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Toch nog gelukt…. 

Je kunt zien dat de TTV gelukkig geen bedrijf is maar een sportvereniging. De redactie kan zijn 

deadline voor kopie zo vroeg neerhangen als hij wil. Maar als deze deadline is verstreken en hij 

heeft van een aantal key-personen nog geen kopie ontvangen dan kan hij gewoon niet verder. 

Leer al aardig met dit fenomeen te leven, maar zou het niet erg vinden als ik de volgende keer 

wel alle kopie binnenheb voor de deadline. 

 

In deze Voltreffer is de vertegenwoordiger van de ZKC goed vertegenwoordigd. 

Ook de voorzitter is met drie stukken (waaronder een stuk over de ALV) flink in zijn 

toetsenbord geklommen. De technische commissie senioren en de technische commissie jeugd 

weerspiegelen de resultaten van de voorjaarscompetitie. Ook Rien is weer van de partij, ditmaal 

2 stukken van zijn hand. De jeugdrubriek is weer aardig gevuld, nog wat meer stukken van 

de jeugd zelf zou leuk zijn. De rest leest u snel genoeg als u de bladzijdes omslaat.  

Het enige wat ik echt mis is een vaste columnist. Wie heeft hier zin in, met andere woorden, 

wie durft dit aan, wie durft zijn mening te geven, zowel positief als een kritische noot. De 

Voltreffer is altijd een clubblad geweest waar persoonlijke meningen en anekdotes in een hoog 

vaandel stonden. 

 

Nog even wat hersenspinsels van de redacteur zelf. Afgelopen jaar (en ook al die jaren 

daarvoor) zagen we dat "tijd" een lastige factor was op het oliebollentoernooi. 

Er werd zelfs geroepen om misschien maar de loterij te laten vervallen. Wie weet is het een 

goed plan om ook op het oliebollentoernooi tot de 11 punten te gaan spelen. Hierdoor win je in 

ieder geval veel tijd doordat er minder punten hoeven te worden gemaakt. Er moet alleen even 

goed worden gekeken naar een nieuw handicapsysteem, maar volgens mij moet dat geen 

probleem 

zijn. 

 

 

Het bestuur heeft het afgelopen jaar de TTV goed draaiende gehouden. Dit 

was ook te merken in de snelheid waarin de jaarverslagen + financiën werden 

besproken op de ALV. Echter het nieuwe beleidsplan moest door het bestuur 

worden teruggenomen? 

Welke kant willen we op als vereniging? Willen we het zo houden zoals het nu is, of willen we 

in kwaliteit en kwantiteit nog stukken omhoog. Naar mijn mening hoef je als je wilt blijven 

waar je nu bent niet telkens een nieuw beleidsplan op te zetten. Wil je als vereniging wel actief 

gaan 

werken aan kwaliteit en kwantiteit dan moeten concrete doelen worden beschreven en 

becijferd. Hierdoor kun je als bestuur en ook als leden toetsen of je de goede kant op gaat. Heel 

belangrijk om in de gaten te houden zijn je vrijwilligers. Nu al steken een aantal mensen al 

zoveel tijd 

in de vereniging dat deze echt niet zitten te wachten op nog meer taken. Om je doelen te 

kunnen verwezenlijken moet er dus een groot genoeg zijnde groep vrijwilligers achter de 

vereniging staan, om de gestelde doelen ook in de praktijk te kunnen bewerkstelligen. Aan het 

bestuur de schone taak omhet juiste pad voor onze vereniging te vinden. 

 

Genoeg gehersenspinseld, veel leesplezier toegewenst. 
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          Namens de redactie 

                                                                 Robert 
 

 

Van de voorzitterVan de voorzitterVan de voorzitterVan de voorzitter    
 

 

De voorjaarscompetitie is ten tijde van dit schrijven nog niet gespeeld. De jeugd heeft nog één 

speeldag te gaan alsmede het landelijk damesteam bij de senioren. Bij de jeugd heeft team 6 het 

kampioenschap binnengehaald, zij zijn namelijk onbereikbaar voor de concurrentie. Bij de 

senioren hebben team 1 en 14 het kampioenschap binnengehaald, ook deze teams waren vóór 

de laatste speelronde al zeker van het kampioenschap. Van harte gefeliciteerd. De T.C.J. en de 

T.C.S. zijn druk bezig alle uitslagen te verwerken, zodat de resultaten en percentages in deze of 

in de volgende Voltreffer weergegeven kunnen worden. 

 

De Prima Donna Kaas clubkampioenschappen jeugd zijn gehouden op 9 april 2004, de 

opkomst was goed. Nederlands kampioen tafeltennis 2004 Trinko Keen was hierbij aanwezig, 

dit was mogelijk gemaakt door de club van 25. Het heeft veel tijd en inspanning gekost om dit 

te realiseren maar het was het zeker waard. Leden van de club van 25, de 55+ club en de 

seniorleden waren uitgenodigd om te komen kijken en er een gezellige en bijzondere dag van te 

maken. Helaas was ik zelf niet in de gelegenheid om de hele dag aanwezig te zijn maar ik heb 

begrepen dat het een zeer geslaagd initiatief was. Dus steun de club van 25 en stort € 25,- zodat 

we iets extra’s voor de jeugd kunnen doen zoals het bezoek van Trinko Keen aan de T.T.V. 

Huizen. Tussen de kampioenschappen per klasse en het algemene deel gaf Trinko Keen een 

training aan de jeugd waarbij aan iedereen afzonderlijk aandacht werd besteed. Verder is het 

bekende spel "rond de tafel" gespeeld waarbij t-shirts van het Nederlands team te winnen 

vielen. Als afsluiting heeft Trinko Keen samen met Gijs Molenaar een demonstratiepartij 

gespeeld. Verder heeft elk deelnemend jeugdlid een certificaat met daarop een persoonlijke 

noot van Trinko Keen en een groepsfoto ontvangen. Er zijn leuke foto’s gemaakt alsmede een 

film (video/dvd), dit kan nabesteld worden. Bij de Prima Donna Kaas algemene 

clubkampioenschappen voor de jeugd werd Maaike Visser algemeen clubkampioen bij de 

meisjes en Dico van Dissel bij de jongens. Voor een uitgebreid verslag verwijs ik u naar de 

T.C.J.-stukjes. Ook de Prima Donna Kaas clubkampioenschappen per klasse bij de senioren 

zijn in volle gang, ten tijde van dit schrijven zijn alleen de recreanten en de 6
e
 klasse aan bod 

geweest. 

 

 

 
 

 

Ten aanzien van de onlangs gehouden A.L.V. verwijs ik u naar een apart stuk in deze 

Voltreffer. 

 

Voor de herontwikkeling van het Holleblokcomplex heeft Jeroen Blok namens de T.T.V. 

Huizen plaats genomen in de klankbordgroep. Op dit moment is men bezig het één en ander te 

inventariseren. Op onze internetsite vindt u alles over het Holleblok(kenspel). 

 

Ten aanzien van het sponsorcontract met Prima Donna Kaas kan ik u op dit moment nog niets 



          

                       
             

 

 

 3 

 

melden. Wij op dit moment nog in gesprek over het verlengen en uitbreiden van het 

sponsorcontract. Wanneer hier meer over bekend is zullen wij u hier over informeren. 

 

 

 

Op woensdag 12 mei 2004 staat de A.L.V. afdeling Midden Nederland op het programma. 

Zaken die van belang zijn voor de T.T.V. Huizen zullen in de volgende Voltreffer vermeld 

worden. 

 

Ten aanzien van de zaalhuurverhoging heb ik nog contact gezocht met de politieke partijen om 

te polsen of de extra verhoging van 5% exclusief indexering in 2006 terecht is. Men heeft 

aangegeven dat de gemeenteraad ingestemd heeft met een jaarlijkse verhoging van 5% 

exclusief indexering voor de duur van de collegeperiode en dat is dus 2004, 2005 en 2006. 

Door de inzet van de T.T.V. Huizen was het oorspronkelijke voorstel van 2x 10% omgezet in 

2x 5% op de raadsvergadering, alleen heeft de gemeente dit in de financiële stukken veranderd 

in 3x 5% en heeft de Raad dit tijdens de begrotingsbehandeling goedgekeurd. Volgens de CDA 

was er tijdens de commissievergadering van BWZ op 23 maart 2004 geen meerderheid onder 

de andere fracties om dit besluit terug te draaien. Ook de ChristenUnie heeft mij laten weten 

dat er geen verhoging van 5% voor 2006 in het raadsbesluit opgenomen was en dat de 

ChristenUnie niet op de hoogte is van de extra verhoging en wie er op het gemeentehuis een 

eigen invulling aan het besluit heeft gegeven. Conclusie is dat de gemeente Huizen zich niet 

aan afspraken houd en er een eigen agenda op na houd. Het is teleurstellend te moeten 

constateren dat gemeente zo omgaat met sportverenigingen in Huizen. Om het positief af te 

sluiten wil ik zeggen dat wij er alles aan doen om de T.T.V. Huizen ook in de toekomst een 

gezonde en vooral gezellige vereniging te laten blijven. 

 

De competitie zit er weer op en de Prima Donna Kaas clubkampioenschappen zijn gehouden. 

Maar dat wil niet zeggen dat er niets meer te doen op de club. Er staan nog tal van activiteiten 

op de kalender zoals de bekercompetitie, het vrijwilligersuitje op 15 mei 2004, het uitje van de 

jeugd, het EK-voetbal, en natuurlijk kan er ook nog gewoon vrijgespeeld worden en gezellig 

een drankje genuttigd worden. Dus loop eens binnen en hou de aankondigingen in de gaten op 

de informatieborden in de kantine, de activiteitenlijst in de Voltreffer en natuurlijk onze 

internetsite. 

 

 

Frank Hagen 
 

 

 

 
   Huizen 1 en 14 kampioenHuizen 1 en 14 kampioenHuizen 1 en 14 kampioenHuizen 1 en 14 kampioen  
 
De kompetitie zit er weer op en bovenstaande kampioenen hebben de verdiende bloemen 

gekregen, voor team 1 was het geen verrassing door de terugkeer van Gijs was het een 

gemakkelijke klus en met maar liefs 15 voorsprong gaan de heren het proberen in de 

hoofdklasse. Voor team 14 vorig seizoen gedegradeerd was het nog makkelijker een nieuwe 

speler Jolande die iets onder haar niveau moest spelen werd een voorsprong van 35 punten 

behaald. 
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Team 2 bleef steken op een 2
e
 plaats onnodig er werden teveel punten gemorst tegen kleintjes 

en tegen kampioen Induna werd wel een positief resultaat behaald. Het andere 2
e
 klas team 

werd kansloos laatste en liet zien dat er tussen 3
e
  en 2

e
 klas nog een groot gat is. 

 

 

Onze 3
e
 klassers zij alle twee op een 5

e
 plaats geëindigd dat moet met hun aantal punten wat ze 

behaald hebben genoeg zijn om ook weer 3
e
 klas te spelen 

De 4
e
 klasse ging minder goed team 7 en 8  zijn terug naar de 5

e
 klas en alleen team 6 kon zich 

makkelijk handhaven maar die spelen dan ook al eeuwig in die 4
e
 klas 

 

Van de 5
e
 klassers had ik tenminste een kampioen verwacht  maar helaas team 9 en 10 bleven 

op de 2
e
 plaats steken en de andere teams deden redelijk mee. 

De 6
e
 klassers deden het beter team 14 kampioen team 15 deed het redelijk en het laatste team 

die speelde 2 kompetitie ze werden 1
e
 in de voorronde maar helaas de promotie poule was iets 

te veel gevraagd. 

 

Onze dames zijn op moment van schrijven nog in kompetitie, ook al moet er nog een wedstrijd 

gespeeld worden een knappe 3
e
 plaats kan ze niet meer ontgaan. 

 

Voor alle teams een compliment voor het vlotte verloop van de kompetitie weinig boetes als er 

invallers nodig waren dan waren ze er ook. Alle uitslagen + percentages zijn verderop in de 

Voltreffer te vinden. 

 

Over enige tijd begint de TCS aan de teamsamenstelling wellicht zijn er nog recreanten of ex- 

kompetitiespeles die mee willen doen dan zo snel mogelijk aanmelden. 

 

Zoals het er nu uitziet zal volgend seizoen een team minder zijn dat is altijd jammer maar gelet 

op het aantal mensen die zouden stoppen met puntentelling tot de 11 valt dat reuze mee . 

 

in de volgende voltreffer de teamsamenstelling najaar 2004  

 

Bert Jongerden 

TCS 
 

 
 

Feest.Feest.Feest.Feest.    
 

Omdat het einde van het seizoen met rasse schreden nadert, het schiet ook al weer aardig op 

naar de kerst, is het eigenlijk te kortdag om een slotdag/ -feest te organiseren. Daarom hebben 

wij van de ZKC het plan opgevat om geen eindfeest, maar een feest aan het begin van het 

nieuwe seizoen te organiseren. We hebben bedacht om op zaterdag 21 augustus een barbecue te 

houden. Maar om nu niet al onze tijd en energie te hoeven steken in iets waar weinig mensen 

op zitten te wachten, willen we eerst weten of er interesse is in zoiets. Lijkt ons idee je wel wat, 

laat dit dan aan één van ons weten. Zoals jullie weten, zijn wij Paul, Ingeborg, sinds kort 

Robert en ondergetekende. We hopen op minimaal 30 reacties, maar je weet: hoe meer zielen, 

hoe meer vreugd. Bij voldoende belangstelling volgt vanzelf nader bericht. 
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Dus: mail, bel of heel gewoon zeg het tegen ons. Wij horen het graag. 

 

Namens de ZKC 

Kees Visser. 

 

Wist u dat: 

- Robert Bunschoten sinds kort de gelederen van de ZKC is komen versterken 

- Hij zich ongetwijfeld nog nuttiger zal gaan maken dan hij nu reeds doet 

- De rest van de commissie hem van harte welkom heet op zijn oude front 
 
 

 
 
 

EK Portugal 2004.EK Portugal 2004.EK Portugal 2004.EK Portugal 2004.    
 

Zoals eenieder weet, is het Nederlands elftal doorgedrongen tot de eindronde van het EK in 

Portugal. Net zoals ieder evenement waar Nederland aan meedoet, hoeft het eigenlijk niet meer 

gespeeld te worden, omdat we altijd favoriet zijn. Laat staan dat we onszelf al als winnaar 

bestempelen. Echter, het blijft natuurlijk altijd leuk om te kijken of het allemaal zo loopt als we 

verwachten. Dat kan je thuis doen, maar ook in de kantine. Het is natuurlijk veel gezelliger om 

met een koppel onze oranje helden te volgen en te steunen. 

Tijdens de poulewedstrijden van het Nederlands elftal is de kantine geopend. Nederland 

speelt op dinsdag 15 juni tegen Duitsland. Dat belooft een kraker te worden. Op zaterdag 19 

juni speelt Nederland tegen Tsjechië. We maken goulashsoep van ze. En woensdag 23 juni is 

Letland de tegenstander. Altijd lastig. Al deze wedstrijden beginnen om 20.45 uur. Maar de 

kantine is open vanaf 20.00 uur.  Hoe laat het wordt, zal veel van de uitslag afhangen. Mocht 

het Nederlands elftal verder komen in het toernooi, dan hangt het van de belangstelling af of we 

de kantine geopend houden om te kijken. 

 

Namens de ZKC 

Kees Visser. 
 

    
Uitwisseling met TIOS uit TilburgUitwisseling met TIOS uit TilburgUitwisseling met TIOS uit TilburgUitwisseling met TIOS uit Tilburg 

 
Op 3 maart j.l. was TIOS weer onze gast en we hebben er een prachtige dag van gemaakt met 

leuk tafeltennis, spannende partijen en een voor Huizen prima uitslag, namelijk 41 – 19. 

Dit komt voornamelijk omdat wij in de breedte wat sterker zijn en de puntenvoorsprong vooral 

danken aan de laatste 2 teams. 

 

Verslag: 

Na aankomst van de gasten kregen zij koffie met wat erbij en gingen zich vervolgens 

omkleden. 

De teamindelingen werden bekend gemaakt en de wedstrijden konden beginnen. 

Er werd afgesproken, dat wij om 12.30 uur zouden pauzeren voor een boterhammetje. 

Dit boterhammetje werd dankzij een aantal dames, die niet bij naam genoemd willen worden, 
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een echte lunch met soep, belegde broodjes, fruit, koffie, thee en melk aan feestelijk versierde 

tafels compleet met sfeervolle kaarsjes. 

Vervolgens werden de laatste partijen gespeeld en was om ongeveer drie uur de prijsuitreiking. 

Na nog een drankje gedronken te hebben, gingen de gasten weer voor de files uit richting 

Tilburg. 

 

Hoezeer deze dag door de gasten gewaardeerd werd, bleek uit de vraag of zij niet twee keer per 

jaar deze kant uit konden komen. 

 

Verslag van de wedstrijden: 

Doordat 2 van onze vaste spelers op het laatste moment verhinderd waren, moest Arie nog even 

een oplossing zoeken en waren Henk Oversteegen ,die wel vaker mee doet, en Piet Traarbach, 

die binnenkort ook lid wordt van de 55+ club, bereid om mee te doen. Na enkele 

verschuivingen leverde dat de volgende teams op: 

 

 
 

Team 1 bestaande uit Arie Rebel, Piet Versteeg en Henk Oversteegen was veel te sterk voor 

TIOS 1, wat resulteerde in een 9-1 overwinning. 

Alleen Piet Versteeg verloor zijn partij van dhr.Vrijhoff. 

 

Team 2 speelde een spannende wedstrijd, die met 4-6 verloren werd. 

Hier werd de helft van de partijen beslist in de tie-break. 

Ries Kuipers verloor al zijn partijen, maar hielp wel om het dubbel te winnen. 

Wim Boelen won 1 wedstrijd en ondergetekende 2. 

 

Team 3 was met Piet Traarbach, Ben v.d.Lichte en Rien v.d.Broek te sterk voor TIOS 3, maar 

laatstgenoemde probeert altijd populair over te komen door al zijn partijen te verliezen, zodat 

de uitslag 7-3 voor Huizen werd. 

 

Team 4 van Huizen en team 4 van TIOS waren mooi tegen elkaar opgewassen. 

De uitslag was hier 5-5 met 2 overwinningen voor Elbert Veerman, 1 overwinning voor Theo 

van Eyden en 1 voor Dirk Honing. 

Hoe gelijkopgaand de partijen verliepen mag blijken uit het feit dat er niet minder dan 6 

partijen in de tie-break werden beslist. 

 

Team 5 won met 8-2 en de punten werden gemaakt door Bets Brons (1), Riet Kottmann (3) en 

Chris Kat (3), die dus niet voor niets helemaal uit Zwijndrecht (zijn huidige woonplaats) was 

overgekomen. 

 

Team 6 bestond uit 4 personen en speelde tegen TIOS dat gecompleteerd werd door één speler 

van Huizen. 

Onze deelnemers waren: Vogt, Kroon, de Boo, Koebrugge en Makkinje. 

Dat deze mensen heel wat hebben bijgeleerd blijkt uit de uitslag 8-2 voor Huizen. 

Wie wat gewonnen heeft was niet te achterhalen op het formulier en daar gaan we nog een 
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woensdagmidag aan besteden. 

 

        Rien v.d.Putten 

 

 

 

 
 

“Als je poes spint.............moet je naar de dokter.” 

“Een topspinbal is gewoon een beetje trekken.” 

“En een nieuw lid...........breng je in.” 

 

Deze kreten kon je horen op het 
 

Prima Donna Kaas Paashaas recreanten toernooiPrima Donna Kaas Paashaas recreanten toernooiPrima Donna Kaas Paashaas recreanten toernooiPrima Donna Kaas Paashaas recreanten toernooi    
 

André heeft op internet en in de Voltreffer het paastoernooi aangekondigd. 

Ook is er een inschrijfformulier in de Kloef opgehangen en hebben de 32 senior-recreanten een 

brief thuis bezorgd gekregen. 

Na dit alles waren er 18 maart 9 deelnemers. 

 

Iedereen was vóór 8 uur aanwezig; we konden dus stipt om 8 uur beginnen. Daarom is er ook 

gekozen voor een 9-kamp. 

Ook hebben we deze avond voor het eerst tot de 11 gespeeld, dus best of 5. 

Dit was voor Arie, Rien en Theo wel even wennen. 

De recreantengroep van donderdag had dit al een paar maanden op de trainingsavond geoefend 

met “goede tafel-slechte tafel.” 

 

De uitslag was als volgt: 

Arie, Wim en Jan hadden alle drie 7 wedstrijden gewonnen, ook alle 3 evenveel games, dus 

moesten er punten worden geteld. Wim Heeres werd eerste, Arie Rebel tweede, en Jan van 

Wessel derde. 

4e werd Ina Busscher met 5 gewonnen wedstrijden (tegen Jan verloren in de 5e game) 

5e werd Rien v.d. Putten met 4 gewonnen wedstrijden, 6e Lida Vermeul met 3 gewonnen 

wedstrijden, 7e Theo v. Eyden met 2 gewonnen wedstrijden, 8e Henk Schaap met 1 gewonnen 

wedstrijd, en 9e Hèlène Sarabèr. Zij won geen enkele wedstrijd, maar wel een paar games. 

 

Om half 11 was de prijsuitreiking. 

De nummers 1, 2 en 3 kregen een chocolade-paashaas en iedereen kreeg 1 doos eieren. 

Ook had ik dit keer een poedelprijs-paashaas, deze was voor Hèlène én viel in de smaak. 

 

Met Henk O als barman, en Gerrit Schipper en Joop Manussen als nieuwe wedstrijdleiders, kon 

ik zelf heerlijk spelen. 

Het was een geslaagde, sportieve en gezellige avond, met veel wedstrijden. 

 

Ina Busscher 
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Technische commissie seniorenTechnische commissie seniorenTechnische commissie seniorenTechnische commissie senioren    
 

De competitie zit er (op het moment van schrijven) bijna voor iedereen op. Alleen dames 1 

moet nog een wedstrijd spelen. Een verslag van de competitie kunt u vast vinden elders in deze 

voltreffer.  

De afgelopen periode is er een Prima Donna Kaas PAAShaas toernooi gehouden voor de senior 

recreantleden. Ook hiervan kun u een verslag lezen. 

Verder wil ik graag aangeven dat inschrijven voor de Prima Donna Kaas 

clubkampioenschappen “eigen” klasse nog mogelijk is. De inschrijfformulieren hangen op de 

club!!! 

Op 7 mei a.s. zal het eerste Prima Donna Kaas D/E toernooi gespeeld worden. Dit is een 

toernooi waarbij enkel en dubbelspelen gespeeld worden. Het toernooi is voor alle seniorleden 

van de TTV Huizen…dus DOE allemaal mee. 

Over een paar weken zal de bekercompetitie van start gaan. De inschrijving is al gesloten er 

doen 4 teams mee….Deelnemers succes! 

De komende periode zal de commissie zich gaan buigen over de teamsamenstelling voor het 

najaarsseizoen, de te organiseren toernooien en natuurlijk de trainingsgroep voor de 

competitiespelers wordt niet vergeten. 

Ik hoop iedereen de komende weken nog vaak op de club te zien 

 

Voorzitter T.C.S. 

 

André Rebel 

 

 

Wist u dat:…..wij een hele mooie, “up to date”website hebben? Surf ook eens langs….. 

Wist u dat……wij ook een electronische nieuwsbrief hebben? Kijk op de site en schrijf u ook 

in……. 

 

 
 
 

Openingstijden aan het eind van het Openingstijden aan het eind van het Openingstijden aan het eind van het Openingstijden aan het eind van het seizoenseizoenseizoenseizoen    
 

Nu de competitie afgelopen is en de zomer nadert, is het tijd om af te bouwen en je weer rustig 

voor te bereiden op het nieuwe seizoen. De club zal dan ook minder geopend zijn. Vrijdag 30 

april, dinsdag 4 mei en donderdag 20 mei is de club gesloten. 

In de maand mei is de club geopend vanaf 20.00 uur op de gebruikelijke dagen. ’s Zaterdags is 

de club dan ’s middags open tussen 14.00 en 16.00 uur, met uitzondering van 22 mei. Dan 

wordt er een toernooitje gehouden voor de jeugd.  In juni is de club alleen nog maar open op de 

volgende data: dinsdag 1 juni, vrijdag 4 juni, vrijdag 11 juni en vrijdag 18 juni. Steeds vanaf 
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20.00 uur. De zaterdagen in juni we open tot zaterdag 19 juni, steeds vanaf 14.00 tot 16.00 uur. 

Het kan echter zijn dat dit wijzigt. 

 

Namens de ZKC  

Kees Visser. 
 

Club open tijdens de vakantie?Club open tijdens de vakantie?Club open tijdens de vakantie?Club open tijdens de vakantie?    
 

Sinds een paar jaar, met uitzondering van vorig jaar, is de club ook open tijdens de 

zomervakantie. Op vrijdag dan welteverstaan. Mensen die het batje niet aan de kant kunnen 

leggen of zij die gewoon nog even willen bijkletsen kunnen dan terecht. Het is echter een beetje 

afhankelijk van de animo of dat dit jaar ook weer gebeurd. Er moeten dan namelijk ook mensen 

voor achter de bar geregeld worden en het zou jammer zijn als die voor niets hun vrije tijd 

opofferen. Dus wil je dat je van de zomer terecht kan en zou je zelfs ook wel eens een 

bardienstje willen draaien laat het mij weten.  

 

Namens de ZKC  

Kees Visser. 
 

 
 
 

De EK voetbal pool.De EK voetbal pool.De EK voetbal pool.De EK voetbal pool.    
 

Om het EK voetbal een beetje spannender voor jezelf te maken, kun je meedoen met de EK 

Voetbalpool. Voor € 10,- speel je mee en kun je alle wedstrijden voorspellen, van de poules tot 

aan de finale. Hoe het precies werkt staat in de reglementen beschreven. Deelnameformulieren 

komen in de kantine te liggen. Iedereen kan meedoen, of hij of zij nu lid is of niet. De 

organisatie is in handen van bedenker André Rebel en ondergetekende. 

Veel succes! 

 

Kees Visser. 

 

 
 

Training competitiespelers seniorenTraining competitiespelers seniorenTraining competitiespelers seniorenTraining competitiespelers senioren    
 

Zoals iedereen natuurlijk al gemerkt heeft is er nog steeds geen trainingsgroep opgestart voor 

de senioren competitiespelers. Diverse malen (ongeveer elke week) wordt mij gevraagd hoe het 

ermee staat. Elke keer moet ik helaas hetzelfde antwoord geven. Ook op de laatst gehouden 

Algemene ledenvergadering is het aan de orde gekomen en ik zal proberen hieronder nogmaals 

uit te leggen waar de uitdagingen liggen: 

Wij als commissie willen graag een (liever nog twee) trainingsgroep starten voor de senioren 

competitiespelers en hebben dat via de voltreffer ook diverse keren kenbaar gemaakt. 

Wanneer wij een groep gaan opstarten zijn er naast de benodigde speelruimte 2 andere 

belangrijke zaken nodig. 1) voldoende gemotiveerde spelers en 2) een trainer.  
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Voldoende spelers betekend toch wel minimaal 12 geïnteresseerden (liever nog 2 meer) want 

een trainer zoeken voor een groepje van 6 of 8 is niet te doen. Een trainer legt zich vast om in 

een jaar ongeveer 30 trainingen te verzorgen. Het is al moeilijk om mensen te vinden die 8x in 

een jaar bardienst willen draaien (vraag de zkc) laat staan iemand bereid te vinden om voor een 

klein groepje 30 weken achter elkaar een training te verzorgen. (iedereen zou daarom Ina en 

Henk eens een hele dikke pluim moeten geven, want die geven al jaren training op de 

donderdag aan recreanten!!!!).  

 

 
 

Wat is dan een te klein groepje? Waar ligt de grens voor een trainer? Dat zijn nu net de 

moeilijkste vragen…Wanneer we een groepje van 8 zouden hebben zijn er altijd mensen die 

competitie moeten spelen, een verjaardag hebben of andere verplichtingen hebben zodat ze niet 

mee kunnen doen. Het groepje wordt dan wel erg klein. Wanneer we beginnen met een groep 

van 12 of 14 en daar vallen een paar spelers uit is dat minder erg voor de groep en de trainer. 

De groep kan dan alsnog tegen verschillende spelers spelen en de trainer kan een goede training 

verzorgen. En daar doen we het toch voor…goede training zodat we met zijn allen beter 

kunnen worden. 

 

Ik wil ook graag nog even terugkomen op “gemotiveerde spelers”. Het is gebleken dat een 

aantal spelers erg gemotiveerd zijn om training te krijgen (ik wordt ongeveer elke week 

aangesproken daarover). Helaas zijn dit er maar een paar…..dan komt bij mij de vraag op heeft 

het wel zin om met het opzetten van de training door te gaan? Het kost mij tenslotte vele uren 

om alles te regelen….Voor mezelf heb ik de vraag met JA beantwoord!! En daar heb ik 

meerder redenen voor. 1) ik vind het leuk iets op te zetten, 2) het is goed voor de TTV Huizen 

wanneer er trainingsgroep opgestart gaat worden (kwaliteitsverbetering zie het toekomstig 

beleidsplan) en 3) van de 65 competitiespelers zijn er toch 8 die zich opgegeven hebben, nog 

maar een paar erbij en dan kunnen we van start gaan. 

 

Iedereen zal begrijpen dat er dit seizoen niet meer gestart gaat worden…..houdt de volgende 

voltreffer goed in de gaten want wellicht (ik weet het zeker) staat daar een stukje geschreven 

hoe we het komende seizoen gaan proberen de senioren trainingsgroep op te starten….. 

 

Ik hoop dat iedereen begrijp dat ook ik niet ijzer met handen kan breken en dat ik mijn best doe 

om alles te regelen….. 

 

Namens de TCS 

 

André Rebel 
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René Schijff BokaalRené Schijff BokaalRené Schijff BokaalRené Schijff Bokaal    
 

 

Op de laatste speeldag van de voorjaarscompetitie is de “René Schijff Bokaal” uitgereikt. Een 

speler of speelster die op het landelijke niveau het hoogste percentage heeft, komt in 

aanmerking voor de “René Schijff Bokaal”. Het gemiddelde percentage wordt bepaald over een 

najaarsseizoen en een voorjaarsseizoen. Normaliter wordt de speler of speelster uitgenodigd op 

de “Algemene Club Kampioenschappen”, waar hij of zij de “René Schijff Bokaal” uitgereikt 

krijgt. Daar de “Prima Donna Kaas Algemene Club Kampioenschappen” al in januari 2004 

gehouden zijn was dat niet mogelijk. In de najaarscompetitie speelde het landelijk damesteam 

en het landelijke meisjesteam. In de voorjaarscompetitie speelde alleen het landelijk 

damesteam vanwege het uit één vallen van het landelijke meisjesteam. De T.C.S. en de T.C.J. 

hebben de percentages aangeleverd om te bepalen wie in aanmerking kwam voor de “René 

Schijff Bokaal”. 

 

Uitslag: 

1. Monique Kievith 89,5 % 

2. Maaike Visser  83    % 

3. Annemarie Visser 60    % 

4. Bianca Bout  43,4 % 

5. Cindy Steen  23    % 

6. Maaike van de Neut 16,7 % 

 

Monique Kievith ontving de felicitaties en natuurlijk de wisselbeker. Nogmaals van harte 

gefeliciteerd en blijf jezelf verbeteren. 

 

 

Frank Hagen 

 

 
 

BELEIDSPLAN VAN DE ZWIJGENDE MEERDERHEID ?BELEIDSPLAN VAN DE ZWIJGENDE MEERDERHEID ?BELEIDSPLAN VAN DE ZWIJGENDE MEERDERHEID ?BELEIDSPLAN VAN DE ZWIJGENDE MEERDERHEID ?    
 

Woensdag 31 maart werd weer de jaarlijkse A.L.V.gehouden. 

Wanneer je niet meer wekelijks de clubavonden bezoekt altijd even een moment om bij te 

praten met deze en gene. 

Meestal op een vaste plek, meestal (inclusief bestuur) een man of 20/25 en meestal dezelfde 

harde kern. 

De vergadering op zich loopt de laatste jaren als een trein met perfekte verslagen, zodat hier en 

daar slechts kleine toelichtingen worden gevraagd en tot tevredenheid beantwoord.  
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Dit gedeelte van de avond verliep dermate snel, dat besloten werd de pauze over te slaan, zodat 

de echte voetballiefhebbers thuis het laatste deel van de voetbalwedstrijd konden  zien. 

 

 
 

FOUTJE 

Het 6
e
 beleidsplan 2004-2007 moest nog even besproken worden. 

Nu had ik het wel gelezen en er weinig nieuws uit gehaald, maar ik was er van overtuigd dat 

Jaap Roeten hier wel zijn zegje over zou willen doen en dat kwam dus uit, want behalve de 

voorzitter (namens het bestuur) en een paar losse opmerkingen vanuit de zaal, was 

voornamelijk Jaap aan het woord. 

En terecht natuurlijk, want Jaap is altijd de grote animator geweest achter de meerjaren 

plannen, die in mijn ogen ook nodig waren in de tijd dat wij ons als vereniging prestatief flink 

roerden met als hoogtepunten 300 leden en een groot aantal landelijke jeugd en seniorenteams 

waarvan de meisjes (Anja Heijnen, Monique Fennis en Karina Smit) zelfs de A 

kampioenspoule haalden. 

Zijn er daarna geen goede meerjarenplannen geweest en dus geen goede resultaten, of waren er 

geen goede resultaten en dus geen goede meerjarenplannen ? 

Wie het weet mag het zeggen 

Wat was er eerder de kip of het ei ?. 

Het bestuur heeft het plan teruggenomen en komt er op terug. 

 

MISSEN WE HET MEERJARENPLAN ? 

Uitgaande van de reakties op de jaarvergadering  en meegerekend dat 70% van de 

seniorenleden er niet waren, denk ik van niet. 

De leden vinden dat je een bestuur niet moet opzadelen met plannen die vermoedelijk niet 

haalbaar zijn. 

De leden vinden het knap dat alles loopt zoals het moet lopen. 

De leden zijn blij dat het financieel zo goed gaat. 

De leden vinden het wel goed zo. 

Het bestuur is blij dat het compleet is 

Het bestuur is blij dat onze vereniging in een teruglopende markt nog steeds 150 leden telt. 

Het bestuur zit veel meer te wachten op het vrijwilligersplan. 

RIEN 

 
 

Senioren einduitslagen en persoonlijke percentages Senioren einduitslagen en persoonlijke percentages Senioren einduitslagen en persoonlijke percentages Senioren einduitslagen en persoonlijke percentages     
voorjaars seizoen 2004voorjaars seizoen 2004voorjaars seizoen 2004voorjaars seizoen 2004    
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Huizen 1 Patrick van Dijk 71%  Huizen 1  82  

 Gijs Molenaar 96%  Otio 1  67  

               1ste André Rebel 100%  Good Luck 2  53  

              klasse    Woerden 1  45  

 Invaller 33%  Buna 1  28  

 Dubbel 100%  Quick'32 4  25  

      

Huizen 2 Jerry van leeuwen 29%  Iduna 1  62  

 Robert Bunschoten 46%  Huizen 2  56  

2de Geert Molenaar 71%  Elan 2  54  

klasse Patrick Visser 75%  Over 't Net 3  51  

    ATC 3  48  

 Dubbel 60%  Bijmaat 6  29  

       
      

Huizen 3 Hans Penraat 4%  Elan 1  88 

 Bert v/d Zwaan 19%  Rega 5  53 

2de Jeroen Blok 33%  ATC 2  51 

klasse Henk Klein 60%  TVP 1  46 

 Invaller 0%  Good Luck 3  36 

 Dubbel 30%  Huizen 3  26 

      

Huizen 4 Frank Hagen 33%  ZTTV 3  61 

 Thijs Fennis 38%  Maarssen 2  58 

3de Edwin van Dijk 48%  Gispen 6  53 

klasse Jurriaan Dekker 63%  VTV 12  46 

    Huizen 4  46 

 Dubbel 40%  SC 't Gooi 4  36 

      

Huizen 5 Joop Rövekamp 27%  De Schans 2  64 

 Piet Knop 38%  VEV 2  54 

3de Richard Hol 44%  Maarssen 3  53 

klasse Alex Smit 58%  Vitus 1  51 

    Huizen 5  46 

 Dubbel 70%  ONI 2  32 

      

Huizen 6 Jan Visser 13%  TTCL 1  63 

 Kees Visser 42%  Overhees 1  63 

4de Bert Jongerden 63%  Huizen 6  53 

klasse Rob Barendregt 75%  VEV 4  46 

    HTTC 6  39 

 Dubbel 60%  Rega 8  36 

      

Huizen 7 Henny Dekker 13%  MTTV 2  68 

 Martin van Toorn 15%  ATC 7  65 

4de Piet Zittersteijn 77%  Buna 6  50 

klasse    Hoogland 2  43 

 Invaller 0%  Quick'32 10  39 

 Dubbel 44%  Huizen 7  35 

      

Huizen 8 Pieter Honing 0%  Shot 6  68 

 Pieter Kos 8%  Zeta 2  67 

4de Henk Oversteegen 33%  Laren 6  52 

klasse Klaas Kooy 50%  Lelystad U. 4  48 

 Invaller 0%  Over 't Net 5  37 

 Dubbel 50%  Huizen 8  28 

       
Huizen 9 Paul Dekker 40%  Bijmaat 11  60  
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 Gertjan Stolte 63%  Victoria 13  56  

5de Harrie Kempers 75%  Huizen 9  56  

klasse Leo Bijleveld   Smash (W) 6  44  

 Invaller 17%  Barneveld 3  43  

 Dubbel 60%  ZTTV 6  41  

      

Huizen 10 Gerrit Snikkenberg 33%  Victoria 12  60  

 Jasper van Dien 47%  Huizen 10  57  

5de Robin van Essen 54%  TIVU 3  53  

klasse Joop Manussen 93%  Hoogerheide 2  50  

    Maarssen 8  40  

 Dubbel 40%  SC 't Gooi 5  40  

      

Huizen 11 Bram Gerritse 42%  Good Luck 10  73  

 Piet Traabach 53%  Hoogland 6  60  

5de Monique Gerritse 56%  Almeerspin 10  53  

klasse Hans le Poole 63%  Huizen 11  53  

    ATC 10  47  

 Dubbel 50%  Bijmaat 12  14  

      

Huizen 12 Jan van de Broek 8%  Bijmaat 13  78  

 Gert Schipper 22%  Quick'32 11  66  

5de Maurice Korunca 38%  Good Luck 11  64  

klasse Maarten Robbers 46%  Elan 8  37  

 Invaller 0%  Huizen 12  30  

 Dubbel 40%  Muiden 2  25  

      

Huizen 13 Sjaak v Oostrom 24%  TTVN 6  64  

 Sabine v Duinkerken 46%  Shot 8  63  

5de Marcel Molenaar 52%  Eemnes 2  61  

klasse Nicole v Beurden 58%  Huizen 13  45  

    SVO 7  45  

 Dubbel 40%  TOVO 2  22  

      

Huizen 14 Landa Moll 50%  Huizen 14  79  

 Ingeborg Rebel 83%  Werinon 2  54  

6de Patrick Schimmel 89%  Buna 7  47  

klasse Jolande Schijff 100%  TIVU 4  44  

 Invaller 67%  Hoogerheide 3  40  

 Dubbel 80%  Good Luck 13  36  

      

Huizen 15 Rob v Domselaar 8%  Werinon 3  70  

 Lammert Beekhuis 30%  Maarssen 10  56  

6de Klaas Schipper 67%  Vitac 5  49  

klasse Goos Westland 80%  Vechtlust 2  49  

    Huizen 15  44  

 Dubbel 60%  Vitus 3  22  

      

Huizen 16 Linda Engels 10%  SVE 17  43  

 Marjon Timmers 40%  Vita 6  33  

6de Inge Horseling 80%  Huizen 16  22  

klasse R Dubbel 60%  `t Gooi 7  21  

      

(Huizen 16 heeft eerst wedstrijden in een poule gespeeld  

en is daarna uitgekomen in de kampioenspoule. De persoon- 

lijke percentages zijn gebaseerd op alle wedstrijden, de poule 

stand is die van de laatst gespeelde kampioenspoule)  
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Algemene Leden VergaderingAlgemene Leden VergaderingAlgemene Leden VergaderingAlgemene Leden Vergadering 
 

Op 31 maart 2004 is de A.L.V. over het boekjaar 2003 gehouden, hier is een aantal zaken naar 

voren gekomen dat ik u niet wil onthouden: 

 

Jaap Roeten vroeg hoe het bestuur gereageerd heeft op het probleem dat Rien van der Putten op 

de vorige A.L.V. geschetst had betreffende de slechte situatie van de vluchtweg vanuit de 

keuken bij brand. Inmiddels zijn er nieuwe sloten op de deuren aangebracht en de vluchtdeuren 

zijn aan de binnenzijde voorzien van een zogeheten knopslot dat met de hand ontgrendeld kan 

worden. Op verzoek van Rien van de Putten zal de Z.K.C. kijken voor mogelijkheden om een 

bordje op de vluchtdeur te plaatsen dat aangeeft dat het een vluchtweg is, zodat men weet dat er 

niets voor deze deur neergezet mag worden. 

 

Jaap Roeten vraagt wat het bestuur gedaan heeft met de vraag van Klaas Schipper op de vorige 

A.L.V. betreffende het eventueel in ere herstellen van de oude clubkleuren. Dit onderwerp is 

besproken in het bestuur, het doorgaan is mede afhankelijk van de kosten (oude voorraad, 

aanschaf voor iedereen, nieuwe voorraad, eigen bijdrage, etc.) en ook met de sponsor zijn we 

hierover nog in onderhandeling. Ten aanzien van de status en toekomst van de Prima Donna 

Kaas sponsoring kan ik melden dat de sponsoring tot nu toe positief geëvalueerd is en dat we 

nog steeds in overleg zijn met Prima Donna Kaas. 

 
 

Rien van der Putten gaf aan dat hij in februari door Jeroen Blok benaderd is voor vrijwilligers-

werkzaamheden en vroeg of de leden nog geïnformeerd worden over de resultaten van de 

enquête die toen gehouden is. Zodra iedereen benaderd is voor de enquête wordt dit verwerkt 

en besproken worden in het bestuur waarna de resultaten naar buiten zullen worden gebracht. 

 

Harry Kempers vroeg of er nog suggesties waren van de kascontrolecommissie. Er is advies 

uitgebracht om eens na te gaan of het internetsparen geen interessante optie is voor de 

vereniging. De penningmeester zal dit onderzoeken. 

 

De leden, die 10 en 25 jaar lid waren feliciteer ik hierbij nogmaals, namens het bestuur en leden 

van de T.T.V. Huizen. Bianca Steen, Monique Kievith, Henny Loor en Gert-Jan Stolte waren 

niet aanwezig om het 10-jarig lidmaatschapsspeldje uitgereikt te krijgen. Gijs Molenaar, Henk 

Oversteegen en André Rebel kregen het 25-jarig lidmaatschapsspeldje uitgereikt en ontvingen 

thuis een bloemetje. 
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Jeroen Blok is benoemd tot lid van verdienste. Jeroen is reeds 18 jaar lid (sinds 01-09-1985) en 

hij heeft verscheidende jaren in de T.C.J. (1991-1994), T.C.S. (1998-2002), internetcommissie 

(2001-2002), Holleblokcommissie (2000-heden) en vrijwilligerscommissie (2002- tot heden) 

gezeten. Ook heeft hij veel initiatieven genomen zoals het opzetten van de internetcommissie, 

de Holleblok-commissie, de vrijwilligerscommissie. En het motiveren van mensen tot het doen 

van vrijwilligerswerk. Ook was hij betrokken bij het René Kahlé toernooi en heeft ook nog een 

periode de P.A.C. waar genomen, met andere woorden hij is altijd een grote steun achter de 

schermen geweest en is dat nog steeds.  

 

Ina Busscher heeft de mentaliteitsbeker uitgereikt gekregen daar zij al jaren veel 

vrijwilligerswerk verzet. Zij is multifunctioneel en zij is altijd bereid zich in te zetten voor de 

vereniging. De recreanten zijn bij haar in goede handen en ook bij het organiseren van de 

recreantentoernooien is zij nauw betrokken. Ook voor het rondbrengen van de Voltreffer draait 

zij haar hand niet om en zo zijn er nog talloze zaken te noemen waar zij bij is betrokken. Met 

het uitreiken van de mentaliteitsbeker waarderen wij het vele werk dat zij verricht en moedigen 

wij haar aan om dit te continueren. 

 

Gerard de Graaf heeft aangegeven dat de tafeltennisnetjes en telborden in slechte staat zijn en 

vroeg of hier wat aan gedaan kan worden. De Z.K.C. controleert en repareert dit periodiek en 

indien nodig wordt het materiaal vervangen. Peter van den Broek meldde dat er momenteel 

veel te wild met het materiaal wordt omgesprongen en adviseerde dat er wat beter op elkaar 

gelet moet worden wat dat betreft, zodat voorkomen kan worden dat er allerlei defecten 

ontstaan door verkeerd gebruik van het materiaal. Om te voorkomen dat er onnodig tijd en geld 

uitgegeven wordt, vraagt het bestuur dan ook om voorzichtig met materiaal om te gaan. Dus 

graag aandacht hiervoor. 

 

Jan Visser vroeg of de A.L.V. in het vervolg om 20.30uur  te laten beginnen in plaats van 

20.00uur omdat hij moeite heeft om op dit tijdstip aanwezig te zijn. Het bestuur zal dit 

bekijken. 

 

Jan Visser vroeg waarom er geen gehoor gegeven is aan zijn voorstel op de vorige A.L.V. om 

de clubkampioenschappen in december of januari te laten plaatsvinden. De Prima Donna Kaas 

Algemene Clubkampioenschappen zijn in januari gehouden en de Prima Donna Kaas 

Clubkampioenschappen per klasse zijn in april gehouden. Volgend jaar is het de bedoeling 

deze volgorde om te draaien. 

 

Gerard de Graaf vroeg of de rondvraag niet geschrapt kan worden, hij zegt dat dit steeds vaker 

gebeurt tijdens vergaderingen omdat de rondvraag zoveel tijd kost. In plaats van een vraag 

tijdens de rondvraag te stellen kan men dan van tevoren vragen in dienen bij het bestuur, dit 

moet dan wel op de uitnodiging vermeldt worden. Gerard de Graaf zegt dat bewezen is dat deze 

manier aanzienlijke tijdwinst oplevert. Het bestuur neemt dit voorstel mee. 
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Op de A.L.V. heeft het bestuur een nieuw beleidsplan gepresenteerd, het 6
e
 beleidsplan met een 

looptijd van 2004 t/m 2007. Dit beleidsplan is geschreven uitgaande van de visie van het 

huidige bestuur waarin niet gerealiseerde doelen uit vorige beleidsplannen terugkomen. Het 

startpunt van het nieuwe beleidsplan is de huidige situatie bij de T.T.V. Huizen. Bert Jongerden 

opende met te zeggen dat hij het net de notulen van het vorige beleidsplan vindt, dat er nog 

steeds hetzelfde staat en dat het voor hem niet hoeft. Het bestuur is van mening dat een 

vereniging niet zonder beleidsplan kan en het dus nodig is dit regelmatig te herschrijven om 

doelen eventueel bij te stellen. Een beleidsplan dient ook om de vereniging levendig te houden. 

Bert Jongerden gaf aan dat hij het allemaal te vrijblijvend vindt. Het bestuur vindt dat de in het 

beleidsplan  

 

genoemde doelen duidelijk zijn en dat wij de intentie hebben deze doelen te halen. Jaap Roeten  

gaf aan het eens te zijn met Bert Jongerden dat het nieuwe beleidsplan een afspiegeling is van 

het oude beleidsplan, daarnaast gaf hij aan dat het niet vooruitstrevend genoeg is. Tevens gaf 

Jaap Roeten aan het benodigde elan te missen bij het huidige bestuur. Jaap Roeten gaf ook aan 

dat streven naar het hebben van een landelijk spelend team in alle disciplines niet voldoende is. 

Het bestuur gaf aan niets uit te sluiten en alle mogelijkheden open te houden maar wees er op 

dat we momenteel op landelijk niveau één damesteam hebben en verder niet. Het is niet 

realistisch om, gezien de huidige situatie, op korte termijn een landelijk meisjes-, jongens- en 

herenteam te realiseren.  

 

 
 

Om dit te kunnen realiseren voor 2007 vindt het bestuur al een behoorlijk hoog doel. Jaap 

Roeten wees er ook nog op dat toen we een landelijk heren- en damesteam hadden op zaterdag 

de omzet van de kantine zeer goed was en dat dit ook een zuigende werking had op de leden en 

potentiële nieuwe leden, maar dat er momenteel nauwelijks of geen belangstelling bestaat. Jaap 

Roeten vond dat er in het beleidsplan data gesteld moeten worden waarop doelen bereikt 

moeten worden. Rien van der Putten gaf aan van mening te zijn dat datgene wat Jaap Roeten 

allemaal wil, nooit gehaald kan worden met de leden die we nu hebben omdat er voor die visie 

gewoon niet voldoende animo bestaat. Het bovenstaande was voor het bestuur voldoende 

aanleiding om het beleidsplan terug te nemen en te herschrijven, maar dat er dan ook door de 

leden aangegeven moet worden wat er veranderd moet worden. Als voorzitter ben ik 

teleurgesteld dat op de A.L.V. bij het bestuur de indruk gewekt is dat het bestuur en de 

aanwezige leden niet samen op één lijn zitten, we zullen dan ook met elkaar moeten proberen 

alle neuzen dezelfde richting op te krijgen. 

 

Jaap Roeten vroeg of de vastgestelde sponsorrichtlijnen waarin het beleidsplan over gesproken 

wordt ook verspreidt zijn. Deze richtlijnen zijn op te vragen bij de secretaris. 

 

Zoals u kunt lezen zijn er veel zaken die spelen. De komende periode zal uit moeten wijzen op 

welke termijn en in welke mate het één en ander opgelost kan worden. Eén ding is zeker, het 

bestuur gaat er mee aan de slag. Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

 

Frank Hagen 

Voorzitter 
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Wist u dat:   4 Huizer teams aan de beker deelnemen. 

Wist u dat:   De resultaten hopelijk beter worden als vorig jaar. 

Wist u dat:   7 mei drie teams hun laatste poule wedstrijd thuis spelen. 

Wist u dat:   Dan ook nog eens het D / E toernooi is. 

Wist u dat:   D, E voor dubbel enkel staat. 

Wist u dat:   Deze avond waarschijnlijk zeer gezellig wordt. 

 

Afkortingen Quiz Deel 2Afkortingen Quiz Deel 2Afkortingen Quiz Deel 2Afkortingen Quiz Deel 2    
 
 

In de vorige Voltreffer stond deel 1 van de afkortingen quiz van tafeltennisclubs van afdeling 

het midden.Gekozen was voor 5 wat makkelijke afkortingen (clubs al tijden bekend in het 

Gooi). 

In de praktijk is gebleken dat de oplossingen toch niet zo makkelijk waren als ik dacht, want er 

was maar 1 goed inzending. Namelijk Yorick Westland. Yorick nogmaals gefeliciteerd. 

 

De oplossingen: 

 

BUNA  � Bussum Naarden 

SHOT  � Soest Heeft Ook Tafeltennis 

OSO  � Omroep Sport Ontspanning 

ATC  � Almeerse Tafeltennis Club 

VEV  � Vlug En Vaardig 

 

 

Deel 2 van de afkortingen Quiz zijn de nog wat minder bekende clubs van afdeling het Midden. 

Inleveren kan weer bij ondergetekende of in de copybus (inleveren is mogelijk tot 31 mei 

2004). 

De winnaar (eventueel wordt de winnaar uit de goede antwoorden getrokken) wint weer een 

drankje naar keuze. 

 

 

WIK  � ? 

REGA  � ? 

TIVU  � ? 

VTV  � ? 

HTTC  � ? 

 

Succes. 

Robert Bunschoten 
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JEUGDHOEK 

 

 
Het seizoen is bijna afgelopenHet seizoen is bijna afgelopenHet seizoen is bijna afgelopenHet seizoen is bijna afgelopen 

 

 
 
 

Nog één wedstrijd en de jeugdcompetitie is afgelopen, maar voor de TCJ is het seizoen nog 

niet over: we hebben nog wat in petto voor jullie. De commissie is versterkt door Jelle 

Vijfhuize. Hij gaat voor ons interne toernooien en activiteiten doen. 

 

Op 9 april waren de clubkampioenschappen jeugd met een grote verassing van de club van 25: 

Trinko Keen kwam langs.Voor het verslag moet je wat verder bladeren. Op deze dag werden 

ook de bokalen uitgereikt en dit keer gingen ze naar Dico van Dissel (competitiebokaal), 

Richard Blok (recreantenbokaal) en Bianca Steen (toernooienbokaal). Allemaal van harte 

gefeliciteerd! 

 

Dit seizoen is  al 1 team kampioen geworden, maar misschien komen er nog meer bij. 

Quinten van Dissel, Joshua Telkamp, Robin Provoost, Julian Meijer en Leon Provoost van 

Huizen 6 � gefeliciteerd! 

Er hangt alweer een formulier voor de nieuwe competitie, dus vergeet je niet op te geven. 

 

Wat staat er nog te gebeuren? 

 

* 24 april is er een toernooi voor alle jeugdleden: het vreemde tafeltoernooi. Wil je meer info, 

zoek Jerry van Leeuwen of Jelle Vijfhuize dan op. 
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* 22 mei is er weer een vriendentoernooi. Bovengenoemde mannen weten ook daar meer van. 

 

* De datum voor het jeugduitje is 5 Juni.  Waar we heen gaan? Lees verder in het clubblad… 

 

Om op te hoogte te blijven van alles, kun je je opgeven voor infomail, of surf naar onze website 

www.nttb.nl/huizen 

 

Veel leesplezier bij de komende bladzijden. 

 

Namens de T.C.J. 

Maarten Robbers 

 

 
 

 

 

van de Jeugdcommissie.van de Jeugdcommissie.van de Jeugdcommissie.van de Jeugdcommissie.    
    
De kompetitie zit er weer op het is volgens mij toch heel redelijk verlopen dacht ik zelf. 

We hebben zelfs nog een kampioen in onze gelederen te weten Huizen 6. 

Het is zelfs zo dat Quinten v Dissel daar op 100% is blijven staan,jongens nogmaals 

gefeliciteerd. 

Volgend jaar proberen we het 1 of 2 klassen hoger. 

Jammer is het dat er toch ook nu weer een paar spelers hebben gedacht te moeten bedanken 

voor de kompetitie,en zelfs onze vereniging te verlaten,en als je dan vraagt wat er aan de hand 

is dan is het antwoord gewoon geen zin meer. 

Maar we hebben tot nog toe ook nog 2 spelers die uit de recreanten komen en wel kompetitie 

willen gaan spelen dus dat is dan weer mooi meegenomen. 

Als er toevallig nog meer kinderen zijn die willen gaan kompetitie spelen dan kan dat schrijf je 

dan in op de lijst die daar al een tijdje hangt,maar doe dat wel graag in overleg met jullie trainer 

en jullie ouders. 

 

 
 

 

Dan nu de kompetitie: 

Huizen 1 zij zijn op de laatste plaats geëindigd dus dat is niet zo geweldig. 

Maar wie weet volgend jaar een klasse lager en zij worden weer kampioen,of de afdeling moet 

vinden dat ze in dezelfde klasse uit moeten komen. 

Het team blijft in ieder geval ongewijzigd. 

Dat is dus met Henk Jan Kos, Maaike Visser ,Jelle Vijfhuize en Marcel Molenaar. 

Deze kompetitie bleef Maaike op 0% staan ik denk dat dat ook komt door het wennen in de 

jongenskompetitie. 
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Jelle kwam tot 29% Marcel 54% en Henk Jan bleef steken op 42%. 

Huizen 2 deed het wel wat beter zij eindigde n.l op plaats 4 dat is dus in de middenmoot. 

Dit team zal waarschijnlijk worden versterkt met Martijn Gooijer omdat deze alleen over blijft 

in zijn team. 

Yorick Westland speelde hier 26%,Sinoe Luis Perez kwam tot 66% en Gerben de Jong kwam 

tot 46%. 

Huizen 3 dded het goed al bleven zij steken op de 2e plaats achter Rega waar zij 1 keer gelijk 

tegen speelde en 1 keer verloren. 

Misschien volgende keer een plaatsje hoger dat zou mooi zijn. 

Hier speelde Constantijn de Boer 43%,Ruben Lam welke toch voor het eerst speelde op dit 

niveau kwam op 53% en Dico v Dissel haalde hier nog 86%. 

 

Huizen 4 eindigde ook op de laatste plaats,in dit team stoppen n.l 3 van de 4 spelers misschien 

heeft dat er ook wel mee te maken,dat is dus gewoon jammer. 

Martijn Gooijer is de enige van dit team  die door gaat,vandaar dat hij ook doorschuift. 

Martijn Gooijer speelde hier 71%,Gerard vd Poel kwam tot 41% en Nima Sadeghi kwam tot 

19% terwijl Erik Visser nog aan de 38% kwam. 

 

 

 

Huizen 5 ook zij kwamen uit in de middenmoot zij werden 3e maar zij waren wel het enige 

team wat het zonder coach moesten doen,dus dan is het nog niet eens zo slecht. 

Ik wil dus wel bij deze de vaders bedanken die hun kind zo goed mogelijk hebben bijgestaan en 

vervoerd ook dat is n.l belangrijk. 

Herman Segers kwam hier tot een percentage van 53% ,Jori Hoenkamp en Kevin Kos kwamen 

op 58% en Reinout haalde de 51% bij deze cijfers is de laatste wedstrijd niet meegerekend daar 

ik die resultaten nog niet binnen had,maar dat verschil zal niet zo groot zijn. 

 

Dan hebben we nog ons kampioensteam Huizen 6,jongens nogmaals gefeliciteerd ook jullie 

coach Leon Provoost deelt hier in mee hij heeft het toch maar gepresteerd met die jongens. 

Volgend seizoen word dat dus 1 of 2 klasse hoger ,zelf willen ze naar de 4e klasse maar dat is 

altijd afwachten of daar ruimte voor is en of dat door de afdeling wordt goedgekeurd. 

Nou dat was het dan weer wat de kompetitie betreft het wachten is nu weer op de najaars 

kompetitie dan kunnen jullie weer aan de bak. 

 

Als jullie het net zo fanatiek doen als de afgelopen kompetitie dan moet dat wel weer lukken  

Wat ik nog wel even wil vragen is dat als jullie al een vakantie hebben geplant laat het mij dan 

zo snel mogelijk weten i.v.m.de kompetitie. 

Verder zijn er nu voor jullie nog wat toernooitjes ik hoop dat jullie daar ook goed op 

inschrijven,dan hoop ik jullie tot de najaarskompetitie weer begint toch regelmatig op de club 

te zien. 

  

Namens de T.C.J. 

  

P v/d Broek. 
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Prima Donna Kaas Clubkampioenschappen Jeugd 2004Prima Donna Kaas Clubkampioenschappen Jeugd 2004Prima Donna Kaas Clubkampioenschappen Jeugd 2004Prima Donna Kaas Clubkampioenschappen Jeugd 2004 

 

Afgelopen vrijdag 9 april, Goede Vrijdag, was het weer zover, de jaarlijkse 

clubkampioenschappen voor de jeugd werden weer gehouden. Het toernooi was een zeer 

geslaagd toernooi, maar dat was ook wel te verwachten; het was immers een Goede Vrijdag. Er 

was ook een zeer speciale gast dit jaar bij het toernooi. Alle jeugdleden hebben namelijk tussen 

de twee toernooien door (clubkampioenschappen per klasse en algemene) een intensieve 

training gehad van de beste tafeltennisser die ons kleine kikkerlandje kent, namelijk niemand 

minder dan TRINKO KEEN. Maar hierover zo meteen iets meer. We begonnen ’s ochtends 

rond een uurtje of half elf met de clubkampioenschappen per klasse. Dit betekende dat je 

speelde tegen jongens / meisjes die uitkomen in dezelfde klasse. Omdat we van de 1
e
 en 3

e
 

klasse allebei maar 3 deelnemers hadden, besloten we die twee klassen bij elkaar te voegen. Dit 

om er voor te zorgen dat er genoeg wedstrijdjes gespeeld konden worden. Anders had het 

allemaal met 3 wedstrijdjes klaar geweest. We hadden nu 6 poules: een zeskamp voor de 1
e
 / 3

e
 

klasse, drie vierkampen voor de 4
e
 , 5

e
 en 6

e
 klasse en een vijfkamp en een zeskamp voor de 

recreanten. In de vijfkamp en de twee zeskampen werden wedstrijden van best-of-seven 

gespeeld, in de andere poules werd er zelfs een best-of-nine gespeeld.  

 

 

In de poule van de 1
e
 / 3

e
 klasse waren een paar verassingen te noteren. In de eerste ronde 

verloor Jelle (1
e
 klasse) van Sinoë (3

e
 klasse) in 7 games en verloor Maaike (1

e
  klasse) ook in 7 

games van Gerben (3
e
 klasse). Jelle en Maaike verloren verder ook al hun wedstrijden en het 

onderlinge resultaat moest bepalen wie de tweede prijs won. Uiteindelijk wist Maaike in 5 

games Jelle ‘op de knieën te krijgen, zodat zij de tweede prijs in de eerste klasse wist te 

winnen. Marcel won al zijn wedstrijden, dus hij was al zeker van de 1
e
 plek. Yorick kon het 

goede spel dat hij had vertoond in zijn wedstrijden tegen de 1
e
 klassers helaas niet doorzetten 

tegen zijn eigen teamgenoten. Hij won van Jelle, verloor nipt van Maaike, Marcel en Gerben, 

maar verloor vrij kansloos van Sinoë. De winnaar van de partij tussen Sinoë en Gerben zou 

uiteindelijk clubkampioen van de 3
e
 klasse worden. Deze wedstrijd werd gedomineerd door 

Sinoë, die trouwens de hele dag wel aardig in vorm was, en werd dus ook makkelijk met 3-0 

gewonnen.  

In de vierde klasse werd een vierkamp gespeeld met partijen van best-of-nine tot de 11. Hier 

moesten dus 5 games gewonnen worden om de wedstrijd te winnen. Deelnemers aan deze 

poule waren Dico, Ruben, Martijn en Constantijn. Echt veel verassingen waren er niet echt in 

deze poule. Dico wist al zijn partijen vrij overtuigend te winnen: 5-2 van Constantijn, 5-1 van 

Martijn en zelfs 5-0 van zijn teamgenoot Ruben (het waren wel spannende games met niet 

meer dan 3 punten verschil). Behalve zijn verliespartij tegen Dico, wist Ruben ook goed te 

presteren: hij won met 5-0 van Martijn en won met 5-3 van Constantijn. De wedstrijd voor de  

3
e
 plek werd gewonnen door Martijn; hij wist met 5-2 te winnen van Constantijn. Dico werd 

dus clubkampioen van de 4
e
 klasse, voor Ruben, Martijn en Constantijn. 

 

 
 

In de vijfde klasse was er eigenlijk ook geen verassende uitslag te noteren. Reinout wist, na een 

stroeve start (2-0 en 3-1 achter) tegen Kevin toch deze partij uit het vuur te slepen met 5-3. 

Daarna won hij met 5-0 van Herman en 5-1 van Jori. Reinout werd dus clubkampioen van de 5
e
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klasse. Tweede werd Kevin, die met 5-3 en 5-0 van respectievelijk Jori en Herman won en 3
e
 

werd Jori, die in een onderling gevecht Herman met 5-1 versloeg.   

In de zesde klasse bleven de verassingen (helaas ?!) ook een beetje uit. Net zoals in de 

competitie bleek Quinten weer onverslaanbaar. Hij won best wel gemakkelijk al zijn partijen en 

werd daarmee (op zijn sloffen) clubkampioen in de 6
e
 klasse. Uitslagen waren 5-2 tegen Julian, 

5-0 tegen Joshua en 5-0 tegen Robin. Robin werd kanp tweede. Hij verloor dus tegen Quinten, 

maar won de rest van zijn partijen ook weer vrij gemakkelijk; 5-1 tegen Joshua en 5-0 tegen 

Julian. Derde in deze poule werd Joshua, die met 5-0 van Julian won. 

Voor de recreanten hadden we twee poules gemaakt die wedstrijden van een best-of-seven 

moesten spelen. De eerste twee per poule zouden weer in kruisfinales spelen om zo een 

winnaar van de recreanten te krijgen, die zich clubkampioen van de recreanten mocht noemen. 

Er kwamen twee voorspelbare halve finales: Richard (de winnaar van poule 2) nam het op 

tegen Remco (de 2
e
 uit poule 1) en David (winnaar uit poule 1) nam het op tegen Jakob (tweede 

uit poule 2). Richard won met 4-0 zijn halve finale en David won met 4-1 zijn halve finale. De 

finale was nu bekend. Maar eerst de uitslagen van de overige wedstrijden. Voor de nummers 9 

t/m 11 werd een driekamp gespeeld. Sanne werd hier 11
e
 , Jeffrey 10

e
 en Niels 9

e
 . De wedstrijd 

om de 7
e
 plaats tussen Laura en Raymond werd gewonnen door Raymond. Hij werd dus 7

e
 , 

Laura 8
e
 . Yassine en Markos moesten spelen om de 5

e
 plaats. Deze wedstrijd werd verassend 

makkelijk gewonnen door Markos met 3-1. Met deze overwinning werd hij dus 5
e
 en Yassine 

6
e
 . Remco won van Jakob om de 3

e
 plaats met 3-0. Hij werd dus derde, Jakob vierde.  

 

In het vorige recreantentoernooi stonden dezelfde spelers tegenover elkaar in de finale. Ook dit 

keer bleken David en Richard de sterkste van het stel. Vorige finale was een zeer spannende, 

die toen gewonnen werd door David met 11-9 in de 5
e
 game. Dit keer was het iets minder 

spannend. Richard zinde dus op wraak voor zijn verlies de vorige keer. Deze heeft hij dubbel 

en dwars gehaald, want hij was in de finale van de clubkampioenschappen voor recreanten met 

3-0 te sterk voor David. Het werd 11-7 11-5 en 11-9.] 

 

           
 

Na een (vermoeiende) ochtend waarin er veel gespeeld was, waren we net op tijd klaar voor de 

komst van TRINKO KEEN, de beste tafeltennisser van Nederland. Dit was een zeer leuke en 

geslaagde gebeurtenis. Hij heeft alle jeugdleden in 2 groepen verdeeld en training gegeven. Er 

werden veel aanwijzingen gegeven en er is een hoop geleerd door iedereen van deze kampioen. 

Er werd ook erg goed en gedisciplineerd getraind (is dat normaal ook zo?!) Er werd ook nog 

een groepsfoto gemaakt die ieder jeugdlid heeft gekregen. Daarbij stonden ook nog wat 

‘aanwijzingen voor in de toekomst’ van Trinko Keen. Een persoonlijke tip dus als het ware. Na 

de training was er ook nog tijd voor een pot(je) rondom de tafel, een zeer geliefd spelletje voor 

de jeugd. Er moest eerst om alle tafels heen gerend worden en hoe meer er afvielen, des te 

harder je moest rennen. Uiteindelijk bleef er dan 1 over die een erg leuke prijs won: een shirt 

van het Nederlands Tafeltennis Team. Er werden twee rondes gespeeld. De eerste ronde werd 

gewonnen door Jelle, hij won nu toch nog een troostprijs na zijn mindere optreden bij de 

clubkampioenschappen per klasse. De tweede ronde was Reinout de laatst overgeblevene, hij 

won dus na zijn beker voor de eerste prijs ook nog een shirt van Trinko Keen. Natuurlijk wilde 

iedereen Trinko nog wel even in actie zien, dus werd het beste paard van stal gehaald om even 

een balletje tegen Trinko te slaan. André was druk met foto’s maken en ik had ook mijn spullen 

niet bij me, dus hebben we Gijs maar gevraagd om tegen Trinko te spelen ;-). Gijs kon aardig 
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meekomen met het spelletje van de Nederlands Kampioen, maar de zenuwen speelde bij Gijs 

waarschijnlijk ook een rol (5 netservices). Helaas wist hij dan ook niet verder te komen dan 6 

punten, maar toch wel knap tegen Trinko Keen. 11-6 werd het dus voor Trinko Keen. 

 

 
Na een vermoeiende ochtendsessie en een vermoeiende training werd er ’s middags nog 

gespeeld voor het algemene clubkampioenschap 2004. Er werd vanaf het begin met een 

‘knock-out systeem gewerkt’. Dit betekende dat als je wist te winnen, je weer verder ging maar 

als je verloor je er meteen uitlag. Er speelden drie meisjes mee, namelijk Maaike, Laura en 

Sanne. De clubkampioene was dus snel bekend: Maaike werd clubkampioene 2004, voor Laura 

,die tweede werd, en Sanne. Maaike werd nu bij de jongens verder ingedeeld, om verder te 

spelen voor het clubkampioenschap voor de jongens. Na een loting waren de tegenstanders van 

iedereen bekent en kon er gespeeld gaan worden.  

In de eerste afvalronde zaten twee kleine verassingen: Richard (de winnaar bij de recreanten) 

won van Reinout (de clubkampioen van de 5
e
 klasse en winnaar van een t-shirt van Trinko  

 

Keen) met 14-12 in de vijfde game. De andere (kleine) verassing was toch wel dat Jori, die 

goed stond te spelen, won van Quinten met 12-10 in de vijfde game. De eerste grote verassing 

volgde in de ronde hierna. Dico won namelijk met 3-0 van Yorick, een speler die toch een 

klasse hoger speelt en wat ouder is. Verder waren er in deze ronde geen verassingen. Maar de 

ronde erna zat weer boordevol verassende uitslagen. Zo won Maaike, die ’s morgens nog 

verloor van Gerben, nu vrij gemakkelijk van hem met 3-1. En de zegereeks van Dico zette zich 

ook voort. Dit keer moest Jelle, die 3 klassen hoger speelt, er aan geloven. Jelle wist nog wel 1 

game te winnen, maar verder verloor hij vrij kansloos van het jonge talent. De andere 

wedstrijd, die tussen Sinoë en Ruben, was ook erg spannend. Ruben speelde erg goed, maar 

trok helaas in de vijfde game aan het kortste eind: 11-8 in de vijfde game voor Sinoë. Hierdoor 

waren de halve finales bekend: Marcel speelde tegen Sinoë en Dico speelde tegen Maaike. 

Deze twee wedstrijden verliepen anders dan dat de meeste verwacht hadden. Sinoë wist 

namelijk het hoofd koel te houden tegen Marcel, die vooral tegen zichzelf speelde, waardoor 

Sinoë met 3-0 (11-7 15-13 en 11-9) won. De andere halve finale was ook erg spannend en 

kende een verassend einde. Twee keer kwam Maaike voor in games (1-0 en 2-1), maar Dico 

speelde erg goed en wist alsnog te winnen in 5 games. Het was een erg spannende partij, zeker 

als je ook nog kijkt naar de game standen: 10-12 11-9 9-11 11-9 en 11-9. Dico speelde dus in 

de finale tegen Sinoë, wat betekende dat voor het eerst in een hele lange tijd er geen enkele 

speler van het eerste team in de finale stond.  Dico had deze dag de smaak goed te pakken en 

besloot dat in de laatste wedstrijd van de dag ook maar niet meer weg te geven. Met 14-12, 11-

7 en wederom 14-12 won hij ook de finale en bleef deze dag dus op 100 % !!!. Dico van Dissel 

mag zich het komende jaar dus Algemeen Clubkampioen 2004 voor de jeugd noemen.  

Al met al was deze dag beslist een geslaagde dag. Niet alleen het toernooi was erg leuk, maar 

de komst van TRINKO KEEN heeft het allemaal natuurlijk erg speciaal gemaakt. Wij 

bedanken dan ook de Club van 25 voor de bijdrage die zij hebben geleverd om dit allemaal 

mogelijk te maken. Hartelijk bedankt allemaal! Ook Maarten bedankt voor zijn inzet deze 

topspeler naar onze vereniging te halen.  

 

Namens de T.C.J.  

 

Jerry van Leeuwen 
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In de SchijnwerpersIn de SchijnwerpersIn de SchijnwerpersIn de Schijnwerpers    
 

Naam:     Ruben Lam. 

Leeftijd:    12 jaar. 

Broer/zus:    Sander van 9 jaar. 

School:   Erfgooierscollege. 

 

Ik ben lid sinds:   Augustus 2002 

Waarom tafeltennis:  Mijn vader heeft me leren tafeltennissen op een plank in de  

garage. En na een proefles op de club wist ik dat dit de leukste  

sport voor mij is. Inmiddels heb ik ook veel vrienden op de club. 

Andere hobby’s:   computeren, voetbal en ik speel ook piano. 

 

Ik speel nu in team:  Huizen 3, 4
e
 klasse. 

Laagste klasse ooit:   6
e
 klasse. 

Minst leuke trainer:   Er is geen minst leuke trainer. 

Meest leuke trainer:  Gijs Molenaar. 

 

Mijn sterkste punt:  Forhand spin en backhand schuiven. 

Mijn zwakste punt:   Verdedigen. 

 

Ik wil graag eens:  Met mijn team 1
e
 worden in de competitie. 

 

Favoriete drank:  Cola. 

Favoriete film:   Geen, ik kijk nooit film. 

Favoriete muziek:  Top 40 muziek. 

Lekkerste eten:  Alles met een P (patat, pannenkoeken, pizza enz.). 

 

Geloof:   Katholiek. 

Leukste vakantieland:  Landen waar de zon schijnt. 

 

Wat mis je op de club: Als ik onze club vergelijk met andere clubs, dan vind ik dat wij 

een goeie club hebben. Ik zou wel graag eens, bijvoorbeeld  

tijdens de training, wat meer uitleg willen krijgen over het kopen  

en onderhouden van tafeltennisbatjes.  

Ik geef de pen door aan: Julian Meyer. 
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Op zaterdag 5 juni gaan wij met alle  
jeugdleden naar 

 

 
 

Eigen bijdrage van € 10,00 

We vertrekken om 9:00 uur  vanaf de club en we hopen om 18:00 uur weer terug te zijn. 

 

 

ACTIVITEITENKALENDERACTIVITEITENKALENDERACTIVITEITENKALENDERACTIVITEITENKALENDER    
 

 April 2004 

Dag Datum  Begintijd Activiteit    Jeugd   Senioren 

Za 24-04-04 11.00 uur  Vreemde tafeltoernooi   x  

Za 24-04-04   Sportgala Huizen     x 

 

Mei 2004  

Dag Datum  Begintijd Activiteit    Jeugd   Senioren 

Za 01-05-04 20.00 uur Klaverjassen      x 

Vr 07-05-04 20.00 uur Prima Donna Kaas D/E toernooi    x 

Za 15-05-04   Vrijwilligersuitje   x  x 

Za 22-05-04 11.00 uur Vriendentoernooi   x 

 

Juni 2004  

Dag Datum  Begintijd Activiteit           Jeugd   Senioren 

Za 05-06-04   Uitje van de jeugd   x 

Za 12-06-04 20.00 uur Klaverjassen      x 

Di  15-06-04 20.00 uur Kantine  Duitsland – Nederland x  x 

Za 19-06-04 20.00 uur Kantine  Nederland – Tsjechië x  x 

Za 19-06-04 14.00 uur Laatste speeldag voorjaar 2004  x  x 

Wo 23-06-04 20.00 uur Kantine  Nederland – Letland  x  x

 Za 26-06-04   Grote Schoonmaak TTV    x 

 

Juli 2004  

Dag Datum  Begintijd Activiteit           Jeugd   Senioren 

Za 03-07-04   Grote Schoonmaak TTV    x 

 

Augustus 2004  

Dag Datum  Begintijd Activiteit              Jeugd   Senioren 

Vr 20-08-04 20.00 uur 1e speeldag najaar 2004   x  x 

 Za 21-08-04   Barbecue         x  x

                              


