
          

                       

             

 

 

 1 

 

Jaargang 38, nummer 4, oktober 2004 Jaargang 38, nummer 4, oktober 2004 Jaargang 38, nummer 4, oktober 2004 Jaargang 38, nummer 4, oktober 2004     

    
    
Weer tijd gevonden om de Voltreffer in elkaar te zetten. Heel veel tijd was ditmaal hiervoor 

niet nodig omdat deze Voltreffer maar 18 bladzijdes dik is. Heb ik wat gemist? Is de inkt 

tegenwoordig op de bon? Of heerst er een  mega virus waardoor niemand meer gebruik kan 

maken van zijn computer? Zelfs van Malle Eppo ditmaal geen stuk gekregen, of wacht hij de 

reacties van zijn stuk van de zomer Voltreffer eerst af…..  Het stuk was in ieder geval  

"effectief" te noemen, want in ieder geval 2 mensen hebben zich geroepen gevoeld erop te 

reageren in deze Voltreffer. Ben in ieder geval wel happy met de personen die wel de moeite 

hebben genomen om kopie in te leveren voor deze Voltreffer.  

 

Nu ik dit stuk schrijf voel ik me een beetje tweeslachtig hoe het met onze TTV gaat. 

Aan de ene kant gaat het best goed met onze vereniging, maar aan de andere kant laten we nog 

een hoop steken vallen. Wil beide kanten wel even kort uitlichten. We komen gisterenavond 

terug van een uitwedstrijd in Utrecht, stappen om 00.15 uur de Kloef binnen en er zit, staat, 

hangt nog gewoon 40 man/vrouw in de Kloef. Kijk de TTV leeft! Dit najaarsseizoen is er een 

betaalde trainer aangetrokken om de senioren training te geven. Op het moment dat ik dit 

schrijf zijn er 4 weken training achter de rug en de opkomst is nog steeds erg groot (ben 

benieuwd hoe dit is na 10 weken training). De 55+ club is in gevaar. Direct wordt er een sterk 

team onder de leden geformeerd om de beste opties te onderzoeken om te voorkomen dat de 

55+ club de dupe wordt van de problemen van de gemeente Huizen. Team sterkte in de strijd. 

En ook als je op zaterdagmiddag de club binnenloopt zie je de jeugd lekker tegen een balletje 

slaan en zie je ook dat er een begeleider/coach aanwezig is aan de kant van onze TTV. 

Het lijkt er dus op dat de TTV zeer goed draait. Maar soms zie ik ook de andere kant van de 

spiegel: bardienstroosters met diverse open gaten, u ziet toch ook elke keer datzelfde gezicht 

achter de bar staan, waarom hij/zij wel en u niet?  Stratentoernooi met maar 4 deelnemende 

teams. Wat het stratentoernooi betreft vind ik dit toch een regelrecht gevolg dat er geen enkele 

promotie is geweest in de diverse kranten die ons als TTV als medium ter beschikking staan. 

Het is dat de jeugdcommissie nog de moeite neemt om wat stukken in de krant te plaatsen, 

maar voor de rest is de promotie nihil, een gemiste kans. Laat ik verder maar zwijgen. 

 

Maar ja life is not perfect en we moeten er met zijn allen het beste van maken. 

Hopelijk doen we dat dan ook met zijn allen! 

 

Iedereen veel leesplezier toegewenst. 

 

Robert 
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Van de voorzitterVan de voorzitterVan de voorzitterVan de voorzitter    

 
De dagen worden korter, de temperatuur gaat omlaag, kortom de zomer is voorbij en de winter 

komt er weer aan. Gelukkig is het tafeltennisseizoen begonnen en kunnen we een balletje slaan 

of lekker babbelen in de kantine onder het genot van een drankje en een hapje. 

 

Ondanks dat het seizoen pas twee maanden onderweg is zijn er al diverse activiteiten 

gepasseerd. Op 21 augustus werd het seizoen geopend met het Prima Donna Kaas 

(groot)ouder/(klein)kindtoernooi en een barbecue. Vanwege verplichtingen elders kon ik niet 

de gehele avond aanwezig zijn op de barbecue maar het was reuze gezellig. Gezien de positieve 

reacties een geslaagde dag. Het PDK Bedrijventoernooi op 10 september en het PDK 

Stratentoernooi op 17 september zijn niet te missen activiteiten binnen (en buiten) onze 

vereniging. De opkomst bij het PDK Stratentoernooi was matig, er zal meer aandacht besteed 

moeten worden aan de promotie om dit toernooi te kunnen handhaven. De 55+ club is ook al 

weer een aantal weken van de partij op de vertrouwde woensdagmiddag. Verslagen van de 

bovenstaande activiteiten kunt u vinden in deze Voltreffer. Naast de diverse 

tafeltennisactiviteiten worden er onder ons dak ook andere leuke dingen georganiseerd zoals 

bijvoorbeeld darten en klaverjassen. Op 25 september was de 1
e
 ronde van het klaverjassen, 

lijkt het je leuk hieraan mee te doen neem dan eens contact op met Jolande Schijff of Marjon 

Timmers. 

 

De afgelopen weken zijn wij diverse malen benaderd door de gemeente inzake de 

zaalurenplanning. Vanwege het afbranden van de Huizermaat is er een tekort aan gymzalen. 

Daar wij hoofdhuurder zijn van de gymzalen in het Holleblok worden wij gevraagd of wij er 

bezwaar tegen hebben dat de gymzalen verhuurd worden aan andere verenigingen op tijden dat 

wij niet huren. Natuurlijk hebben wij hier geen bezwaar tegen daar wij graag de getroffen 

verenigingen helpen, het kan ons namelijk ook overkomen. Het kan dus voorkomen dat bij 

aanvang van onze tafeltennisactiviteiten er andere verenigingen binnen zijn die bijvoorbeeld 

nog aan het opruimen zijn. De gemeente probeert dit zo goed mogelijk in te plannen. Ik vraag u 

begrip hiervoor. 

 

Nu we het toch over de zalen hebben. Vorig jaar konden wij melden dat wij blij waren met de 

nieuwe zonwering, het had een paar jaar geduurd maar het zag er goed uit. Ondanks de 

zorgvuldige bediening vertoont dit systeem nu al gebreken. Ik wil dan ook iedereen vragen hier 

voorzichtig mee om te gaan, en het sluiten en openen van de zonwering dan wel de ramen over 

te laten aan de bestuurs- en commissieleden. Wij kunnen niet zonder een goede zonwering dus 

gaarne aandacht hiervoor. 
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In de vorige Voltreffer heb ik gemeld dat de Gemeente Huizen een nieuwe sportnota wil 

ontwikkelen waarin het beleid ten aanzien van subsidies en tarievenafspraken wordt 

geëvalueerd. Inmiddels heb ik begrepen dat de gemeente dit, ondanks eerdere berichten, zonder 

medewerking van de verenigingen wil doen. Een slechte zaak daar er dan het risico bestaat dat 

alles al vast ligt en er geen inspraak meer mogelijk is, een werkwijze die de gemeente vaker 

hanteert. De gemeente blijft de sport in Huizen verbazen met haar werkwijze door zaken achter 

de schermen te regelen in plaats van open te communiceren en elke vereniging in Huizen gelijk 

te behandelen. Ik blijf hopen op een beter beleid. 

 

 
 

Mede daarom ben ik namens de T.T.V. Huizen toegetreden tot het sportplatform. Het 

sportplatform is opgericht om de belangen van sportverenigingen uit de Gemeente Huizen te 

behartigen. Dit betreft onder andere bescherming en verder ontwikkeling van de sport in 

Huizen, uitwisseling van kennis en ervaring, stimulering van een gedegen gemeentelijk 

sportbeleid. Het aantal verenigingen dat hierbij aangesloten is groeit, ik noem u wat 

verenigingen om een beeld te krijgen van het platform, te weten: S.V. Huizen (voetbal), H.S.V. 

Zuidvogels (voetbal), B.S.V. Zuidvogels (honk- en softbal), A.V. Zuidwal (atletiek), G.V. 

Turnlust (turnen), Huizer Hockey Club (hockey), Korfbalvereniging Huizen (korfbal), Skiclub 

Wolfskamer (skiën), Tennisvereniging Huizen (tennis), Z&PV IJsselmeer (zwemmen en polo). 

Vanuit het sportplatform worden initiatieven ondernomen richting de gemeente om collectief te 

spreken over het sportbeleid. Daarnaast zullen de deelnemende verenigingen een inventarisatie 

houden over de relaties tussen verenigingen en de gemeente (omtrent bijvoorbeeld 

huurcontracten, subsidieverstrekking, onderhoud, etc.), de gemeente wil hierover namelijk geen 

informatie verstrekken. Tevens zal er onderzocht worden of  er gezamenlijke promotie-

activiteiten opgezet kunnen worden. Zoals u kunt lezen blijven wij proberen de sport en dus 

ook de T.T.V. Huizen in onze gemeente te waarborgen. Heeft u vragen of goede ideeën, spreek 

mij dan even aan. 

 

Er worden activiteiten georganiseerd en er wordt de nodige aandacht besteed aan alles wat 

gedaan dient te worden binnen een vereniging. Dit is mogelijk dankzij een gemotiveerde groep 

vrijwilligers. Om deze groep vrijwilligers gemotiveerd te houden is het nodig de groep te 

vergroten, ze willen bijvoorbeeld ook wel eens gewoon een balletje slaan of een drankje 

drinken. Hoe meer vrijwilligers des te beter, dan is het makkelijker in te plannen en hoef je niet 

vaak. Dus meld u aan! Het is altijd leuk om iets voor je vereniging te doen en het wordt 

gewaardeerd. Met elkaar maken we het nog gezelliger, kunnen we nieuwe dingen bedenken en 

ons niveau verbeteren. 
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De competitie is al weer een aantal weken aan de gang en de trainingen verlopen naar wens. 

Aan het begin van het seizoen heb ik alle senioren die competitie spelen een brief gestuurd met 

de vraag of zij zich op wilden geven voor training daar het bestuur een trainer aangesteld heeft 

voor het najaarsseizoen. Gezien vorige initiatieven was ik even bang voor te weinig 

aanmeldingen maar het doet mij goed dat een grote groep zich aangemeld heeft. Bij aanvang 

van de training waren er zelfs meer mensen dan er ruimte (en dus tafels) was, op zich een 

goede zaak al is het vervelend om mensen teleur te moeten stellen. Het kan dus voorkomen dat 

er iemand wel eens 5 minuten langs de kant zit en in moet draaien. Ik ga er vanuit dat iedereen 

blijft komen en mocht je een keer niet kunnen meld je dan even af bij André Rebel. Eigenlijk 

wil ik dat er zelfs mensen bij komen, aan het bestuur dan de taak om de trainer volgend jaar 

ook te contracteren en de uren uit te breiden, misschien wel op een maandag- of 

woensdagavond. Dus lijkt het je wat of was je vorige keer te laat met aanmelden, geef je op bij 

de T.C.S.! Natuurlijk zal het bestuur zich ook inzetten om deze trainer of een andere aan te 

stellen bij de jeugd zodat de trainersstaf bij de jeugd uitgebreid cq. versterkt wordt. 

 

Iedereen veel succes in de competitie en vooral veel plezier! 

 

Frank Hagen 
 

 

Overzicht Najaar competitie 2004 Overzicht Najaar competitie 2004 Overzicht Najaar competitie 2004 Overzicht Najaar competitie 2004     
    
Zoals gebruikelijk bij een nieuwe competitie een overzicht van de competitieleider 

we zijn begonnen met een landelijk damesteam en vijftien teams in de afdeling, na opgave van 

de teams zijn nog 3 nieuwe leden aan de teams toegevoegd. Op moment van schrijven hadden 

bijna alle teams 3 wedstrijden gespeeld zodat er al enig zicht is op de sterkte van de teams. 

Maar wie hebben aan het eind van het seizoen feest en wie het degradatie leed? de tijd zal het 

leren ik zal proberen een voorspelling te doen. 

  

dames staan nu op de laatste plaats maar een paar plaatsjes stijgen moet mogelijk zijn SKF is 

de zekere kampioen. 

  

in de afdeling team 1 staat gedeeld  eerste het  leunt natuurlijk erg op Gijs en Andre als ze met 

z`n vieren echt gaan rouleren dan zullen ze geen kampioen worden . 

  

team 2  doet het goed team zal wel 2
e
 of 3

e
 worden 

  

team 3 door omstandigheden  speelt maar met 2 spelers en dat gaat tot nog toe erg goed ook 

dankzij de invallers en de goede mentaliteit van de 2 overgebleven spelers. 

  

team 4 daar moet toch meer in zitten dan een 3
e
 plaats na 3 wedstrijden  

  

team 5 lijkt mij een degradatie kandidaat  samen met TTCL zullen ze de 4
e
 klas wel gaan 

versterken 

  

team 6 de enige 4
e
 klasser   gaat nog niet geweldig toch zal dit team wel weer in de 

middenmoot eindigen 

  

 

team 7 en 8 in de 5
e
 klas kunnen best eens kampioen  worden  vooral team 7 staat er goed voor 

  

de teams 9 10 en 12 zijn stabiele 5
e
 klassers en doen het goed de teams 11 en 13 moeten 
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oppassen dat ze niet laatste worden maar dat moet mogelijk zijn. 

  

de 6
e
 klassers team 14 heeft nog maar een wedstrijd gespeeld is nog niets over te zeggen maar 

team 15 staat fier aan kop alleen dat team heeft zoveel spelers  dat ze in de sterkste opstelling 

met gemak kampioen kunnen worden maar ook een middenmoter als het team met alle spelers 

rouleert. 

  

Bert Jongerden TCS 

  

voorjaarscompetitie 2005 

  

Het lijkt erg vroeg om daar nu al een oproep voor te doen , maar het volgende clubblad komt 

pas medio december uit en dan moeten de teams al weer opgegeven zijn. Daarom deze vroege 

oproep het is geen gewoonte om tussen de competities veel veranderingen door te voeren maar 

misschien is er individueel wat mogelijk bv  beginnen met competitie spelen verandering van 

team enz ik hoor het graag , ook zijn er nogal wat lagere teams met 5 spelers misschien kan er 

een extra team geformeerd worden. 

  

opgave bij Bert Jongerden  e-mail bertjongerden@wanadoo.nl  

 

DE 55 + club wordt met opheffing bedreigd 
 
Als een donderslag bij heldere hemel werden wij op de hoogte gebracht van het 

ongelooflijke feit dat de 55+ club met ingang van 27 oktober geen gebruik meer kan 

maken van de gymnastiekzaal in de Holleblok. 

De gemeente was kennelijk een beetje laat tot de conclusie gekomen dat de 

gymnastiekzaal bij de 3 in 1 pas in april 2005 klaar zal zijn en de school dus een halfjaar 

moet uitwijken naar “onze zaal ”. 

Dat wij reeds 17 jaar vaste gebruiker zijn wordt daarbij kennelijk niet meegewogen. 

Met een andere ruimte zijn wij niet geholpen, want wij maken tevens gebruik van een 

zevental tafeltennistafels en de faciliteiten van de kantine. 

Voor de meeste bezoekers is de tafeltennismiddag een evenement waar wekelijks naar 

wordt uitgekeken. 

Voor deze groep van ruim 20 vijfenvijftig plussers zal de boodschap gevoelig aankomen 

en ook de verenigingen waarmee wij uitwisselingen houden zullen zwaar teleurgesteld 

zijn. 

 

Wij hopen en vertrouwen erop dat het bestuur van de ttv Huizen in overleg met de 

gemeente nog tot een oplossing kan komen. 

     Namens de 55+ club 

         RIEN 

  

 

 

ToernooiToernooiToernooiToernooi----uitslagenuitslagenuitslagenuitslagen    
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Toen ik gestrikt werd om plaats te nemen in de T.C.S. had ik beklonken dat dat oké was mits ik 

maar nooit iets in de Voltreffer hoefde te schrijven, daar ondergetekende daar niet echt veel 

plezier aan beleeft. Dit is ook altijd goed gegaan, totdat degene met wie de afspraak gemaakt 

was de T.C.S. verliet. Ik dacht toen, we kunnen de mensen toch niet zonder verslagen laten 

zitten, en ben vanaf dat moment toch in de pen geklommen na elk toernooi dat ik georganiseerd 

had. 

 

Vanaf dit moment zal het anders worden, daar ik het schrijven nu echt zat ben en dat ik mijn 

schaarse vrije tijd graag ergens anders aan wil besteden. Ik zal de uitslagen blijven verzorgen, 

maar dit zal een simpele opsomming van feiten zijn, zoals hieronder voor de eerste maal te zien 

is. Mochten de deelnemers van een toernooi toch liever een uitgebreider verslag in de 

Voltreffer zien, dan zullen ze zelf eens de pen ter hand moeten nemen! 

 

Bram Gerritse 

 

 

 

D(ubbel) E(nkel)  Prima Donna Kaas  toernooiD(ubbel) E(nkel)  Prima Donna Kaas  toernooiD(ubbel) E(nkel)  Prima Donna Kaas  toernooiD(ubbel) E(nkel)  Prima Donna Kaas  toernooi    
 

Dit toernooi vond plaats op vrijdag 7 mei. Het was een nieuw toernooi waarbij de deelnemers 

zowel enkels als dubbels spelen. Er waren 13 inschrijvingen, wat resulteerde in twee poules 

van 4 en één van 5. 

 

De winnaars uit de poules waren Jeroen Blok, Martin van Toorn en Henk Klein. Deze heren 

hebben in een driekamp bepaald wie de winnaars werden: 1
e
 Henk en 2

e
 Jeroen.  

 

Deze toernooivorm zal zeker nog een keer terugkomen, daar alle deelnemers het als een leuk 

toernooi hebben ervaren. 

 

Prima Donna Kaas Bedrijventoernooi 2004 Prima Donna Kaas Bedrijventoernooi 2004 Prima Donna Kaas Bedrijventoernooi 2004 Prima Donna Kaas Bedrijventoernooi 2004     
 

Het toernooi vond plaats op vrijdag 10 september jongstleden. Er waren 27 deelnemende teams 

van 12 verschillende bedrijven. (Albert Heijn Oostermeent, Gas & Lucht Specialist, European 

Music Center, Edah, Slokker Bouwgroep B.V., TPG Post, Kannegieter electronica B.V., Albert 

Heijn Dorp, C1000 Minken, Primera, Gall & Gall en Theehuis Bos en Hei.). 

 

Eerste is geworden een team van Gas & Lucht specialist bestaande uit Marcel Molenaar en Rob 

Klap. Op de tweede plek werd beslag gelegd door een team van Kannegieter electronica B.V. 

bestaande uit Serge Boomsma en Robert Post. 

 

Mijn speciale dank aan mijn broer die deze avond bij de organisatie heeft geholpen. 

 

Laatst heeft de uitreiking van de wisselbeker plaatsgevonden bij Gas & Lucht Specialist. De 

wisselbeker werd onder de felicitaties van de voorzitter van de T.C.S. uitgereikt aan de 

eigenaar van het bedrijf en één van de winnaars (van links naar rechts: Henk Molenaar, Marcel 

Molenaar, André Rebel). 
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Prima DonnPrima DonnPrima DonnPrima Donna  Kaas Stratentoernooi 2004a  Kaas Stratentoernooi 2004a  Kaas Stratentoernooi 2004a  Kaas Stratentoernooi 2004    
 

Het toernooi vond plaats op vrijdag 17 september jongstleden. Er deden 4 teams uit 4 

verschillende straten mee: Friesewal, Tijm, Houtrib en Brunel. 

 

De uitslag is geworden: 1
e
 Houtrib bestaande uit Ab de Weerd en Marcel Molenaar, 2

e
 Brunel 

bestaande uit Ina Busscher en Lies Belovics, 3
e
 Friesewal bestaande uit René van de Steeg en 

Bram Gerritse en 4
e
 Tijm bestaande uit Patrick Visser en Rutger (helaas geen achternaam 

bekend).  Omdat er zo weinig inschrijvingen waren, zijn er prijzen geregeld voor alle teams. 

 

Bram Gerritse 
 

 

Technische commissie seniorenTechnische commissie seniorenTechnische commissie seniorenTechnische commissie senioren    
 

Het is alweer oktober en dat betekend dat het seizoen alweer in volle gang is. De competitie is 

van start gegaan en ook zijn de eerste toernooien alweer gehouden. Het bedrijventoernooi was 

weer een groot succes en ook het stratentoernooi was ondanks de wat mindere deelname erg 

gezellig. Dankzij Bram zijn beide toernooien weer goed georganiseerd!!! 

 

De roep om training voor competitiespelers werd steeds harder en mede dankzij het initiatief 

van onze eigen leden is er een trainer, Marty Hendriksen, gevonden voor alle competitiespelers. 

Deze spelers hebben zich doormiddel van een brief kunnen aanmelden voor de training op 

dinsdagavond. Tot nu toe vindt iedereen het erg leuk en leert iedereen er nog erg veel van! Ik 

hoop dan ook dat iedereen enthousiast blijft en blijft komen… In december zal er een evaluatie 

plaatsvinden en zal er gekeken worden of we deze training in de huidige of eventueel een 

andere vorm gaan doorzetten. 
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Wat kunnen we de komende tijd nog verwachten? 

In ieder geval de competitiewedstrijden, de training van de recreanten op donderdag, de 

training van de competitiespelers op dinsdag. 

Op donderdag 28 oktober zal er een recreantentoernooi worden gehouden voor zowel leden als 

niet leden..  

Nog niet gepland maar wellicht wordt er tijdens of na de competitie nog een toernooitje 

georganiseerd voor de competitiespelers. Laat eens aan Bram, Bert of mijzelf weten of u dat 

leuk zou vinden…. 

Traditioneel in december  worden de oliebollentoernooien gehouden. 28 december voor de 

niet-leden en 30 december voor de leden. Schrijf deze data vast in uw agenda en schrijf u in 

zodat we er weer een gezellig en leuk toernooi van kunnen maken. 

 

Ik geloof dat ik nu alles wel ongeveer gehad heb. Rest mij niet anders dan iedereen op te 

roepen om lekker te komen tafeltennissen en misschien zelfs eens het eerste herenteam (speelt 

hoofdklasse en heeft kansen op kampioenschap) en/of  het dames team (speelt landelijk 4
de

 

divisie op zaterdagmiddag) aan te komen moedigen. 

 

Namens de TCS 

André Rebel 
 

 

BARBECUEBARBECUEBARBECUEBARBECUE    
 

Eind augustus ben ik naar de openingsnajaarseizoenbarbecue geweest. 

Eigenlijk heb ik er een grote hekel aan om een leuk stukje vlees te laten verbranden op een 

open vuur, zodat je af en toe niet weet of je nu het vlees eet, of de houtskool, inplaats van het 

met een stukje roomboter lekker te sudderen in de koekenpan. 

En dan die saté, stukjes kippen, of varkensvlees gedoopt in een soort zoute  pindakaas. 

Maar goed, de organisatie doet zijn best en het ijs aan het eind van de avond maakte veel goed. 

 

 

 
 

Wat mij trouwens opviel was dat de aanwezigen in drie groepen uiteen vielen, namelijk 

hangjongeren, oudere jongeren en ereleden. 

De ereleden zaten keurig aan een tafeltje een hapje te eten en een drankje te drinken, de 

hangjongeren hingen ergens en de oudere jongeren verdrongen zich rond het kampvuur, dat 

met die harde wind natuurlijk best wilde branden. 

Volgende keer de ruimte wat verkleinen, zodat we net zo dicht op elkaar zitten als bijvoorbeeld 

in de haven van Huizen. 

Behalve het eten, drinken en het ijs, had ik nog een reden om aanwezig te zijn, namelijk om er 

achter te komen wie nu wel die Malle Eppo was. 

Vroeger had ik wel eens een stukje in de Voltreffer gezien en vermoedde toen dat het door een 

studentikoos jeugdlid werd geschreven, maar die moest nu toch wel behoorlijk volwassen 

geworden zijn. 

 

 

Als eerste Jan Visser gevraagd, maar die wilde het niet zeggen, of wist het niet. 
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Zo eens om mij heen gekeken en een inschatting gemaakt. 

Een bestuurslid zou het wel niet zijn, want die laat buiten de bestuursvergaderingen zijn 

voorzitter het woord doen. 

Was het iemand achter de bar of iemand die de lege glazen ophaalde ? 

Ik had wel even met hem of haar willen discussieren over zijn/haar standpunten, want het was 

een serieus stuk, maar onder een serieus stuk hoort een serieuze naam. 

 

          RIEN  

 

 
 

 

 

Is malle Eppo echt mal?Is malle Eppo echt mal?Is malle Eppo echt mal?Is malle Eppo echt mal? 
 

In de “vakantie Voltreffer” (jaargang 38, nummer3, van juni 2004) meende “Malle Eppo” 

commentaar te moeten leveren op de opmerkingen van ondergetekende tijdens de laatste (en 

voorgaande) ALV(‘s) van onze vereniging. 

Zijn goed recht, zoals het mijn goed recht is te zeggen wat ik wil. Zo gaat dat in een 

democratische maatschappij en dus ook in onze vereniging. 

 

Omdat er helaas slechts weinig leden de moeite nemen om een ALV te bezoeken, verdient het 

wellicht aanbeveling om enige toelichting te geven. 

 

Inderdaad heb ik al vele jaren commentaar geleverd op het functioneren van opvolgende 

besturen als het gaat om spelpeilverbetering. 

Ik moet daar bij vertellen dat dat altijd positief bedoelde kritiek is geweest, altijd in het, naar 

mijn mening, belang van de vereniging. Ook hecht ik er aan om te zeggen dat bestuurders in 

het algemeen zeer veel waardering verdienen voor het werk dat zij “jaar in – jaar uit”, voor des 

keizers baard, leveren. En die waardering beperkt zich niet alleen tot bestuurders maar is ook 

sterk aanwezig voor heel veel andere vrijwilligers binnen de vereniging. 

Uit ervaring weet ik maar al te goed wat er binnen een vereniging gedaan moet worden om, op 

z’n minst, te blijven leven. 

 

Dat neemt echter niet weg dat ik me er al jaren aan stoor dat er geen daadkrachtige bestuurlijke 

initiatieven worden genomen om de kwaliteit van het spelpeil binnen onze vereniging 

daadwerkelijk te verhogen. 

Ik vindt het te gemakkelijk om steeds maar te roepen dat er geen talent is, dat er te weinig kader 

is, dat er geen geld is, dat de motivatie ontbreekt, dat spelers (sters) toch weer stoppen en meer 

van dat soort kreten. 
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Malle Eppo zegt het zo: “laat die gedachte nou eens los en accepteer dat dat gewoon niet lukt”. 

Het spijt me Henk, zo zit ik niet in elkaar. Ik denk dat het heel goed kan lukken. Maar je moet 

er heel veel voor doen. Het bewijs ervoor is vele jaren geleden al geleverd, we waren de 

grootste en we telden mee in kwalitatief opzicht. 

 

Laat ik voorop stellen dat, als een ALV in meerderheid en bij het volle verstand, besluit dat de 

vereniging maar moet draaien zoals het toevallig komt, ik direct mijn mond zal houden, ook dat 

is democratisch. 

 

Zo lang een dergelijk besluit niet is genomen zal ik blijven roepen wat ik de laatste jaren heb 

geroepen. Ik ben er ook van overtuigd dat er eens weer een flinke jonge vent (of meid) zal 

opstaan die zegt “schouders er onder, gaan voor die doelstelling”. En zo iemand zal zeker 

succes oogsten. 

Het is alleen te hopen dat de vereniging dan nog bestaat. 

 

Jaap Roeten 

JEUGDHOEK 
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We zijn een alweer tijdje bezig…We zijn een alweer tijdje bezig…We zijn een alweer tijdje bezig…We zijn een alweer tijdje bezig…    
 

 

Na een warme en natte zomer is het tafeltennisseizoen alweer een tijd bezig. Ik heb weinig 

kunnen doen voor tafeltennis, want ik was aan het klussen in mijn nieuwe huis. We zijn 

inmiddels bijna klaar. Een beetje later dan gehoopt, maar toch. Het nieuwe adres is: 

Trompstraat 25, 1271 SX. Het telefoonnummer blijft hetzelfde. 

 

Gelijk met de verbouwing van de rest van het huis, konden we een babykamer maken. Als alles 

goed gaat, komt er begin volgend jaar een nieuwe Robbers bij. 

 

De rest van de jeugdcommissie heeft niet stil gezeten deze zomer. Er zijn voorbereidingen 

getroffen voor de training, toernooien en de competitie. Als jullie het vorige clubblad hebben 

gelezen,  konden jullie zien dat de telefoonnummers van de trainers erin staan. Ook zijn de 

jeugdteams van huizen 3 t/m 6 een klasse omhoog gegaan. Dat betekent dat het voor sommigen 

een zwaar seizoen, maar wel leerzaam seizoen kan worden. Sinds lange tijd hebben alle teams 

een begeleider, daar zijn we erg blij mee. 

 

De competitie is inmiddels begonnen en alle jeugdteams doen redelijk mee. Er is één 

jeugdteam dat eruit springt en dat is Huizen 5. Zij staan eerste in de poule en negen punten los 

van de nummer twee. 

 

Ik stop nu met typen, want ik moet verder klussen in het huis. 

 

Tot ziens op de club! 

 

Namens de T.C.J 

Maarten Robbers 

    
    
JeugdcommissieJeugdcommissieJeugdcommissieJeugdcommissie    
 

De kompetitie is al weer 4weken oud dus alweer een flink eind opgang. 

De resultaten zijn niet echt overweldigend,maar daar kan nog steeds verandering in komen. 

We zijn weer gestart in de kompetitie met 6 teams evenveel als vorig seizoen. 

Wat wel steeds opvalt dat veel jongelui gaan werken op de zaterdagochtend en dat brengt toch 

wel de nodige problemen mee. 

De meeste hebben dit wel vooruit gemeld en daar is dan ook wel rekening mee gehouden. 

Maar het is wel lastig als iemand zich wel opgeeft voor de kompetitie en als deze begint bij zijn 

coach gaat zeggen dat hij niet kan omdat hij moet werken. 

Ik denk dat iemand dat al lang genoeg van te voren weet ,en als dat dan op tijd word gezegd 

,word niet alles in de war gebracht. 

Want het is wel zo als de teams zijn opgegeven kunnen daar niet zonder de nodige boetes 

zomaar veranderingen in worden aangebracht,dus je moet wel even goed nadenken wat je gaat 

doen. 

We hebben wel weer 2 nieuwe spelers in de kompetitie die spelen in team 6, dit zijn David de 

Haan en Remco Nachtegaal. 

Zij beginnen gelijk in de 5
e
 klasse wat best wel even wennen is als je uit de recreanten 

komt,maar ze weten zich goed aan te passen. 
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Jongens als jullie al weten of je volgend seizoen weer kompetitie gaat spelen kan je al vast je 

naam invullen opde lijst welke ik op jullie bord zal ophangen. 

Wat wel het vermelden waard is is dat we nu wel voor alle teams een begeleider hebben, en dat 

is echt het vermelden waard want dat is volgens mij uniek in de afdeling. 

We hadden n.l nog steeds een team wat zonder begeleider zat ,maar nu hebben Pieter Kos en 

Henk Overstege samen dat team onder hun hoede genomen. 

Dit is tevens het team wat voor het kampioenschap in aanmerking kan komen. 

Zij hebben ook nog geen wedstrijd verloren,en staan een straatlengte voor op de nummer 2. 

 

 

 

Dan nu de voorlopige resultaten van de kompetitie: 

Huizen 1 heeft het erg moeilijk in de 1
e
 klasse ,Maaike Visser en Jelle Vijfhuize hebben zelfs 

nog geen wedstrijd weten te winnen. 

Marcel Molenaar doet het hier nog het beste en dan volgt Henk Jan Kos . 

Ze staan nog wel op de laatste plaats ,maar dat kan natuurlijk nog wel veranderen. 

 

Huizen 2 daar zit qua sterkte niet zo veel verschil in met de andere verenigingen. 

Jammer is dat hier de sterkste speler van de vorige kompetitie zo maar vlak voor de kompetitie 

afhaakt. 

De spelers doen onderling niet veel voor elkaar onder,zoals het in de resultaten is te zien. 

Voor Martijn Gooijer was het wel even wennen in de derde klasse,maar nu heeft hij het ritme 

weer gevonden iedere week weer 2 wedstrijden winnen dan kom je aan het eind toch met een 

redelijk percentage uit 

Dit zelfde.geld ook voor Yorick Westland en Gerben de Jong. 

Huizen 3 doet het goed in de derde klasse,jammer dat Constantijn de Boer het nog niet 

helemaal kan redden in deze klasse. 

Misschien als hij iets vrijer uit en niet zo gespannen zou spelen dat het wel beter zou gaan 

.Dico van Dissel kan het goed bolwerken in deze klasse ook Ruben Lam brengt het er goed van 

af. 

Alleen van Effect 1 hebben zij tot nog toe verloren zij staan dan ook boven hun , maar het kan 

dus nog alle kanten opgaan,het kampioenschap is nog binnen berijk. 
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Huizen 4 speelt in de 4
e
 klasse en heeft het erg moeilijk,maar dat is ook best te begrijpen. 

Ze zijn allemaal nog zo jong en moeten toch regelmatig tegen tegenstanders welke een kop 

groter zijn dat werkt ook mee,misschien schrikt dat wel een beetje af maar ook daar wennen ze 

wel weer aan. 

Hier is ook 1 speler welke zich iets sneller kan aan passen dat is Qinten van Dissel,hij heeft 

hier het hoogste percentage. 

Robin Provoost en Julian Meijer doen het net iets minder en Joshua Telkamp moet het meest 

wennen,maar ook dat zal wel weer goed komen de kompetitie duurt nog even. 

Dus alles kan nog veranderen., tot nu toe staan ze nog op de laatste plaats. 

 

 

 
 

 

 

Huizen 5 zij doen het prima en zo het er nu naar uit ziet gaan zij voor het kampioenschap. 

Zij hebben dan ook alles nog gewonnen ,Kevin Kos staat hier zelf nog op 100% dus dat is 

geweldig. 

Reinout Smit en Herman Segers hebben elk 2 keer een steekje laten vallen ,maar dat moet 

kunnen. 

Zij staan 20 punten voor op de nummer 2 dus dat is nogal wat,dus jongens volhouden 

Dan hebben we nog Huizen 6 zij doen het niet slecht in de kompetitie ook al gezien dat hier 2 

spelers zijn die voor het eerst kompetitie spelen,te weten David de Haan en Remco Nachtegaal. 

De derde man in dit team is Jori Hoenkamp maar die speelt al een paar seizoenen langer mee. 

Wel staan zij nog op de laatste plaats maar ook dat kan nog veranderen. 

Ze gaan steeds beter spelen,David moet nog moet nog even proberen iets rustiger te spelen 

,maar ook dat moet je leren. 

Remco heeft iets meer geduld,hij kan even langer afwachten ,en Jori weet natuurlijk al langer 

hoe het gaat want die speelt al wat langer, hij heeft dan ook de meeste wedstrijden gewonnen 

maar dat scheelt maar 1 wedstrijd met Remco. 

Dit was dan tot zover weer de kompetitie. 

Gelukkig hebben we tot op heden ook met de driemansteams geen problemen van niet kunnen 

spelen ,iedereen is volgens mij goed gemotiveerd. 

Jongens ga zo door dan is het voor ons ook een stuk makkelijker en ook leuker,want het is 

altijd het mooist om met een kompleet team op stap te gaan. 

Dan heb ik nu alles weer verteld dacht ik namens de  

 

Jeugdcommissie 

Peter vd Broek.   
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Wij zijn trots op de jongens van HWij zijn trots op de jongens van HWij zijn trots op de jongens van HWij zijn trots op de jongens van Huizen 5uizen 5uizen 5uizen 5    
 

Als je dat zo leest zou er iets heel bijzonders gebeurd moeten zijn. Eigenlijk is dat niet zo, maar 

toch zijn Pieter Kos en ik erg trots op ons team., er wordt netjes gespeeld, er is sportief gedrag, 

er worden goede prestaties geleverd. Maar eigenlijk vind ik dat normaal. Onze trots komt meer 

naar voren na de laatste wedstrijd tegen Victoria. Tegenover het bijna onbehoorlijke gedrag van 

de spelers van dat team stond onberispelijk gedrag van Huizen 5.  

 

Op een niet sportieve manier werd geprobeerd om onze jongens uit het spel te halen.  

Op een gegeven moment werd er voor elk punt van Victoria geklapt. Het merendeel van die 

punten waren fouten van Huizen spelers. Daar klap je niet voor, misschien is “ Sorry “ zelfs op 

zijn plaats. Hoewel ik zelf tijdens een competitiewedstrijd niet overloop van sportiviteit 

irriteerde het mij meer dan onze spelers. Het heeft mij zelf een uitroep ontlokt dat ik kon 

begrijpen dat Victorianen gingen klappen voor fouten van Huizers, omdat het spel van 

Victorianen geen aanleiding gaf tot applaudisseren. 

 

 

 

Na de  laatste wedstrijd van Kevin werd er geen hand gegeven door het meisje van Victoria, 

Kevin liep haar achterna en dwong zo een felicitatie af, dat was Reinoud ook al gebeurd. Het 

meisje moest kennelijk eerder weg, dat hield haar echter niet tegen om Kevin nog even toe te 

fluisteren dat hij kon dood vallen. Na enige aarzeling heb ik dat gemeld bij Victoria. 

De uitslag 8 – 2 was misschien iets geflatteerd, maar gezien het gedrag van Victoria  volledig 

verdiend. Victoria is eigenlijk de concurrent voor het kampioenschap, we staan nu echter  

“ los” en met dit gedrag en met onze kwaliteit verdienen we het nu al. 

Dit is echter geen reden om niet meer te presteren.. Wij willen Kevin, Herman en Reinoud 

oproepen om goed te trainen, op de training aan te geven waar op getraind zou moeten worden 

en te blijven spelen zoals er tot nu toe gespeeld is. 

Jongens, we zijn trots op jullie! 

  

Pieter Kos en Henk Oversteegen 
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ACTIVITEITENKALENDERACTIVITEITENKALENDERACTIVITEITENKALENDERACTIVITEITENKALENDER    
 
 

 

Oktober 2004  

 Dag Datum  Begintijd Activiteit                    Jeugd  Senioren 

Wo 27-10-04 20.00 uur Bijeenkomst barvrijwilligers    x 

Do  28-10-04   Recreanten / Niet leden toernooi   x 

Vr 29-10-04   Dubbeltoernooi D-E     x 

Za 30-10-04 20.00 uur Klaverjassen      x 

 

 

November 2004 

Dag Datum  Begintijd Activiteit                    Jeugd  Senioren 

Za 20-11-04 20.00 uur Klaverjassen      x 

 

 

December 2004  

Dag Datum  Begintijd Activiteit                    Jeugd  Senioren 

Za 11-12-04 20.00 uur Klaverjassen      x 

Di 28-12-04   Prima Donna Kaas Oliebollentoernooi 

Leden + niet leden    x 

Di  28-12-04   Prima Donna Kaas Oliebollentoernooi   

Niet leden      x 

Do 30-12-04   Prima Donaa Kaas Oliebollentoernooi 

     Leden       x 

 

 

 
     

 

Maandelijks terugkerende aktiviteiten 

 

    Elke 1e woensdag van de maand     

    schoonmaken kantine 19.00 uur 

 

    Elke 2e woensdag van de maand 

    bestuursvergadering 20.15 uur 

 

    Elke woensdagmiddag 14.00 - 17.00 uur 

    55+club 
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Extra speelavond?Extra speelavond?Extra speelavond?Extra speelavond?    
 

Graag wil het bestuur een extra avond een zaal huren van 20:00-22:00 uur, tenminste, als daar 

behoefte aan is. Het is momenteel op dinsdagavond erg druk met vrijspelen in verband met de 

training in zaal 2 en tevens bestaat de mogelijkheid dat we volgend seizoen gaan uitbreiden met 

de trainingsgroepen. 

 

Wij willen daarom van álle seniorleden, recreanten en competitiespelers, horen of er behoefte 

bestaat aan een extra speelavond en zo ja, of dit dan maandag- of woensdagavond moet 

worden. Natuurlijk is het dan ook fijn als de bar geopend is dus zijn we tevens op zoek naar 

vrijwilligers die op deze extra avond daarvoor beschikbaar zouden zijn! 

 

Graag dus van iedereen reactie! Dat kan door onderstaand strookje in te leveren of via email of 

telefoon, in alle gevallen richting Kees Visser: 

 

k.visser4@wanadoo.nl 

 

 

 

--- � --- � ---� ---� ---� ---� ---� ---� ---� ---� ---� ---� ---� --- 

 

 

Naam : 

 

 

Behoefte aan extra speelavond: Ja / Nee * 

 

 

Voorkeur avond: Maandag / Woensdag * 

 

 

Beschikbaar voor bardienst: Ja / Nee * 

 

 

* Graag doorhalen wat niet van toepassing is 

 

 

 

 

--- � --- � ---� ---� ---� ---� ---� ---� ---� ---� ---� ---� ---� --- 

 

 

 

 

Namens de Z.K.C. 

Kees Visser 

 

 


