
Voor wat betreft mijn eigen competitieresultaten ging het niet zoals ik gehoopt had. Geen tijd
vrijgemaakt voor de benodigde training en inderdaad u voelt het al aankomen, niet veel
vruchten kunnen plukken. Als team ging het heel goed, we werden kampioen in de 3e klasse, al
was mijn bijdrage minimaal. Maar mijn teamgenoten wisten het goed te verwoorden, we
hebben dit resultaat met z’n allen behaald, dus niemand uitgezonderd. Iedereen doet zijn best
en heeft zijn inbreng. Samen maak je het gezellig en je motiveert elkaar, de punten komen dan
vanzelf. Het voorzitterschap is zeker een uitdaging gebleken. Twee bestuursleden gingen een
andere functie vervullen binnen het bestuur en een viertal nieuwe bestuursleden moest
ingewerkt worden. Dit kost toch altijd meer tijd dan je vooraf hoopt, maar we zijn op de goede
weg en ik heb er een goed gevoel over. Ondanks dat het ook wel eens tegenzit, ik denk
bijvoorbeeld aan de zaalhuurverhoging en de financiële situatie waarin de N.T.T.B. zich
bevindt, heeft het bestuur veel vertrouwen in een goede toekomst voor de T.T.V. Huizen. Wij
zijn een gezonde vereniging, zowel op financieel als op sportief gebied. Daarnaast kan ik u
melden dat alle bestuursleden aangeven hebben door te gaan, dus geen aftredende
bestuursleden op de komende A.L.V., en daar mogen we best trots op zijn. Dat is een aantal
jaar niet voorgekomen, er waren altijd wel mutaties of vacante posities.
De najaarscompetitie is gespeeld, bij de senioren heeft team 3, 4, 7, 8 en 9 het kampioenschap
binnengehaald. Van harte gefeliciteerd. Bij de jeugd waren er helaas geen kampioenen, volgend
seizoen beter. Verslagen van de T.C.J. en de T.C.S. betreffende de eindstanden, persoonlijke
resultaten en percentages vindt u terug in de Voltreffer.
Vrijdag 28 november werd ik blij verrast door de mededeling dat Gijs Molenaar aankomend
seizoen weer competitie komt spelen bij de T.T.V. Huizen. Het afgelopen jaar heb ik meerdere
malen zijn competitiewedstrijden bekeken bij de T.T.V. Bijmaat en hem daar ook af en toe
over gesproken. Hij gaf toen al aan terug te willen keren. Voor de T.T.V. Huizen is de
terugkeer van Gijs een goede zaak, daar hij de club kan helpen naar een hoger niveau terug te
keren. Een kampioenschap moet mogelijk zijn in de eerste klasse en ik ga er vanuit dat Gijs
hier met veel plezier zal spelen.
Het landelijke meisjesteam is helaas komen te vervallen. Zoals het er nu uitziet gaat één
teamlid op afdelingsniveau spelen, de andere twee teamleden stoppen met tafeltennis. De
P.A.C. is in gesprek met De Groot over het nog doorlopende sponsorcontract. Formeel gezien
verbreekt de T.T.V. Huizen éénzijdig het contract en dat heeft financiële consequenties.
De status van de zaalhuurverhoging vindt u verderop in de Voltreffer. Inmiddels heeft de
gemeente het besluit over de zaalhuurverhoging aan ons bevestigd. Dus 3,5% indexering per
01-01-2004, 5% extra per 01-08-2004, indexering per 01-01-2005 en 5% extra per 01-08-2005.
Tegen de afspraak en het besluit van de gemeenteraad in staat er ook een indexering per
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01-01-2006 en een extra verhoging van 5% per 01-08-2006 vermeldt. We hebben al een brief
gestuurd naar de gemeente waarin wij aangeven dat wij er vanuit gaan dat dit op een
misverstand berust, dus wachten we op dit moment een reactie van de gemeente af. Eventuele
consequenties van de zaalhuurverhoging voor de T.T.V. Huizen worden onderzocht door het
bestuur.
Ten aanzien van de René Schijff bokaal (ten behoeve van de speelster of speler die op het
landelijke niveau het hoogste gemiddelde percentage heeft gehaald over een najaarsseizoen en
een voorjaarsseizoen) heeft de familie Schijff aangegeven niet langer de behoefte te voelen om
jaarlijks de bokaal te komen uitreiken. Het bestuur heeft besloten om de René Schijff bokaal in
zijn huidige vorm te handhaven en uit te reiken zolang de T.T.V. Huizen een landelijk spelend
team heeft. De secretaris is verantwoordelijk voor het uitreiken van de bokaal.
De 55+ club heeft op woensdagmiddag 17 december 2003 afscheid genomen van Chris Kat,
omdat hij gaat verhuizen. Gezien de grote reisafstand zal hij niet meer in staat zijn om elke
woensdagmiddag aanwezig te zijn, hij heeft wel aangegeven af en toe langs te komen. Het
bestuur was gevraagd om hierbij aanwezig te zijn daar Chris veel betekent voor de 55+ club,
natuurlijk waren wij hiertoe bereid. Rien van der Putten zal ongetwijfeld een heel mooi stuk
schrijven in deze of volgende Voltreffer over de verrichtingen voor en namens de 55+ club. De
jaarlijkse uitwisseling met Victoria uit Hilversum zal dan ook aan bod komen.
Ten aanzien van de onlangs gehouden A.L.V. afdeling Midden verwijs ik u naar een apart stuk
in deze Voltreffer. De teamsamenstelling van de T.T.V. Huizen is inmiddels ingediend en ik
ben blij dat er, ondanks het besluit om tot de 11-punten te gaan spelen, geen nieuwe
teamsamenstelling gemaakt hoefde te worden. We gaan met z’n allen ons best doen om goede
resultaten te halen en om het vooral gezellig te hebben. En dat gaat ons altijd goed af. De
genoemde bondscontributiebedragen zijn nog niet definitief, omdat de bedragen per afdeling
verschillen, de afdeling Midden kan deze bedragen nog verhogen. De komende weken zullen
de nieuwe bedragen bekend zijn.
De datum voor onze eigen A.L.V. is vastgesteld op woensdag 31 maart 2004.

Dinsdag 10 december 2003 is er een Sportcafé gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis.
Hier komen zaken aan bod die van belang kunnen zijn voor sportverenigingen, verder is er
gelegenheid om eens van gedachten te wisselen met andere verenigingen in Huizen. Ook de
Wethouder van sport en recreatie, de heer J. Kos, was hierbij aanwezig. Er werd informatie
verstrekt over het Sportgala 2004 door de heer A. van Dalen van de Stichting Sportgala Huizen.
Het Sportgala 2004 zal gehouden worden op 24 april 2004. En bestaat uit een middag vol sport
en spel gevolgd door een gezamenlijk galadiner met deelnemers en sponsoren. Tijdens de
feestavond zal de prijsuitreiking verricht worden van de sportman, sportvrouw, sportploeg,
aanstormend talent en vrijwilliger van het jaar 2003. Verder gaf 3-voudig olympisch
kampioene Yvonne van Gennip een toelichting op het project “Jeugd in
3

Beweging”. Dit houdt in dat leerlingen van basisscholen tijdens de gymles kennis kunnen
maken met diverse takken van sport en de cultuur van sportverenigingen en sportscholen. En
als laatste werd de stand van zaken over het onderzoek naar de herinrichting van sportpark
Wolfskamer gegeven. Door een herindeling van de voetbalvelden ontstaat er ruimte voor de
honk- en softbalvereniging om te verhuizen naar de Wolfskamer. Op de plaats van de honk- en
softbalvereniging kunnen dan woningen gebouwd worden. De kosten voor deze herinrichting
moeten komen uit de bouw van die woningen, de kans bestaat dat er niet voldoende geld
beschikbaar is voor deze herinrichting en dat zou kunnen betekenen dat er geen ruimte voor de
honk- en softbalvereniging meer is in Huizen.
Onlangs is er een leuk en nuttig idee ontstaan, de infomail. Middels de infomail kunnen leden
van de T.T.V. Huizen op de hoogte gehouden worden betreffende activiteiten van de T.T.V.
Huizen. Dus geef je op, dan mis je geen aankondigingen en/of inschrijvingen meer als je
toevallig een week niet meer op de club geweest bent.
De komende weken staan er nog leuke tafeltennisactiviteiten op de agenda. Zaterdag 20
december 2003 het Kindertafeltennisfeest, zondag 21 december 2003 de
afdelingskampioenschappen Midden-Nederland, 29 december 2003 het Prima Donna Kaas
Oliebollentoernooi voor de jeugd en voor de senioren (niet-leden), 30 december 2003 het Prima
Donna Kaas Oliebollentoernooi voor de senioren (leden), 2 januari 2004 de nieuwjaarsreceptie
en een week voor de start van de competitie de algemene Prima Donna Kaas
clubkampioenschappen voor de senioren. Dus nog volop tafeltennisactiviteiten.
Het bestuur van de T.T.V. Huizen wenst u prettige feestdagen en een gezond en sportief 2004.
Ik zie u graag op de nieuwjaarsreceptie op vrijdag 2 januari 2004 om 20.00 uur om het nieuwe
tafeltennisjaar te openen.
Frank Hagen

INFO-mail T.T.V. Huizen
Zoals in de vorige voltreffer al te lezen was hebben we binnen onze vereniging ook een
INFO-mail. Deze nieuwsbrief wordt via e-mail verzonden aan iedereen dit wil ontvangen.
De redactie bestaat uit Jerry van Leeuwen en Joop Manussen. Zij zullen periodiek een
INFO-mail verzenden met daarin de komende activiteiten en toernooien.
Wil je deze mail ook ontvangen? Dit kan op 2 manieren:
1) schrijf je naam en emailadres op het inschrijfformulier (nettenkast en jeugdbord)
2) stuur een e-mail naar rebelhai@hetnet.nl
De eerst volgende keer dat de INFO-mail uitkomt zul je deze dan ontvangen….
SCHRIJF JE IN!!!!!! WIE WIL NU NIET SNEL OP DE HOOGTE ZIJN…..
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Technische Commissie Senioren

Zo aan het eind van het jaar is er meestal wel genoeg te vertellen. De competitie is afgelopen en
de standen zijn bekend (ergens anders in de voltreffer kunt u deze vinden). Ook kan ik nu veel
schrijven over de komende Prima Donna Kaas oliebollentoernooien op 29 en 30 december.
Toch zal ik dat niet doen! Het enige wat ik wil zeggen is DOE MEE aan dit gratis toernooi!!
Het is altijd erg gezellig en iedereen heeft kans om oliebol van het jaar te worden!
Waarom schrijf ik niet zoveel over voorgaande zaken en een aantal andere zaken? Omdat het
volgende toch veruit het belangrijkste is….
Wij gaan spelen tot de 11 punten!!!
Op de Algemene Leden Vergadering Midden Nederland is het besluit genomen dat ook wij nu
over gaan van de 21 naar de 11 punten per game. Het zat er natuurlijk al een tijdje aan te
komen dat na de jeugd en alle landelijke wedstrijden jeugd en senioren (en 99% van
tafeltennissend Nederland) ook de afdeling senioren competitie zouden gaan spelen met de
nieuwe spelregels.Wellicht bent u benieuwd wat deze regels allemaal inhouden? In het kort:
games tot de 11 punten en we spelen geen “best of three” meer maar “best of five” (dit houdt
in: 3 gewonnen games). Voor een wat uitgebreidere uitleg van de nieuwe spelregels verwijs ik
naar een ander stuk van mij in de voltreffer waarin een aantal veranderde spelregels genoemd
worden. Tevens zal er binnenkort een map met alle tafeltennis spelregels op de club
beschikbaar zijn zodat wanneer u nog iets wilt nazoeken dit mogelijk is.
Als T.C.S. hebben we besloten om alle december toernooien tot de 21 te laten spelen en om 1
januari over te gaan tot de 11 punten.
Dit om organisatorische redenen.
Vanaf 1 januari dus alle wedstrijden tot de 11 punten…..
Om gelijk goed gewent te kunnen raken aan de nieuwe regels wil ik voorstellen dat alle
senioren, recreanten en competitie spelers, zich in schrijven voor de ALGEMENE
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
Op vrijdag 16 januari zal dit toernooi gehouden worden, een week voordat de nieuwe
competitie begint!…..
Ook hier wil ik zeggen DOE MEE!!!!
Prettige kerstdagen en een heel fijn en veilig oud en nieuw toegewenst,
André Rebel
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ookdit toernooi wordt gesponsord door Prima Donna Kaas

------------------------------------------------------------------------------------WEETJES
Wist u dat …
Wist u dat …
Wist u dat …
Wist u dat …
Wistu dat …
Wist u dat …
Wist u dat …
Wist u dat …
Wist u dat …
Wist u dat …
Wist u dat …
Wist u dat: …
Wist u dat …
Wist u dat …
Wist u dat …

TEAM 14 een gezellig team is.
Wij in de Najaarscompetitie 2003 op de 2eplaats zijn gekomen.
Dat Rob van Domselaar voor het eerst 3 wedstrijdenheeft gewonnen.
Deze overwinning bij Lelystad United werd gehaald.
Dat de Dames uitLelystad geen drie kussen maar 12 kussen
vanRobbie kregen.
Dat Lammert en Klaas mee moesten naar zijn vrouw.
Om te vertellen dat Robbie er echt 3 had gewonnen.
Dat Robbie van verwaandheid meteen naast zijnschoenen ging lopen.
Dat hij heeeel spontaan de rekening van deuitwedstrijd heeft betaald.
Om daarna door te zakken bij de Vereniging TTVHuizen.
Dat we vervolgens weeeeer de rekening niet mochtenbetalen.
Dat als je tegen Goos speelt (dames opgelet) je allesin de strijd
kangooien.
Dat je rustig Goos kan vragen als invaller.
Dat hij na het spelen van de wedstrijd zegt tegen detegenpartij
(ondanksdat hij alles verliest) je speelt lang niet zo goed.
DAT WIJ VOLGEND SEIZOEN WEER ALS TEAM VOOR
HETKAMPIOENSCHAP GAAN.
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Status huurverhoging gymzalen
In de Voltreffer van oktober 2003 hebbenwij u geïnformeerd over de status van de
voorgenomen huurverhoging voor degymzalen. Ook in de Huizer Courant, het Nieuwsblad van
Huizen en de Gooi enEemlander stonden artikelen inzake de voorgenomen huurverhoging. Een
kopie vandeze artikelen heeft tot voor kort op het mededelingenbord in de kantinegehangen.
Het oorspronkelijke voorstel was 10%ingaande per 1 januari 2004 en 10% ingaande per 1
januari 2005, exclusief dejaarlijkse indexering op 1 januari. Mede door onze inspanningen
heeft hetcollege van Burgemeester en Wethouders een nieuw voorstel aan de
gemeenteraadgepresenteerd, 5% per 1 augustus 2004 en 5% per 1 augustus 2005, nog
steedsexclusief de jaarlijkse indexering natuurlijk.

Donderdag 23 en vrijdag 24 oktober 2003vond de behandeling van de begroting plaats in de
gemeenteraad van Huizen.Klein onderdeel hiervan maakte het punt huurverhoging van de
gemeentelijkegymzalen uit. Tafeltennisvereniging Huizen heeft hiertegen
veelvuldiggeprotesteerd. Overwegende dat de sportverenigingen voor het gebruik van
accommodatiesniet op dezelfde wijze worden behandeld waar het gaat om bijdragen van
degemeente in de kosten van huur; voor het jaar 2004 een herijking van hetcultuur-, sport- en
recreatiebeleid staat geagendeerd; een boveninflatoirebijstelling van de huur voor de
gemeentelijke gymzalen niet per definitie zalleiden tot hogere inkomsten voor de gemeente en
bovendien het voortbestaan vaneen aantal sportverenigingen op het spel zet; heeft de fractie
van deChristenUnie op donderdagavond een motie ingediend om de huur van de gymzalenniet
meer dan het inflatieniveau (indexering) te verhogen zolang deze herijkingniet heeft
plaatsgevonden. Helaas heeft deze motie het niet gered, slechts 9van de 27 raadsleden stemden
voor.
Dit betekent dat de huur van de gymzalenin de gemeente per 1 augustus 2004 met 5% boven op
de reguliere index van 3,5%verhoogd wordt. En ook in 2005 zal een dergelijke verhoging
plaatsvinden. Hetbestuur van de tafeltennisvereniging Huizen gaat zich nu beramen over hoe
hethier mee om moet gaan, want ook al riep wethouder Kolk dat hij zich niet kanvoorstellen
dat 30 eurocent extra per uur verenigingen in ernstige problemengaat brengen, het heeft wel
degelijk verstrekkende gevolgen. De wethoudervergeet namelijk even dat de reguliere index
ook al zorgt voor een verhogingvan 20 eurocent. In 2005, uitgaande van een zelfde indexcijfer,
is sprake vaneen totale verhoging van 55 eurocent. Dat betekent dat
tafeltennisverenigingHuizen over twee jaar niet 30 eurocent extra per uur moet betalen, maar €
1,05.Het huidig aantal uur dat de vereniging de gymzalen huurt bedraagt 1.273, eensimpel
rekensommetje leert dan dat de extra kosten over twee jaar € 1.336,65bedragen. En dat is
natuurlijk niet eenmalig, maar structureel.
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Tafeltennisvereniging Huizen kan nualleen maar hopen dat de herijking van het huur- en
subsidiebeleid zeer spoedigzal plaatsvinden en de belofte van het college van Burgemeester en
Wethoudershiertoe niet in de vergetelheid raakt. En misschien valt er te praten over eenvast
tarief voor het gebruik van de gymzalen onafhankelijk van het aantal uurdat deze gebruikt
worden, zodat de negatieve gevolgen van deze“bezuinigingsmaatregel” enigszins beperkt
kunnen worden.
Wij kunnen tevreden zijn over het doorons behaalde resultaat, zonder de inzet van de T.T.V.
Huizen was dezaalhuurverhoging zwaarder geweest.
FrankHagen

55+ CLUB
17 december was voor de 55+ club delaatste speeldatum van dit jaar.
24 december (de dag voor kerst ) en 31december ( oudejaarsdag ) zijn dagen om andere dingen
belangrijker te vindendan tafeltennis.
Op de laatste speeldag maken we ermeestal iets bijzonders van, dus niet alleen sporten, maar
ook iets gezelligsmet een hapje en een drankje.
We praten dan wat na over het afgelopenjaar en spreken de wens uit dat wij allemaal in 2004
weer voluit onze sportkunnen beoefenen.
Deze middag nemen wij ook afscheid vandhr. Kat die na bijna 16 jaar lidmaatschap gaat
verhuizen richting Zwijndrecht.
Hierop kom ik uitgebreid terug in deVoltreffer van februari.
Helaas kan onze vaste hapjes endrankjesman Gerard Steur hier deze middag niet bij aanwezig
zijn in verband met zijn ziekenhuisopname voor eenzware operatie, die zo het zich laat aanzien
geslaagd is, maar waarvan hetuiteindelijke resultaat zich nog niet laat voorspellen.
Ook een ander lid Jan Spier ligt in hetziekenhuis na een hartinfarct, maar is hopelijk alweer
thuis als U dit leest.
Tot slot wil de commissie iedereen goedefeestdagen toewensen en een voorspoedig en gezond
2004.
RIEN
P.S.We beginnen weer opwoensdag 7 januari 2004

LEO WUNNINK .
Zojuist bereikt mij de mededeling dat op67 jarige leeftijd Leo Wunnink is overleden.
Leo is meer dan 16 jaar een trouwebezoeker van de 55+ club geweest.
Hij heeft slechts enkele dagen in hetziekenhuis gelegen en had alweer plannen gemaakt om
naar huis te gaan, maarzijn toestand ging plotseling achteruit met fatale gevolgen en
dit heeft niet meer zo mogen zijn.
De club zal hem missen.
Namensons allen: Rien
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Club van 25
Sinds enige jaren heeft onze verenigingeen club van 25 (voorheen club van 50). Een goed
initiatief omdat debijeengebrachte bedragen specifiek bestemd zijn voor de jeugd. En zoals
iedereenhet met me eens zal zijn heeft de jeugd de toekomst!
Toch zit me een 2-tal dingen niet lekker.
Als eerste is dat ik de laatste tijd erweinig meer over hoor. Er worden geen promotionele
stukken meer geschreven inde voltreffer en ook hoor en zie ik bijna niets over de activiteiten
die metdit potje geld worden georganiseerd. Het laatste, wat ik weet, is dat vorigjaar december
alle jeugdleden een kleinigheidje hebben gekregen.
Een tijd geleden heb ik in de voltreffergelezen dat de TCJ wel ergens mee bezig is…helaas
hebben we daar later nietsmeer van gehoord.
Nu weet ik wel dat de mensen die daar meebezig zijn dit ook allemaal in hun vrije tijd moeten
bedenken en organiserenmaar er is een potje met geld en doe daar dan iets leuks en zinnigs
mee! We hebben,gelukkig, voldoende jeugd die we blij kunnen maken!
Als tweede is daar het feit dat er zoweinig mensen een storting doen! Ik loop toch al een aardig
tijdje mee en hebin al die jaren toch van alle kanten gehoord dat er goed voor de jeugd
gezorgdmoest worden, dat er activiteiten ontwikkeld moeten worden om ze binnen tehalen en
om ze te behouden. Om dit te doen zijn er guldens (tegenwoordigeuro’s) nodig. Veel euro’s
want tegenwoordig gaat geloof ik alleen de zon nogvoor niets op. Natuurlijk hebben de mensen
gelijk die zeggen dat er elk jaargeld begroot wordt voor allerlei jeugdzaken. Deze mensen
moeten ook beseffendat dat geld voor het grootste deel bestemd is om de normale zaken te
kunnenbekostigen (denk eens aan reiskosten, bekers voor clubkampioenschappen etcetc).
Natuurlijk kan het bestuur besluiten om nog meer geld voor de jeugd tereserveren maar dat
houdt tevens in dat er ergens anders gekort moet wordenwant we kunnen, net zoals thuis, nu
eenmaal niet meer geld uitgeven dan wat webinnen krijgen. En ook de andere commissies
hebben geld nodig om de verenigingleuk, gezellig en beschikbaar te houden.
De club van 25 is daarom een mooiegelegenheid voor de leden om aan te tonen dat ook zij het
belangrijk vinden dater extra aandacht aan de jeugd besteedt wordt.
Naast genoemde zaken is er eigenlijk nogiets wat opvalt. Wanneer ik namelijk op het
namenbord in de kantine kijk en ziewelke mensen er geld gestort hebben moet ik daar mijn
bewondering vooruitspreken! Zeker voor de mensen van wie je het niet verwacht! Maar wat
meeropvalt is het feit dat ik veel mensen er niet op zie staan die ik juist wel zouverwachten. In
al die jaren dat ik lid ben hebben vele leden het hoogste woordover de jeugd gehad en ik heb
het nu over de “gewone” leden maar zeker ook overde ereleden! De meeste van deze (ere)leden
kom ik nu niet tegen op het bord…hoekan dat toch??? Ik snap dat niet….is er een initiatief
voor de jeugd waarvan deopzet toch goed is, wordt er door deze mensen geen storting
gedaan…
Je kan natuurlijk niemand verplichtenmaar toch…
Om dit toch wel een beetje kritisch stukaf te sluiten wil ik iedereen oproepen om een storting te
doen in de club van25 zodat de TCJ snel met een leuk idee kan komen en de jeugd weer een
leukeactiviteit tegemoet kan zien.
Arie Rebel

.
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Huizen 9 kampioen.
Met nog twee wedstrijden te gaan wistenwe het al zeker:” We worden kampioen.”De
voorlaatste wedstrijd moesten we tegenOver het net, de tegenstander waar we uit met 7-3 van
verloren hadden. Er konons echte niets gebeuren, we stonden al 17 punten voor. We hadden
een kleinmeningsverschil omtrent het aantal punten dat we moesten behalen, maareigenlijk was
dat al helemaal niet meer van belang. De laatste wedstrijd moetenwe tegen Vitus en die staat
helemaal onderaan.
Geheel overtuigt van het kampioenschapgingen we aan de slag. Nu ben ik helemaal niet van
plan om een gedetailleerdverslag te geven van onze nederlaag. We haalden vier punten en dat
was ruimvoldoende om thuis kampioen te worden.
Wat ik eigenlijk wel wil doen is ons teameven aan jullie voorstellen:
Klaas Kooy, 100%. Hij had al vanaf deeerste wedstrijd het positieve pepgevoel :” We worden
kampioen, ik heb hetthuis al gezegd.” Nou je kan er maar van overtuigd zijn. Vanaf de eerste
wedstrijdhield hij op de Victoria site de standen bij.
Pieter Kos, een geweldenaar, geen kaashoor, want we mogen natuurlijk alleen maar
primadonna vermelden. Een vechtlust,gecombineerd met een sportiviteit waar ik koud van
word. Elke wedstrijd wensthij zijn tegenstander succes, terwijl hij er van uit moet gaan dat de
enige diesucces moet hebben Pieter Kos heet. Dan hebben we Pieter Honing, een speler meteen
onnavolgbaar effect in zijn ballen (wel tafeltennisballen,natuurlijk). Hijkan tegen de
tegenstander zeggen wat hij wil, het wordt altijd geaccepteerd.Hij speelt zo goed dat bijna elke
tegenstander zijn spelletje overneemt. Helaaszijn veel tegenstanders zo goed in zijn spel dat hij
toch nog vaak verliest.
Tot slot ben ik er nog, Henk Oversteegen.Ik wens mijn tegenstandernooitsucces, want ik moet
succes hebben. Meestal volsta ik met het opsteken van eenvuist en ik denk:” Als het kan houd
ik je onder de 10.” Soms zijn ertegenstanders die mij nog niet zo goed kennen en die willen me
zelfs een handgeven. Daar knijp ik hard in in de hoop dat ze hun batje niet meer vast
kunnenhouden.

We hebben geen vaste opstelling, er moetaltijd gevraagd worden wie er begint, soms is Pieter
dat, een andere keer eenvan de anderen. Eigenlijk hebben we wel een vast dubbel,Pieter Kos en
KlaasKooy vinden het leukenze zijn goed. Maar in een viermansteam wisselt de opstelling. En
dan hebbenwe een probleem. Pieter Honing heeft zo’n effectvol spel dat wij daar niet meeom
kunnen gaan ( hij dubbelt dus niet), dan ben ik de pineut. Dubbelen is nietmijn favoriete
bezigheid, maar dubbelen in je eentje schijnt niet te mogen. Alsik met Pieter Kos dubbel krijg
ik het verwijt dat ik ze te open terug geef. Hijkrijgt ze dan om zijn oren. Als hij het me te vaak
zegt, zeg ik terug dat hijmaar moet komen trainen, want dan kan hij ze wel teruggeven. Een
probleem ishet tellen. Als ik er niet goed op let laten ze mij alle wedstrijden tellen. Ikga er al
sinds ik met Kees Visser gespeeld heb van uit dat degene die dubbelt ermaar één hoeft te tellen,
maar helaas weten de jongens niet welke wedstrijdenze dan wel moeten tellen. Ik krijg steeds
het verwijt dat ik een ander willaten tellen. Tellen is net als de punten van de
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tegenstander en vrij naarZeeuws Meisje zou ik willen zeggen :” Geen keer ( of geen punt )te
veel hoor!”
We hebben dit keer én keer een invallergehad. Hans Le Poole ging met ons mee. Hij heeft heel
goed gespeeld, maar hijwas geschrokken van mijn mentaliteit, zo had hij me nog niet
meegemaakt. Ik wasop de club zo’n aardige kerel. Nou Hans zoals bij over het net uit komt het
ookmaar een enkele keer voor.
Dit keer hebben we afgesproken dat we hetin de vierde klas gaan proberen. Dit is in vijf
seizoenen de derde keer dat wekampioen worden en we kunnen het Bert niet aandoen om het
niet te proberen.Bovendien willen we wel bloemen. De vorige keer dat we kampioen werden
engezegd hadden dat we niet wilden promoveren kregen we geen bloemen. Wat is dieBert toch
lekker rechtlijnig hè. De Boot van Volendam start dus in januari,heen en weer maar je weet
maar nooit.De vraag is nu natuurlijk nog of we wel team 9 blijven. Er worden veel vijfdeklas
teams kampioen dus waarschijnlijk wel.
HenkO.

Training senioren
In de vorige voltreffer stond een stukjegeschreven over senioren trainingen. Graag wil ik
iedereen er nogmaals opwijzen dat wanneer er voldoende interesse is er een groep zal starten.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat er 2groepen komen. 1 Met 3de/4deklasse t/m 6deklasse
spelers en 1 voor de 2de/3deen hogere klassen.
Heb je interesse om een training tevolgen meldt dit dan persoonlijk aan mij. Dit mag wanneer
ik op de club ben,via de telefoon of via e-mail. Mogelijkheden genoeg dacht ik zo om mij door
tegeven dat je training zou willen krijgen.
Tot nu toe heb ik pas van 4 mensenvernomen dat zij interesse hebben en iedereen zal begrijpen
dat dat toch teweinig is om een groep te starten. Je moet dan toch denken aan een persoon
of12……
Naast deze trainingen is er op donderdagaltijd een trainingsgroep voor recreanten geweest.
Omdat Henk Oversteegen helaas heeftaangegeven te stoppen met TCS activiteiten moeten we
nog gaan bekijken hoe wedeze training voort kunnen zetten. Ik zal aan alle recreanten een brief
sturenwanneer er meer duidelijkheid is. Tot die tijd moet ik helaas aangeven dat detraining
even stopgezet is totdat er meer duidelijkheid is.
Helaas kan ik in deze voltreffer nietsmeer hierover kwijt omdat de deadline 13 december is en
dat pas sinds 9december duidelijk is geworden dat Henk zal stoppen.
André Rebel
Email:andre.rebel@tiscali.nl
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UIT DE OUDE DOOS
Visserslatijn
Aan het einde van 1984 ………………
………..
Huurverhoging
Op de laatst gehouden algemeneledenvergadering heb ik reeds gemeld, dat de Gemeente van
plan was de huur vande zaal en kantine drastisch te verhogen, zodanig dat dit voor onze
verenigingniet meer op te brengen is, want een contributieverhoging van meer dan 100%
isbelachelijk. Daarna zijn onderhandeling via de Sportraad met de Gemeentegevoerd met als
resultaat dat wij per brief op 29 oktober jl. vernamen, dat devolgende huurverhoging
voorgesteld werd: Zaal: van ƒ9,30 per uur naar ƒ12,50per uur per 1-1-85 en naar ƒ 15,-- per
uur per 1-9-85. Kantine: van ƒ 11,-- peruur naar ƒ 15,-- per uur per 1-1-85 en naar ƒ 17,50
per uur per 1-9-85. Koelecijfers, die voor de vereniging de volgende extra kosten met zich
meebrengt,uitgegaan van de situatie die zal ontstaan na 1-9-85 …………..
………. Uitgaande van een gemiddeld aantal leden van 240 betekent dit
eencontributieverhoging van ƒ 63,-- per lid per jaar. Het bestuur heeft zich overbovenstaande
beraden en is tot de conclusie gekomen dat indien de GemeenteHuizen bovenstaande tarieven
gaat hanteren er niets anders op zit, dan de ledente vragen of wij op deze basis nog wel door
moeten gaan. Voor mij persoonlijkis de lol er dan van af. Wij hebben de Gemeente dan ook via
een brief via deSportraad van onze bevindingen op de hoogte gebracht, wat geresulteerd heeft
inhet van de raadsagenda halen van het voorstel tot huurverhoging. Momenteel zijnwe nog
druk in onderhandeling met de Gemeente, maar het gaat er op lijken datde tarieven zoals
voorgesteld gehandhaafd blijven maar dat de vereniging op eenandere manier tegemoet
gekomen zal worden. Iets wat ik tot op het laatstemoment zal tegen proberen te houden, want
naar mijn mening is dit eentussenoplossing en staan wij over 2 jaar wel voor het volle
huurbedrag zondertegemoetkoming.
Conclusie: Het wordt tijd dat de Gemeente zich realiseert, dat velevrijwilligers wekelijks bezig
zijn om vele mensen hun sport te laten bedrijven.Ook wij vervullen in de maatschappij een
sociale functie en daar wordt aanvoorbijgegaan. Tevens moet de Gemeente zich ook eens
realiseren, dat deGemeentelijke Gymnastieklokalen primair gebouwd zijn voor het onderwijs
en datalle opbrengsten door verhuur na schooltijd extra zijn, behoudens wat
extraenergiekosten. Ik hoop, dat de Gemeente en vooral de Politieke Partijen zich optijd
realiseren wat voor consequenties dit voor de zaalsport in Huizen zalzijn. Ik besluit dan ook als
volgt:
Welke toekomst is er voor de sport inHuizen nog weggelegd. Vele vrijwilligers zijn wekelijks
bezig hun vrije tijdbelangeloos op te offeren voor de recreatie van jong en oud, wat vooral in
dezetijd van werkloosheid en vandalisme voor velen een belangrijke opvang is. Opdeze manier
vragen we ons af:"MOETEN WE HIER NOG MEE DOORGAAN"
………
………………………
uwvoorzitter Jan Visser.
12

Verslag bijzondere
bijzondere A.L.V. afdeling Midden
Woensdag 3 december 2003 was de bijzondere A.L.V. afdeling Midden, welkegehouden is bij
T.T.V. 't Gooi (voorheen U.B.T.V.) in Hilversum. Joop en ikwaren hierbij aanwezig namens de
T.T.V. Huizen.
Op de agenda stonden de volgende punten:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Eventuele ingekomen stukken
4. Notulen van de A.L.V. d.d. 23mei 2003
5. Voorstel: wijzigingpuntentelling tot 11 punten of blijft het 21
6. Introductie Bram de Muijnck,accountmanager N.T.T.B.
7. Rondvraag
8. Sluiting
Hieronder worden de belangrijkste zaken genoemd per punt.
1. Opening
Tijdens de opening werd de nieuwe voorzitter van de N.T.T.B., de heerCees Korevaar, welkom
geheten. Hij zal toelichting geven op de huidige situatiebij de N.T.T.B. en de te varen koers.
Verder werd er een compliment uitgedeeldaan de T.T.V. Victoria voor de website, waar de
afdeling Midden een plaatsheeft.
2. Mededelingen
Gerard van Giessen (voorzitter afdeling Midden) deelde mee dat de heerHenk Rietveld in goed
overleg afgetreden is. De heer Rietveld wasverantwoordelijk voor de Public Relations. Henk
Wildschut (competitieleider)heeft aangegeven na de voorjaarscompetitie 2004 eveneens af te
treden. VolgensGerard van Giessen zal de kurk dan zinken. Op de volgende A.L.V.
afdelingMidden (mei 2004) zal er een oplossing moeten komen, dus hij verzoekt deaanwezigen
hierover na te denken. Het aantal vacatures wordt dan te groot.Technische zaken en KVSO
waren al vacant, nu komt daar Public Relations bij enin het voorjaar 2004 komt daar de
competitieleider bij. De situatie wordt danonhoudbaar dus meld u aan.
Tafeltennisverenigng U.T.T.C. deed het voorstel om terug te keren naaracht in plaats van zes
teams per poule. Er zijn veel voordelen maar ook veelnadelen. De voordelen zijn bijvoorbeeld
meer wedstrijden en een hogerebaromzet. De nadelen zijn onder andere meer administratief
werk en extrazaalhuur. De reden om dit voorstel in te dienen is dat er steeds meer mensen
omvragen. Henk Wildschut vindt de huidige afdeling daar te groot voor en er zijnte weinig
speeldagen beschikbaar, daarnaast is de bezetting te klein om dit tekunnen realiseren. Gerard
van Giessen geeft aan dat er in de voormaligeafdeling 't Gooi vaak problemen waren met het
afwerken van alle wedstrijden in eenpoule, dus raadt het afdelingsbestuur het af. Gerard van
Giessen geeft tevensaan dat het verenigingen vrij staat om het op de komende A.L.V. afdeling
Middenop de agenda te laten zetten.
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3. Eventuele ingekomen stukken
Er waren geen ingekomen stukken, alleen een aantal schriftelijkeafmeldingen.
4. Notulen van de A.L.V. d.d. 23 mei 2003
Er waren geen noemenswaardige opmerkingen op de notulen.
5. Voorstel: wijziging puntentelling tot 11 punten of blijft het 21
Op de vorige A.L.V. afdeling Midden (mei 2002) is er gestemd over deinvoering van de
puntentelling tot de 11 punten. Daar er veelmeningsverschillen waren is er voor gekozen om te
stemmen per onderdeel. Nastemming is besloten dat de jeugd voor zowel de landelijke als
deafdelingsteams tot de 11 punten zouden gaan spelen. Bij de senioren zouden delandelijke
teams tot de 11 punten spelen en de afdelingsteams zouden tot de 21punten blijven spelen. Een
aantal bondsraadsleden wilde afdwingen om afdelingente verplichten tot de 11 punten te
spelen. Gelukkig waren de afdelingen hethier niet mee eens en liet de N.T.T.B. de afdelingen
de vrijheid om zelf tebeslissen. De reden om het nu toch weer op de agenda te zetten is dat
eenaantal verenigingen hier om verzocht hebben. Deze verenigingen zijn niet blijmet de
huidige situatie waarin er verschillende puntentellingen gehanteerdworden. Vandaar dat er een
bijzondere A.L.V. afdeling Midden georganiseerd is.Om niet elke jaar dezelfde discussie te
hebben is er besloten om de komendedrie jaar de uitkomst van de stemming te handhaven. Het
voorstel om depuntentelling tot de 11 punten te laten lopen is vervolgens door Gerard
vanGiessen in stemming gebracht. Er zijn 3814 stemmen uitgebracht van de totaal4203
stemmen, 389 stemmen telden niet mee daar de vertegenwoordigdeverenigingen niet aanwezig
waren. Vóór de 11 punten stemden 2341 leden (61%) entegen de 11 punten stemden 1385
leden (36%). 88 leden (3%) stemden blanco.
Ten overvloede geef ik hierbij aan dat de T.T.V. Huizen tegen de 11punten gestemd heeft,
helaas zonder resultaat. De T.T.V. Huizen gaat in iedergeval de sportieve uitdaging aan om ook
bij een puntentelling tot de 11 puntengoede resultaten te behalen. Conclusie is dat de gehele
afdeling Midden tot de11 punten gaat spelen ingaande per 1 januari 2004. Dit houdt in dat
depuntentelling voor de senioren afdelingsteams wijzigt naar de 11 punten. Dejeugd en de
landelijke senioren speelden al tot de 11 punten.

6. Introductie Bram de Muijnck, accountmanager
Het accountmanagement van de N.T.T.B. is landelijk van start gegaan.Accountmanagement is
een relatiebeheerstructuur dat er op gericht is, deverenigingen te helpen bij het functioneren van
hun club, en de contactentussen verenigingen, afdelingen en bondsbureau te versterken.
Deaccountmanagers zijn de contactpersonen tussen de verenigingen en de N.T.T.B..Zij halen
vragen op bij de verenigingen middels een afspraak voor eenverenigingsbezoek. Dit kunnen
vragen zijn over accommodatie, trainers, jeugd,vrijwilligersbeleid,
14

regelgeving, et cetera. Voor al deze vragen biedt deN.T.T.B. informatie, advies en
ondersteuning. De N.T.T.B. biedt deze hulpgratis aan. De accountmanager van de afdeling
Midden en Holland-Noord, de heerBram de Muijnck, was helaas verhinderd en kon dus geen
nadere uitleg geven.
De T.T.V. Huizen heeft hier in het verleden al gebruik van gemaakt voorhet opzetten van een
vrijwilligersbeleid. De vrijwilligersbeleidscommissie ishier op dit moment al mee bezig en is in
een afrondende fase.

De nieuwe voorzitter van de N.T.T.B., de heer Cees Korevaar, neemt hetwoord. Hij geeft
toelichting op de huidige situatie bij de N.T.T.B. en de tevaren koers. Het belangrijkste is dat in
de Bondsraad van 22 november 2003besloten is om een zeer stevige bondscontributieverhoging
door te voeren.Waarom? Niet om de huidige liquiditeitspositie van de N.T.T.B. te
verbeteren.Dat is al gedaan onder andere door geld te lenen van alle afdelingen. De kasvan de
N.T.T.B. lijkt op het ogenblik veel op de wegen rond de Pietersberg. Degaten vallen er in.
Dachten ze enige weken terug dat alle lijken uit de kastenwaren, er was er weer één. Of
eigenlijk zelfs twee. Een nieuwe strop van €60.000,-. Het nieuwe N.T.T.B.-hoofdbestuur had
geen enkel vermoeden van dezestrop. Echter, door onderbesteding in eerdere perioden op
gebied van debreedtesportimpuls, moet € 37.000,- worden terugbetaald in 2004 en tevens
zaleen andere subsidie € 22.000,- minder zijn. De instellingssubsidie was door
depenningmeester op 10% minder begroot voor volgend jaar. In de daarop volgendtwee jaar zal
deze terug gaan naar € 0,- (nu € 187.000,-). Op talloze terreinenis al bezuinigd en gaat nog
meer bezuinigd worden.
Helaas zal het aantal werkplekken op het bondsbureau, na het ontslag vande directeur, nog
verder terug moeten worden gebracht. Lang werd gesproken overde wijze waarop de
tegenvallers opgevangen moesten worden. Diverseafdelingsafgevaardigden waren het niet eens
over het tempo van debezuinigingen. Met name over het feit dat de bondscontributieverhoging
nusneller gaat dan het verdwijnen van de instellingssubsidie in 2004. Echter doenwe het niet,
dan is de verhoging volgend jaar een nog veel drastischere.Daarnaast was ook de financiële
commissie niet volledig tevreden over eendrietal antwoorden op vragen. Na druk overleg
tijdens schorsingen bleekuiteindelijk dat het vertrouwen in het nieuwe hoofdbestuur toch zeer
groot is.De"puinruimers"die al aangekondigd hadden op de ingeslagen wegvoort te willen gaan
slaagden er in de begroting en contributievoorstellen erzonder tegenstemmen door te loodsen.
De competitietoeslag senioren wordt €10,46 per ½ jaar, jeugd wordt € 6,99 per ½ jaar en
basiscontributie wordt €4,59 per jaar. Een gemiddelde verhoging van 12,4% die € 66.500,moetopleveren. Dit houdt in dat bijvoorbeeld competitiespelende senioren in deafdeling
Midden een verhoging van de bondscontributie kunnen verwachten vanongeveer € 2,50 per
jaar. In andere afdelingen is dit ongeveer € 1,00 à € 2,00per jaar. Het is dan ook zaak om het
ledenaantal te verhogen in onze afdelingom de financiën hanteerbaar te
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houden. Verder meldde de voorzitter van deN.T.T.B. dat de tafeltennissport misschien wel te
goedkoop is ten opzichte vanandere sporten.
7. Rondvraag
Tijdens de rondvraag heb ik namens de T.C.S. gevraagd of het mogelijk isom de
teamsamenstelling later in te mogen dienen. Normaliter moet dit op 8december 2003. Bij het
samenstellen van de teams zijn wij er vanuit gegaan datde puntentelling tot de 21 punten bleef.
Daar er vanaf 1 januari 2004 tot de 11punten gespeeld dient te worden wilden wij de
mogelijkheid hebben om onze ledenvan deze wijziging in puntentelling op de hoogte te stellen.
Dit zou namelijkconsequenties kunnen hebben voor onze teamsamenstelling. De T.T.V.
Huizen wasde enige die dit vroeg. Gerard van Giessen stelde dan ook voor om dit op tenemen
met Henk Wildschut. Na de vergadering heb ik hier met Henk Wildschut overgesproken. Henk
Wildschut toonde begrip voor de situatie en gaf aan er geenmoeite mee te hebben als de
teamsamenstelling enkele dagen later ingediend zouworden. Dit in de veronderstelling dat de
teamsamenstelling niet veel zou wijzigen.
8. Sluiting
Gerard van Giessen bedankte iedereen voor zijn / haar komst en inbreng inde vergadering.
Ik hoop jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Als er vragenzijn dan hoor ik het
graag.
Frank Hagen
Voorzitter

Rookverbod
Dit is een zaak die al eenhele tijd speelt, maar vanaf volgend jaar ontkomt de vereniging er niet
meeraan: er mag per 01-01-04 NIET meer worden gerookt in de kantine. Het iswettelijk
bepaald en ook in de reglementen van de NTTB staatdat er geen contact mag zijn tussen een
rokersruimte en desportzaal. Het zal bij een aantalmensen misschien (zeer) hard aankomen,
anderen zullen misschien denken “nupas?”. Vanuit de gemeente was het lange tijd onduidelijk
wanneer het rookverbodprecies in zou gaan, maar de kogel is nu definitief door de kerk. Er
gaatgecontroleerd worden op naleving van het verbod, waarbij de verenigingaansprakelijk
wordt gesteld voor iedere geconstateerde overtreding. Er zullendaarbij ook boetes worden
uitgedeeld die uiteen kunnen lopen van € 300,- tot €2500,-. Dat is dus niet gering. Wij als
bestuur hopen dan ook op de medewerkingvan de leden. Natuurlijk zullen we naar een
oplossing zoeken voor degenen dienog wel een rokertje willen opsteken. Voorlopig zal dat in
de buitenluchtmoeten gebeuren, daar een aparte rokersruimte helemaal los moet staan van
derest. Heb je vragen omtrent deze toch wel plotselinge ingrijpendegedragswijziging, schroom
dan niet om iemand van het bestuur aan te spreken.
Namens het bestuur
Kees Visser.
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Recreantentoernooivan 23 oktober 2003.

Na een lange voorbereiding, het versturenvan brieven( Ina is er nog moe van), was het dan toch
zover. Hetrecreantentoernooi was een feit. Er stonden 30 deelnemers op de lijst. Ina enik waren
toch een beetje sceptisch, hoeveel zouden er werkelijk komen?. Hetviel gelukkig erg mee.
Degenen die niet konden hadden keurig afgebeld. Daaromkonden Ina en ik beginnen aan de
poule indeling. We maakten vijf poules vanvijf deelnemers.
Omdat er al herhaald gevraagd was hoelaat het afgelopen zou zijn, hebben we tien tafels
gebruikt in twee zalen. Bijelke ronde speelden er twee ander poules in de tweede zaal.
Dit had natuurlijk wel gevolgen voor devrij spelende niet recreanten. Voor hen waren maar
twee tafels beschikbaar.Eigenlijk zonder morren is dat goed gelopen die avond.
Na het maken van een indeling is het tochaltijd even spannend om te kijken of de laatkomers
ook daadwerkelijk komen. We hebben enkele notoire laatkomers,dit keer zal ik ze nog niet met
naam en toenaam noemen, maar één heeft te horen gekregen dat hij er eenvolgende keer niet op
hoeft te rekenendat hij mee mag doen als de tijd verstreken is en hij er nog niet is.
Er werd dus vast gestart zonder delaatkomers.Ina moest natuurlijk meedoen en daarom had ik
een nieuweadministrateur gezocht. Edwin Wortel heeft het voortreffelijk gedaan.
De indeling was gemaakt op sterkte enhoewel er enkele schoonheidsfoutjes waren met de
indeling van de 55 +, liep hetperfect. Arie Rebel stelde achteraf dat we contact met hem
haddenmoetenopnemen. Rien had dat indeVoltreffer geschreven. Ik gaf Arie als antwoord dat
het een suggestiewas en geen moeten. Ariebegreep dat niet zo goed en dramde toen een beetje
door, maar dat kunnen we wel van hem hebben. Er waren ergspannende wedstrijden bij, zo
won Koos Schram in drieën van Yoram Knoop en zo verloor Arie Rebel ook indriesets van
Gerard Stuivenberg. Yoram won in drie sets van Arie en Gerard wonin drieën van Yoram.
In de B poule was het helemaal nipt oponderling resultaat was eigenlijk geen winnaar aan te
wijzen. Na puntentellingkwam daar Piet Versteeg toch als winnaar uit de bus, terwijl Joop
Bakkum tweedewerd en Gerard de Graaf derde.
In de C poule waren ook drie deelnemersex equo eerste, dus weer telling en daar was Bert
Bunschoten eerste, voor Rienen Klaas Schipper. De heer Makkinje was eigenlijk te zwaar
ingedeeld, volgendekeer dus een poule lager.
In de D poule was geen extra tellingnodig Marcel Molenaar was gewoondewinnaar,Goos
Westland werd knap tweede. Bep Brons was te zwaar ingedeeld, een herstelvindt volgende keer
plaats.
In de laatste poule was Gerard Steurverreweg de sterkste, volgende keer promotie, tweede werd
Rob van Domselaar,Linda Engels, Rolinka Molenaar en Duncan Kruimer maakten de poule
compleet. Wijvonden het een geslaagde avond. Uit de aanmelding voor het volgende toernooi
op11 december zal blijken of de deelnemers het ook vonden.
Pieter Kos heeft ons de hele avond goedvan de drankjes voorzien. Tot grote spijt van Gerard de
Graaf was “het vet nietaan”, maar de barman bepaald of dat wel, of niet gebeurd.

HenkOversteegen.
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Verslagdubbeltoernooi 12 december 2003
Vrijdagmiddag. Nog even snel een paarflessen wijn halen voor vanavond. Zal men
waarschijnlijk wel kunnen waarderen.Nog even eten, laptop inpakken, tafeltennisspullen
inpakken (je weet nooit ofje zelf ook nog mee kan doen) en op weg.
Bij de club aangekomen blijken de meestedeelnemers al aanwezig. Dit is ook niet zo’n grote
prestatie als je weet dat ermaar 8 inschrijvingen waren. Dus nog even wachten op de laatste
deelnemer diealtijd iets te laat komt, maar waarvan je zeker weet dat ie komt. Ondertusseneven
de laptop installeren en briefjes maken voor de indeling.

Ik raak nog even aan de praat met Jerryen nadat hij verneemt dat ik ook wel wil meedoen en hij
ziet dat het toch nietzo druk is (hij heeft bardienst) haalt hij zijn spullen op zodat we nu met
10deelnemers zijn. Op dat moment komt Bert binnen en hem wordt gevraagd of hij ook zin
heeft om mee te doen. Hijkwam eigenlijk om te trainen met Jeroen, die waarschijnlijk ook over
een aantalminuten binnen zal komen. Dus toen zaten we op 12 en dat is uiteindelijk weleen
mooi aantal om een poule mee te spelen.
De loting heeft de volgende teams alsresultaat: Gertjan - Gerrit, Edwin - Henny, Patrick Bram, Ingeborg - Jerry,Paul - Harry en Bert - Jeroen. De wedstrijden kunnen beginnen en
meteen komt erweer commentaar op de handicaps, maar onder het motto: “de computer heeft
dehandicaps berekend”, wordt er gewoon gezellig en sportief getafeltennist.

Nadat de laatste uitslag van dewedstrijden is ingevoerd, is de uitslag meteen bekend, leve de
vooruitgang.Tijdens het bekendmaken van de uitslag bemerk ik echter dat de computer twee
teamsop dezelfde plaats heeft gezet. Helaas is dit weer de keerzijde van devooruitgang, er zit
nog een bug in het programma. Op het moment van schrijvenis deze bug alweer verwijderd,
dus de volgende keer kunnen we de uitslag weersnel en nauwkeurig voorlezen. Vervolgens was
het team van Henny en Edwin hetniet eens met de uitslag. Wat bleek, de computer had het wel
goed berekend maarde uitslag was verkeerd doorgegeven. Zo zie je maar weer, niet
alleencomputerprogrammeurs maken fouten….
Tot slot zal ik de uitslag ook hier nogeven geven. Eerste zijn geworden Paul en Harry en
vervolgens kwamen daarnaEdwin en Henny, Ingeborg en Jerry, Bert en Jeroen, Gerrit en
Gertjan en alslaatste Patrick en ondergetekende.
Namens de T.C.S.,
Bram Gerritse
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Spelregels
Spelregels
Naaraanleiding van het besluit, genomen op de Algemene Leden Vergadering vanafdeling
Midden-Nederland, om vanaf 1 januari alle games tot de 11 punten tespelen (iedereen was al
over van de 21 naar de 11 behalve de senioren afdelingcompetitiespelers) lijkt het mij handig
om eens de spelregels te vermelden.
Hieronderheb ik de belangrijkste gewijzigde regels gezet.
Binnenkortzal een complete set met spelregels in een map in de Kloef aanwezig zijn!
(bron: spelregelboek van de N.T.T.B.)
Games
2.11.1

Een game wordt gewonnen door de speler of het paar, die/dat
heteerst 11 punten scoort, tenzij beide spelers of paren 10
punten hebbengescoord, in welk geval die speler of dat paar
winnaar
wordt die/dat als eerste 2 punten meerscoort dan
zijn/hun tegenstander(s).

2.12.1

Een set bestaat uit 3 ("best offive"), 4 ("best of seven") of 5
("best of nine") gewonnengames.

Bij de afdelingscompetitie spelen we om 3 ("best offive") gewonnen games.
Punten
2.13.3

Na elke 2 gescoorde punten wordt de/het ontvangende
speler/paarde/het serverende speler/paar en dat gaat zo door tot
het einde van de game,tenzij ieder(e) speler of paar 10 punten
gescoord heeft of de tijdregel ingaat,waarbij de volgorde van
serveren en ontvangen hetzelfde zal zijn, maar waarbijna elk
gescoord punt de service naar de tegenstander zal overgaan.

2.13.6

De speler of het paar, die/dat het eerst serveerde in een
game,zal in de volgende game als eerste ontvangen en in de
laatst mogelijke game vaneen dubbelwedstrijd moet het paar dat
in de volgende rally de service ontvangtde volgorde van
ontvangen veranderen, nadat één der paren 5 punten heeftbehaald.

Pauzes
3.4.4.1
3.4.4.1.1

Elke speler heeft recht op:
Een pauze van maximaal 1 minuut tussen opeenvolgende games van
eenset.

3.4.4.1.2

Korte onderbrekingen voor het gebruikvan de handdoek na elke 6
puntenvanaf het begin van elke game en bij het wisselen van
tafelhelft in de laatst mogelijke game van een set.
Ik hoop iedereen op deze wijzevoldoende ingelicht is.
Alle spelers heel veel pleziergewenst met het spelen tot de 11!!

Namens de T.C.S.
André Rebel

55+ Club
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Uitwisseling met de VISENTA’s in Hilversum.
Donderdag 13 November de jaarlijkseuitwisseling met de Visenta’s.
Dit keer waren wij weer de gasten van dehilversummers in de Feesthal.
Wij waren gewaarschuwd dat deauto’s niet voor de deur konden staan en wij een plekje
moesten zoeken in eenvan de zijstraatjes.
Dat gaf weinig problemen, maar het wasbegrotelijk dat er voor de deur een groot aantal
plaatsen beschikbaar waren,die niet gebruikt werden, maar goed het zal wel parkeerbeleid zijn.
Bij binnenkomst het gebruikelijkeritueel, koffie drinken en omkleden.
Vervolgens het welkomstwoord van ToosRaadman en het bekendmaken van de teams.
Hoewel wij zo langzamerhand allemaalbekenden van elkaar zijn, is het toch ieder jaar de vraag
of de teams eenbeetje aan elkaar gewaagd zullen zijn.
Bij het ene team pakt dat heel goed uiten bij een ander team zijn de verschillen wel eens groot,
maar dat doet niet afaan de sportiviteit en de gezelligheid.
Dat Huizen uiteindelijk met dewisselprijs naar huis ging zorgde er in elk geval voor dat deze
prijs nietdefinitief in hilversumse handen kwam en de naamgever dhr Kat (die dit jaargaat
verhuizen ) nog jaren in onze gedachten zal blijven.

DE UITSLAGEN:
Het eerste team zorgde ervoor dat Huizeneen flinke voorsprong nam door met 8-1 te winnen.
Alleen Jan Janssen won zijn partij tegenRien v.d.Putten, die met beide andere spelers veel
moeite had en pas won in detie-break.
TUSSENSTAND: 1 – 8
Visenta 2 trok dit meteen recht door met7 – 2 te winnen.
Jop Mulder stak met kop en schoudersboven zijn tegenstanders uit en hield hen alle drie onder
de vijftien.
Dick v.d Akker, die dit jaar bij Visentameespeelde, en Gerard den Blanken wonnen ieder 2
partijen.
Wim Boelen speelde heel sterk met 2overwinningen, maar Ben de Lichte en Ries Kuipers
hadden kennelijk een off-day.
TUSSENSTAND: 8 – 10
Visenta 3 had een drietal gelijkwaardigespelers opgesteld, want zij wonnen allemaal 2 partijen
en verloren er 1 enallemaal van Meep Kossen, terwijl zijn medespelers beideslechts één game
wistente winnen.
TUSSENSTAND: 14 – 13
In team 4 won Chris Kat 2 partijen enzijn medespelers elk 1 partij.
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Ron de Heus won alle partijen, waarvan 2in de tie-break, dus een zwaar bevochten
overwinning voor de hilversummers met5 – 4.
TUSSENSTAND: 19 – 17
Bij Huizen 5 sloeg Elbert Veerman flinkom zich heen met 3 overwinningen.
Ook voor ons was deze nieuwkomer eenverrassing. Riet Kotmann is altijd een vaste waarde en
won 2 partijen. DirkHoning zorgde voor het zesde punt.
TUSSENSTAND: 22 – 23
De uitslag van team 6 moest dus dedoorslag geven en was vooral voor de teamsamenstellers
een grote verrassingnamelijk 8 – 1 voor Huizen.
Hier hadden zelfs de spelers van ditteam niet op gerekend.
Bep Brons won 2 partijen en Rinus Kroonen Jan Vogt ieder 3.
Volgens Arie Rebel was dit vooral tedanken aan de extra training die zij de dag ervoor van
team 1 hadden gekregen.
EINDUITSLAG: 23 – 31
Na afloop nog een uurtje gezellig bijelkaar gezeten met een hapje en een glaasje.de uitreiking
van de wisselprijs eneen dankwoord van Arie met de wens dat wij de Visenta’s volgend jaar
weer bijons mogen ontvangen.
RIEN

Weetjes
Wist u dat...
Wistu dat...
Wist u dat...
Wistu dat...

Wist u dat...
Wist u dat...
Wist u dat...
Wistu dat...

we sinds september nieuwe inschrijfformulieren gebruiken?
daarop direct kan wordenaangegeven of men per automatische incasso wil
betalen?
van de 12 nieuwe leden sinds september, er 10 voor deze optiehebben gekozen?
de penningmeester zichafvraagt waarom de nieuwe leden wel massaal voor deze
optie kiezen, terwijl bijdiverse oproepen in de afgelopen jaren de respons van de
overige leden nihilwas?
u via de website een formulier hiervoor kunt uitprinten?
u dan in het menu onder “clubinfo” - “info financiën” moetkijken?
er begin januari weer nieuwe acceptgirokaarten zullen wordenverspreid?
de penningmeester u dankbaarzou zijn als u voor die tijd alsnog kiest voor
betalen via automatischeincasso?
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Recreantentoernooi11 December
Het laatste toernooi van dit jaar werd opde elfde gespeeld. Er was niet zo’n grote aanmelding
als vorige keer, maar tochhebben we erg veel plezier beleefd.
Vooraf waren er een paarschoonheidsfoutjes, die wel invloed hadden op de deelname. Vorige
keer dedenGerard Stuivenberg en Yoram Knoop mee en zij hadden ook toezeggingen
gedaanover een deelname aan dit toernooi. Ik had het echter vergeten op te schrijven.Trouwens
ik denk dat zij het ook hadden vergeten, want ze kwamen niet opdagen.
Arie Rebel had mij gevraagd of zijmeededen ,waarop ik positief antwoordde. Arie deelde
daarop mee dat hij danniet meedeed, want hij vond hun deelname kennelijk niet erg in de haak.
Ik lietniet leden voorgaan boven wel leden. Toen ik op donderdag hem alsnog uitnodigdeom
mee te doen zei hij dat hij ging vrijspelen met Wim Heeres. Ik heb me nietverdedigd over het
voor laten gaan van niet leden, bovendien is het niet zo. Ikwilde juist sterke niet leden laten
meedoen om onze sterke recreanten juist eenplezierige avond te bezorgen door tegenstanders
op niveau mee te laten doen.
Terug naar het toernooi. Er waren 16deelnemers. We konden ze in één zaal laten spelen. Dit
keer was iedereen optijd, zelfs Goos.Er werd geanimeerd gespeeld en er waren partijen bij die
zeerde moeite waard waren. Zo verloor Rinus Kroon twee keer boven de 20 van
RolinkaMolenaar. Rob van Domselaar krijgt nu eindelijk resultaat van zijn
intensievetrainingsarbeid, hij werd winnaar van de C poule, voor Jan Vocht, Rinus
Kroon,Rolinka Molenaar, Heleen Saraber en Edwin Wortel.

In de B poule moest Rien van derPutten diep gaan om in drieën vanLida Vermeul te winnen.
PeterFaaij verloor in drie sets van Lida en Lida won ook in drie sets van DuncanKruimer.
Rien werd hier eerste voor Lammert Beekhuis, Lida Vermeul, Peter Faaijen Duncan Kruimer.
In de Apoule was het ook best spannend,hoewel daar de sterksten niet aanwezig waren
Echt leuk om te bekijken ( eigenlijkwaren alle partijen natuurlijk het bekijken waard) was de
slotpartij tussenPiet Versteeg en Marcel Molenaar. Piet won, maar Marcel gaf erg goed
partij.Hij kwam te kort op routine, maar van Piet verliezen met 16 en 17 is absoluut goed.
Piet werd eerste gevolgd door MarcelMolenaar, Ina Busscher, Goos Wetland en Bert
Bunschoten..Nog even voor ArieRebel, bij dit toernooi deden zes mensen mee die geen lid zijn.
Vooraf hield André Rebel een toespraakjeom mij te bedanken voor het organiseren van de
recreanten toernooien. Ik hadaangegeven dat dit mijn laatste toernooi zou zijn. Het geheel heeft
te makenmet het spelen tot 11. Ik voel me echter niet geroepen om daar verder op in tegaan.
Impulsief heb ik enkele besluiten genomen die niet door iedereen begrepenworden. Op een deel
van die besluiten wil ik wel terug komen, maar beslist nietop het organiseren van toernooien.

Henk Oversteegen
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Fantastischcompetitieseizoen voor TTV Huizen
Maar liefst 5 kampioenen gaf ons denajaarscompetitie, dat is 33% van de teams een ongekend
succes, ook de meesteandere teams deden het goed vooral team 1 en 2 . Het 1eteam werdzelfs
2edat was nodig omdat een versterkte degradatie is. Zie voorstanden en percentages de poule
overzichten in deze voltreffer.Team 3 en 4 werdenkampioen ook de 5eklassers 7, 8, en 9
allemaal van hartegefeliciteerd en op het oliebollen toernooi krijgen jullie het
verdiendebloemetje. Helaas hadden we ook een degradant team 13 redde het niet in de 5eklas
en moet volgend seizoen het verloren terrein maar weer goed maken in de 6e klas. Ook ons
landelijke dames teamdeed het goed weliswaar 5emaar met 48 punten en 4 overwinningen
eenheel goed resultaat voor het 1eseizoen.
In de teams voor volgend seizoen is inhogere teams het een en ander veranderd Gijs is weer
terug, er is een nieuwteam 4 geformeerd in de 3eklas, die plaats kwam vrij doordat hetvorige
team 4 die kampioen geworden is hun plaats aan talentvolle jongerenafstond daarvoor hartelijk
dank. Deteam samenstelling staat in deze voltreffer.
Ook worden we volgend seizoengeconfronteerd met de 11 regel dat wil zeggen games tot de 11
ipv 21 dat zorgdevoor enig rumoer en overwerk voor de technische commissie, gelukkig
blijftiedereen spelen, sommige kijken het een half jaar aan, maar het blijkt dat demeeste spelers
die dit systeem al spelen niet meer terug willen dus ik hoop datiedereen gauw gewend zal zijn.
Verder wil ik alle spelers bedanken voorhun inzet er waren weinig invallers nodig en de
boetes? Waren er maar twee. Ik wens iedereen prettige feestdagen toe enals de competitie weer
begint vanaf maandag 19 januari hoop ik iedereen weer tezien ook degene die de afgelopen
weken langdurig ziek of geblesseerd zijn.
Bert Jongerden

Persoonlijke resultaten
Huizendames 1, land. 4e divisie
Plaats:5e
48 punten
Maaikev.d. Neut
5/30 = 16.7%
BiancaBout
11/30 =36.7%
MoniqueKievith
27/30 = 90.0%
Dubbel
5/10 = 50.0%

Huizen1, 1e klasse afdeling
Plaats: 2e
50 punten
Jerry v. Leeuwen
1/27 = 3.7%
Patrick v.Dijk
15/24 = 62.5%
André Rebel
26/30 = 86.7%
Dubbel
5/10 = 50.0%

Huizen2, 2e klasse afdeling
Plaats:3e
60 punten
JurriaanDekker
9/21 = 42.9%
RobertBunschoten
14/21 = 66.7%
GeertMolenaar
14/21 = 66.7%
RolfSmit
2/3 = 66.7%
Invaller
3/3 = 100%
Dubbel
4/10 = 50.0%

Huizen3, 3e klasse afdeling
Plaats: 1e
68 punten
Frank Hagen
3/12 = 25.0%
Bert v.d. Zwaan
10/21 = 47.6%
Hans Penraat
14/18 = 77.8%
HenkKlein
22/24 =91.7%
JeroenBlok
13/15 =86.7%
Dubbel
6/10 = 60.0%
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Huizen4, 4eklasse afdeling
Plaats:1e
66 punten
PietKnop
11/18 =61.1%
JoopRövekamp
14/21 = 66.7%
RichardHol
15/21 = 71.4%
Alex Smit
18/24= 75.0%
Invaller
1/6 = 16.7%
Dubbel
7/10 = 70.0%

Huizen5, 4eklasse afdeling
Plaats: 4e
32punten
Sabine v.Duinkerken
4/21 = 19.0%
Nicole v. Beurden
6/24 = 25.0%
Edwin v. Dijk
14/21 = 66.7%
ThijsFennis
13/18 =72.2%
Invaller
3/6 = 50.0%
Dubbel
3/10 = 30.0%

Huizen6, 4eklasse afdeling
Plaats:5e
38 punten
JanVisser
5/21= 23.8%
KeesVisser
5/21 =23.8%
RobBarendregt
10/24 =41.7%
BertJongerden
16/24 =66.7%
Dubbel
2/10 = 20.0%

Huizen7, 5eklasse afdeling
Plaats: 1e
60 punten
Martin v.Toorn
11/21 = 52.4%
HennieDekker
17/24 = 70.8%
PietZittersteijn
21/21 =100%
Invaller
3/6 = 50.0%
Dubbel
8/8 = 100%

Huizen8, 5eklasse afdeling
Plaats:1e
53 punten
PaulDekker
14/24 =58.3%
HarrieKempers
15/24 = 62.5%
GertjanStolte
19/24 =79.2%
LeoBijleveld
0/0
Dubbel
5/8 = 62.5%

Huizen9, 5eklasse afdeling
Plaats: 1e
74 punten
Pieter Honing
3/9 = 33.3%
Pieter Kos
18/27 = 66.7%
HenkOversteegen 19/24 = 79.2%
KlaasKooy
21/21 =100%
Invaller
4/6 = 66.7%
Dubbel
6/10 = 60.0%

Huizen10, 5eklasse afdeling
Plaats:2e
46 punten
Robinv. Essen
6/18 = 33.3%
GerritSnikkenburg
11/24 = 45.8%
Jasperv. Diën
6/12 = 50.0%
JoopManussen
16/18 = 88.9%
Dubbel
7/8 = 88.9%

Huizen11, 5eklasse afdeling
Plaats: 4
32 punten
Bram Gerritse
4/24 = 16.7%
Hans Le Poole
9/18 = 50.0%
PietTraarbach
14/21 =66.7%
Invaller
4/9 = 44.4%
Dubbel
1/8 = 12.5%

Huizen12, 5eklasse afdeling
Plaats:4e
54 punten
Maurice Korunka 5/15 = 33.3%
GertSchipper
9/18 =50.0%
MaartenRobbers
8/15 = 57.1%
Janv.d. Broek
12/21 =57.1%
BiancaSteen
16/21 =76.2%

Huizen13, 6eklasse afdeling
Plaats: 6
8 punten
LandaMoll
0/27 = 0%
IngeborgRebel
1/24 = 4.2%
Patrick Schimmel 1/21 = 4.8%
MoniqueGerritse
6/9 = 66.7%
Invaller
0/15 = 0%
Dubbel
0/10 = 0%

Huizen14, 6eklasse afdeling
Robv. Domselaar 4/15 = 26.7%
LammertBeekhuis
5/18 = 27.8%
GoosWestland
15/21 = 71.4%
KlaasSchipper
12/15 = 80.0%
Invaller
1/3 = 33.3%
Dubbel
6/8 = 85.7%

Huizen15, 6eklasse recreanten
Linda Engels
1/15 = 6.7%
Marjon Timmers
5/12 = 41.7%
Inge Horseling
13/18 = 72.2%
Invaller
9/9 = 100%
Dubbel
5/6 = 83.3%

e

e

Teamsamenstellingvoorjaar 2004
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(klasse is aangevraagd bij de bond)

Damesteam

: Bianca Bout, MoniqueKievith, Maaike v/d Neut

team 1 1ekl vrijdag

: Patrick van Dijk, André Rebel, Gijs Molenaar

team 2 2ekl vrijdag

: Robert Bunschoten,Geert Molenaar, Patrick Visser, Jerry v Leeuwen

team 3 2e kl vrijdag

:Jeroen Blok, Hans Penraat, Bert v/d Zwaan, Henk Klein

team 4 3e kl vrijdag

:Thijs Fennis, Edwin van Dijk, Jurriaan Dekker, Frank Hagen

team 5 4ekl donderdag : JoopRövekamp, Piet Knop, Alex Smit, Richard Hol
team 6 4ekl vrijdag

: Kees Visser, Bert Jongerden, JanVisser, Rob Barendregt

team 7 4ekl vrijdag

: Martin van Toorn, Henny Dekker, PietZittersteijn

team 8 4ekl dinsdag

: Klaas Kooy, Pieter Honing, HenkOversteegen, Pieter Kos

team 9 5ekl vrijdag

:Paul Dekker, Harry Kempers, Gertjan Stolte, Leo v Bijleveld

team10 5ekl vrijdag

: Joop Manussen, Gerrit Snikkenburg,Jasper v Dien, Robin v Essen

team11 5ekl vrijdag

: Bram Gerritse, Piet Traarbach, Hans lePoole,
Monique Gerritse-vd Brug

team 12 5ekl vrijdag : Jan v/d Broek, Maarten Robbers, GerritSchipper, Maurice Korunka
team 13 5ekl vrijdag :Sabine v Duinkerken, Nicole v Beurden, Marcel Molenaar,
Sjaak v Oostrom
team 14 6ekl vrijdag : Landa Moll, Ingeborg Rebel, PatrickSchimmel, Jolande Schijff
team 15 6ekl vrijdag : Lammert Beekhuis, Klaas Schipper, GoosWestland, Rob v Domselaar
team 16 6ekl rec. vrijdag :Inge Horseling, Marjon Timmers, Linda Engels
1enaam is de aanvoerder
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JEUGDHOEK

Wat is er met de jeugd??
De laatste tijd hoor ik de jeugd vaak klagen over de trainers,competitie en nog veel meer. Ik vraag me
af: “waarom?” Wij zijn allemaalvrijwilligers die het in onze vrije tijd leuk vinden om jullie te
begeleiden.Als er alleen maar in negatieve zin commentaar wordt geleverd, bestaat de kansdat de
vrijwilligers ermee stoppen en jullie niet meer kunnen trainen,competitie spelen, naar toernooien, en ga
zo maar door. Bekijk het dus ook eensvan een andere kant en houd rekening met de vrijwilligers die
hun best voorjullie doen!!
Oké, nu wat positieve dingen:
•

De commissie is versterkt door Jerry vanLeeuwen. Hij gaat voor ons interne toernooien en
trainingen doen.

•

18 oktober was er een toernooi en ’savonds een spelletjesavond. Uit de reactie van diegene die het
georganiseerdheeft, maken we op dat het geslaagd was. Voor het verslag moet je maar verderlezen
in het clubblad.

•

Helaas zijn er wat weinig externetoernooien geweest. Maar we proberen jullie graag op de hoogte
te houden vandie toernooien via de infomail en ons prikbord. Daarnaast kun je altijdinformatie
krijgen van Patrick van Dijk.

•

De meeste kinderen hebben al gehoord datwe een infomail gaan opstarten. Als je op de hoogte wilt
blijven van onzeactiviteiten, schrijf je e-mailadres op het prikbord of stuur een mailtje
naarrebelhai@hetnet.nl.Als je geen e-mail hebt, maar je vader en moeder wel en je wilt toch met
demoderne tijd mee, vraag aan je oudersof je hun e-mailadres mag lenen.
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•

De maand december is voor ons een drukke maand met diverseactiviteiten, zoals oliebollentoernooi en kindertafeltennisfeest, maar ook denieuwe indeling van de competitie en trainingen. Ik
kan jullie vast zeggen dater geen landelijk meisjesteam meer is. Erg jammer natuurlijk.

•

De competitie begint voor jullie op 17januari, dus schrijf dat maar alvast in jullie agenda.

•

Ik ben nog steeds bezig om wat te regelenvan de club van 25, maar je kent dat: druk druk, druk,
druk,druk. Er zitvooruitgang in, dus nog even geduld.

•

Ook zijn er chocoladeletters uitgedeeld,maar wie dat gedaan heeft, kan je verder lezen in het
clubblad.

•

Voor het nieuwe seizoen (pak je agendaerbij) zijn op Goede Vrijdag de clubkampioenschappen
voor de jeugd. Dit jaarkomt er een trainingsweek aan, de precieze datum is nog niet bekend. Graag
hoorik van jullie wanneer de zomervakantie is.

Veel leesplezier bij de komendebladzijden, alvast prettige feestdagen toegewenst. Iedereen voorzichtig
metvuurwerk en ik hoop jullie in het nieuwe jaar met tien vingers op denieuwjaarsreceptie te zien!

Namens de TCJ
Maarten Robbers

René Schijff Bokaal
13 september jl. had ik de eer om, namenshet bestuur, de René Schijff Bokaal uit te mogen
reiken aan het lid dat hetafgelopen najaars- en voorjaarsseizoen het hoogste gemiddelde
percentage hadbehaald in de landelijke competitie. De concurrentie was dit jaar beperkt,alleen
het meisjesteam bij de jeugd heeft op dit niveau gespeeld. Desamenstelling van dit team is
echter wel verschillend geweest tijdens hetnajaar en het voorjaar, dus er waren toch 5
genomineerden. Omdat het najaarsseizoenin de landelijke A klasse voor Maaike en Cindy erg
zwaar was, heeft dit hungemiddelde percentage behoorlijk beïnvloed.
De uiteindelijke uitslag is geworden:
1)
AnnemarieVisser
52 %
2)
BiancaSteen
46 %
Nicole van Beurden 46 %
3)
MaaikeVisser
35 %
4)
CindySteen
13,5 %
Annemarie mocht dus de felicitaties enwisselbokaal in ontvangst nemen. De opdracht voor de
meisjes is nu om hun bestte doen om volgend jaar de bokaal binnen hun team te behouden,
want ze krijgenconcurrentie van een damesteam bij de senioren. Maar natuurlijk wens ik
allespeelsters veel succes in de komende 2 seizoenen.
Monique Gerritse-van de Brug
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Jeugdcommissie
De kompetitie zit er weer op. Deresultaten zijn redelijk. Jammer genoeg hebben we geen
kampioenen, wel hebbenwe een paar 2eplaatsen, te weten Huizen 4 en 6 en misschien ook
nogmeisjes 1. Dat is niet zeker want die uitslagen heb ik nog niet. Ze zijn inieder geval 2eof
3egeworden, dus ook goed.
Ook zijn er een paar teams als laatstegeëindigd, dat is jammer, dat zijn Huizen 3 en Huizen 2.
Van Huizen 2 kan ik ook de percentagesniet geven omdat ik de formulieren nooit kreeg bij een
uitwedstrijd. Alleandere heb ik wel.
Meisjes 1 heb ik al gezegd, zij zijn opeen 2eof 3eplaats geëindigd. Maaike haalde hier
83%,Annemarie kwam op 60% en Cindy 23%, jammer is het dat dit team uit elkaar isgevallen.
2 meisjes zijn gestopt, te weten Cindy en Annemarie maar Maaike blijfgelukkig wel spelen, zij
gaat spelen in het 1eafdelingsteam.
Huizen 1 eindigde op een 4eplaats in de 1eklasse van de afdeling, meer zat er deze keer ookecht
niet in. Maar er komt nog een volgende ronde en ze blijven allemaal spelendus wie weet.
Henk Jan haalde hier 47% Marcel kwam tot67% en Jelle kwam deze keer niet hoger dan 30%.
Huizen 2 kwam niet verder dan de 6edus laatste plaats. Het was een sterke poule voor hun.
Hier stopt ook een speler mettafeltennis, Stefan Bunschoten gaat niet verder, de andere 3 gaan
gelukkig weldoor. Eigenlijk kan ik hier dus geen percentages geven want ik heb die
gegevensnooit gekregen van een paar wedstrijden.

Huizen 3, ook zij eindigde op de laatsteplaats. Hier stopt Edgar Schaap met tafeltennis, jammer
dus ook hier wordt het4 mansteam een 3 mansteam. Dus jongens dat wordt wel elke week
spelen. Edgarkwam op 22% Erik haalde 19% Martijn springt er een beetje uit met 54% en
Gerardkwam deze keer maar tot 28%.
Huizen 4 deed het wel weer wat beter,kampioen zijn ze net niet geworden maar wel een goede
2eplaats met4 punten verschil. Tegen de koploper werd dan ook 2 keer gelijkgespeeld, duskan
je zien dat de sterkte gelijk was. Wel is het vermeldenswaardig dat Dico v.Dissel hier geen
partij heeft verloren en dus eindigde op 100%. Dat gebeurttoch niet vaak, gefeliciteerd hiermee.
Constantijn de Boer kwam op 52% en Nimahaalde hier 57%.
In dit team hebben we in overleg met detraining een wijziging aangebracht, wat puur met de
leeftijd te maken heeft,hier wordt Nima gewisseld voor Ruben gezien de leeftijd. In sterkte
maakt hetook niet veel uit, ze blijven wel allebei 5eklasse spelen.
Huizen 5 eindigde op een 4eplaats, daar liggen de punten niet zo ver uit elkaar, het had dus niet
zomakkelijk 2eof 3ekunnen zijn. Maar daar kwamen zij nunet een paar punten voor te kort,
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volgende keer beter. Hier kwam Ruben Lam tot62%, Reinout Smit haalde 58% en Herman en
Jori kwamen allebei uit op 43%.

Huizen 6 ook zij eindigde op een 2eplaats. Met 16 punten verschil op de nummer 1. Die sprong
er dan ook een beetjeuit die was voor allemaal veel te sterk. Maar een 2eplaats is ookniet slecht.
Hier stopt ook een speler met de kompetitie maar daar komtgelukkig weer een nieuwe speler
bij. Hier gaat Quinten v. Dissel het proberenin de kompetitie.
De nieuwe kompetitie begint zoalsiedereen denk al weet op 17 januari. Dus hou die datum vast
in de gaten.Hopelijk vinden we in het nieuwe seizoen nog 2 coaches er bij dat we kompleetzijn
dus wie wil. Dan rest mij nog de nieuwe teamsamenstelling door te geven.

Team 1
Maaike Visser
Henk Jan Kos
Jelle Vijfhuize

Team2
YorickWestland
Sinöe Luiz Perez
Gerben de Jong

Team 3
Erik Visser
Martijn Gooyer
Gerard v.d. Poel

Team4
Constantijn deBoer
Dico v. Dissel
Ruben Lam

Team 5
Herman Segers
Reinout Smit
Juri Hoenkamp
Nima Sadeghi

Team6
RobinProvoost
JoshuaTelkamp
Julian Meyer
Quintenv. Dissel

Dit zijn de nieuwe teams zoals ze naar debond zijn opgegeven.
De klasse heb ik er nog niet bij gezetwant die weet ik ook nog niet, deze zijn nog niet bekend.
Hopelijk zijn de indelingen voor denieuwe kompetitie ruim op tijd, zodat ik de formulieren
vroegtijdig bij julliekan inleveren.
Dan wens ik verder iedereen nog een heelgelukkig Kerstfeest en een heel goed begin van 2004.
Denken jullie er wel omdat je voorzichtig doet met vuurwerk want met tafeltennis heb je
allebei jehanden hard nodig.
T.C.J.
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P.v/d Broek

GEDICHT CLUB VAN 25
Iederjaar is het weer feest
AlsSint bij de jeugd van TTV Huizen is geweest
Ditjaar wilde hij iets extra’s doen
Maarhet ontbrak hem hiervoor aan genoeg poen
Geldpietraadde hem aan
Ommet zijn kapitaal de beurs op te gaan
Duswaagde Sinterklaas de gok
Enhaalde zijn geld uit zijn oude sok
Maarhelaas had Sint grote pech
Enwas in één klap al zijn geld weg
Want,tussen ons gezwegen en gezegd:
Sinthad zijn geld in Koninklijke Ahold belegd…
Zodoendegeen geld voor cadeaus
Endat maakte Sint erg boos
Gelukkigkreeg de Hoofdpiet een goed plan
Enhij bracht Sint op de hoogte ervan:
“Alswe nu eens aan de club van 25 vragen
Aaniets lekkers voor de jeugd bij te dragen”
Dezeclub heeft 50 chocoladeletters gekocht
EnMaarten heeft alle jeugdleden opgezocht
Dedank van Sint is ontzettend groot
Bijdeze redding in financiële nood
Hijhoopt dat jullie het je hebben laten smaken
Ennu nog beter dat kleine balletje raken!
Sinterklaasen zijn dichtpiet
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Jeugd in de schijnwerper

Naam:
Leeftijd:
Broer/Zuster:
School:

Erik Visser
12 jaar
2 broers, 1 zus en 2schoonzussen
Erfgooiers College

Ikben lid sinds:
Waaromtafeltennis:
Anderehobby’s:

Augustus2001
Mijn zus zaterop en het leuk me ook wel leuk.
Pianospelenen volleyballen

Ikspeel nu in team:
Laagsteklasse ooit:
Minst leuke trainer:
Meestleuke trainer:

3
6eKlasse
Ehh, heb ik niet…
Allemaalwel leuk…

Mijnsterkste punt:
Mijnzwakste punt:
Ikwil graag eens:

Verdedigen
Forehandspin
Landelijkspelen!!

Mijnfavoriete drank:
Mijnfavoriete film:
Mijnfavoriete muziek:
Lekkersteeten:

Ik vindalles lekker…
Gladiators
Gospel muziek
Babi Pangang

Geloof:
Leukstevakantieland is:
Watmis je op de club:
Ikgeef de pen door aan:

Christelijk
Duitsland
Meer coaches. Ik heb pas één seizoen een coach gehad…
MartijnGooijer
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AKTIVITEITENKALENDER
Datum Aanvang

Aktiviteit

December 2003
Za 20
Zo 21
Ma 29
Ma 29
Di 30

19.30
19.30

Januari 2004
Vr 02
20.00
Vr 16
Za 17
Za 17
Ma 19

Jeugd

Kindertafeltennisfeest
Afdelingskampioenschappen
Midden Nederland
Oliebollentoernooi jeugd
Oliebollentoernooi
Niet leden senioren
Oliebollentoernooi
Leden senioren

x

Nieuwjaarsreceptie
Algemene
Clubkampioenschappen
Start competitie
Klaverjassen
Start competitie

x

T T V

x
x

x

x
x
x

ALGEMENE LEDEN VERGADERING
TAFELTENNISVERENIGING

“DE KLOEF”
20.00uur
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x

x

UITNODIGING

31maart 2004

x

x

HUIZEN

HUIZEN

Senioren

