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Jaargang 38, nummer 5, december 2004Jaargang 38, nummer 5, december 2004Jaargang 38, nummer 5, december 2004Jaargang 38, nummer 5, december 2004    

    
    
Alweer de laatste Voltreffer van dit seizoen. Net zoals alle jaren is ook dit jaar weer 

omgevlogen. Kan me nog goed herinneren dat ik afgelopen jaar omstreeks dit tijdstip op deze 

zelfde stoel zat op zoek naar inspiratie voor het "verplichte" redactionele stukje. Gebruik de 

laatste tijd dit redactionele stukje ook om wat zaken die ik opmerk binnen onze vereniging van 

me af te schrijven. Ik hoop dat niemand dit erg vindt, en wie weet kunnen bepaalde personen er 

soms wat goeds uit plukken. 

 

Wat me de afgelopen periode verbazing schetste was dat de oliebollentoernooien voor 

seniorenleden en senior niet-leden samen waren gevoegd op 1 datum. Terwijl er een jarenlange 

traditie bestaat (na dit jaar bestond) om deze toernooien over 2 avonden te verspreiden. Nadat 

ik de reden van dit besluit vernam was ik nog veel verbaasder: er deden het afgelopen jaar (de 

afgelopen jaren) niet voldoende niet-leden senioren mee aan het niet-leden oliebollentoernooi.  

Waarop ik gelijk denk, misschien is er het afgelopen jaar (de afgelopen jaren) gewoon veel 

minder tijd en arbeid ingestoken om die niet-leden op te trommelen. Mond-op-mond reclame 

werkt in deze altijd het beste. Als er binnen de TCS en het PAC geen tijd voor is geweest om 

deze arbeid er in te steken, wat men toch tijdig ziet aankomen. Was het misschien wel een goed 

plan geweest om dit richting de leden te ventileren. Wie weet waren er een aantal leden 

omhoog gekomen, die dit "projectje met einddatum" voor hun rekening hadden kunnen nemen. 

Een gemiste kans voor het werven van nieuwe leden. In deze gedachte is rekening gehouden 

met het feit dat niet-leden senioren nu wel mogen meespelen bij de seniorleden. Maar in de 

praktijk houden niet-leden volgens mij geen goed gevoel aan zo'n avond over dat ze lekker 

hebben gespeeld. Hoop dat het niet-leden oliebollentoernooi voor senioren voor volgend jaar 

weer op de kalender kan worden teruggeplaatst. 

 

Een positief bericht is dat de senioren training een gevolg gaat hebben komend voorjaar. 

Na een aantal seizoenen van afwezigheid heeft Huizen weer een landelijke herenteam, wie weet 

hebben de trainingen van het afgelopen najaar een steentje bijgedragen. In totaal 4 teams 

kampioen, alle kampioenen van harte gefeliciteerd. En wie weet volgende voorjaar weer een 

volle kantine als de landelijke teams thuisspelen. Waardoor ook de prestaties van onze jeugd 

beter worden gevolgd. 

 

In deze Voltreffer een hoop standen en uitslagen van de najaarscompetitie. 

Ook onze voorzitter is goed vertegenwoordigd. Gelukkig is ditmaal ook het jeugdstuk goed 

vertegenwoordigd. Grote schrijver is hier Jelle Vijfhuize, ga zo door Jelle. 

 
Vanaf deze plaats iedereen goede en fijne dagen toegewenst. 

Robert 
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Van de voorzitterVan de voorzitterVan de voorzitterVan de voorzitter    

            

 

De kerst staat voor de deur en half Nederland heeft de griep. Ik had het in ieder geval 

behoorlijk te pakken. Vanwege problemen op het werk en meerdere uitdagingen op 

tafeltennisgebied heb ik het afgelopen seizoen maar twee keer gespeeld. Gelukkig was een 

aantal leden bereid om regelmatig in te vallen in ons team, mijn dank daarvoor. 

 

Weer een doel bereikt: het eerste herenteam is kampioen geworden in de Hoofdklasse, 

proficiat. Zij gaan het komende seizoen 3
e
 divisie spelen, samen met het eerste damesteam 

vertegenwoordigen zij de T.T.V. Huizen op landelijk niveau. Het eerste damesteam is tweede 

geworden in de 4
e
 divisie, misschien kunnen zij dit jaar kampioen worden dus dames veel 

trainen. Team 2 en 7 hebben ook het kampioenschap binnengehaald in respectievelijk de 2
e
 

klasse en de 5
e
 klasse, van harte gefeliciteerd. Bij de jeugd heeft team 5 het kampioenschap 

binnengehaald in de 5
e
 klasse, ook van harte gefeliciteerd. Eindstanden, persoonlijke resultaten 

en percentages vind je terug in de verslagen van de T.C.J. en de T.C.S.. 

 

De gemeente Huizen heeft inmiddels een concept-sportnota ontwikkeld waarin het beleid ten 

aanzien van subsidies en tarievenafspraken wordt geëvalueerd. Dit concept is op dit moment in 

behandeling bij de daarvoor verantwoordelijke commissie binnen de gemeente, op 16 

december 2004 staat dit op de agenda. Deze commissievergadering zal door mij en het Huizer 

sportplatform (hierin zijn meerdere grote verenigingen verenigd om de belangen van 

sportverenigingen uit de gemeente Huizen te behartigen) bezocht worden om een gevoel te 

krijgen bij wat er besproken wordt binnen deze commissie. Via het sportplatform zijn wij in het 

bezit gekomen van de concept-sportnota. Samen met Jeroen Blok en de penningmeester heb ik 

dit concept tegen het licht gehouden en er staan meerdere punten in die onze aandacht 

verdienen. In het begin van het jaar zal ik deze punten bespreken met het sportplatform en de 

gemeente zodat deze punten aangepast kunnen worden. Verder hoop ik dat de gemeente, zoals 

beloofd, de verenigingen zal betrekken bij het ontwikkelen van een definitieve sportnota. 

 

Het voortbestaan van de 55+ club was lange tijd onzeker vanwege een tekort aan 

gymnastieklokalen. Dit door de brand in de Huizermaatschool. Hierover vindt u in deze 

Voltreffer een apart stuk. 

 

De Holleblokcommissie is samen met de bewoners, overige gebruikers van ’t Holleblok en de 

gemeente Huizen is gesprek over de randvoorwaarden van het project. Dit houdt in dat er 

gekeken wordt welke behoeften en wensen er zijn. Als deze randvoorwaarden duidelijk zijn 

kunnen er plannen gemaakt worden, we moeten dan denken aan renovatie, nieuwbouw, wel of 

geen woningbouw en natuurlijk de kosten. Hierover valt op dit moment niet veel te melden. 

 

Op de bondsraadsvergadering van 21 november 2004 is besloten om de jaarkaart af te schaffen, 

hetgeen een belangrijke bezuiniging betekent. Volgend jaar is er met de geautomatiseerde  

licentieadministratie een alternatief voor de jaarkaart. De exacte gevolgen zijn nog niet bekend 

maar dat zullen we vast nog wel horen. Voor de ledenadministratie zal de stamkaart nog wel 

blijven bestaan. 
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De bestuurssamenstelling zal het komende jaar helaas gaan veranderen. Vorig jaar konden we 

nog trots zijn op een ongewijzigd voltallig bestuur, dit was een aantal jaren niet voorgekomen. 

Drie bestuursleden hebben aangegeven hun huidige functie neer te leggen. Onze secretaris, 

Joop Rövekamp, vindt voor zich zelf twee jaar in het bestuur een mooie periode, tijd voor 

nieuw bloed. André Rebel zal zijn functie als bestuursvertegenwoordiger T.C.S. neer leggen, 

hij heeft aangegeven minder tijd op de club te kunnen doorbrengen vanwege persoonlijke 

omstandigheden. Ook Jan van den Broek heeft aangegeven te moeten stoppen als 

bestuursvertegenwoordiger P.A.C. vanwege drukte op zijn werk. André en Jan leggen hun 

functie per 1 januari 2005 neer, Joop zal dit op de A.L.V. doen. Op dit moment ben ik bezig 

met het zoeken naar geschikte kandidaten, een voltallig bestuur is noodzakelijk als de T.T.V. 

Huizen een gezonde vereniging wil blijven, zowel op financieel als op sportief gebied. Ik heb 

goede hoop dat er mensen zijn die zich beschikbaar willen stellen voor één van deze functies, 

voor informatie hierover kunt u mij altijd vrijblijvend aanspreken. 

 

De in het najaar opgezette training voor de senioren is goed verlopen. Ik kan dan ook 

concluderen dat dit een geslaagde proefperiode is geweest, de deelnemers en ook de trainer zelf 

waren zeer positief. Inmiddels hebben er gesprekken plaats gevonden met de trainer om 

volgend seizoen op dezelfde voet verder te gaan, op 11 januari 2005 start de training dus weer. 

Er is nog een mogelijkheid dat de training al op 4 januari begint, over de exacte datum zullen 

de deelnemers nog geïnformeerd worden door T.C.S.. Op dit moment ben ik nog in 

onderhandeling met de trainer om ook de jeugd een proefperiode aan te bieden, hierover moet 

nog gesproken worden met de T.C.J. en de huidige trainers. Ik hoop hier binnenkort een 

positief antwoord op te geven. 

 

De internetcommissie is bezig met het opzetten van een enquête om te onderzoeken of de 

communicatiemiddelen (Internetsite, Infomail, Voltreffer) van de T.T.V. Huizen voldoen aan 

de wensen van de leden. Op korte termijn zal je hier meer over horen of natuurlijk lezen. 

 

Peter van den Broek 50 jaar lid van de T.T.V. Huizen, zie stuk elders in deze Voltreffer. 

 

Het bestuur in druk bezig het door haar uitgestippelde beleid ten uitvoer te brengen. Middelen 

hiertoe zijn onder andere het organiseren van activiteiten zoals toernooien, maar ook het 

verzorgen van trainingen en het vinden van sponsoren. De interne toernooien worden over het 

algemeen goed bezocht en zijn mede daarom vaak erg gezellig. Om er voor te zorgen dat ons 

ledenaantal weer gaat stijgen en om de T.T.V. Huizen meer uitstraling naar buiten te geven zal 

er ook meer aandacht besteed moeten gaan worden aan externe activiteiten zoals bijvoorbeeld 

het Prima Donna Kaas Oliebollen toernooi voor niet-leden en open dagen. Om dit te kunnen 

realiseren zal de Promotie Advies Commissie uitgebreid moeten worden. Dus zijn we op zoek 

naar gemotiveerde mensen die zitting willen nemen in deze commissie. Vind je het leuk om 

stukjes voor de krant te schrijven, contacten te onderhouden met sponsoren of creatief bezig te 

zijn spreek mij dan even aan. Mijn voorkeur gaat uit naar meerdere mensen zodat je 

gezamenlijk het één en ander ten uitvoer kan brengen. 

 

De datum voor de A.L.V. is vastgesteld op woensdag 30 maart 2005, dus zet dit alvast in de 

agenda. 
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Om het jaar leuk tafeltennissend af te sluiten staat er nog een aantal activiteiten op de planning. 

Op zaterdag 18 december 2004 het Prima Donna Kaas Kindertafeltennisfeest, 28 december 

2004 het Prima Donna Kaas Oliebollentoernooi voor de jeugd en op 30 december 2004 het 

Prima Donna Kaas Oliebollentoernooi voor de senioren. Vanwege een tekort aan 

commissieleden in de T.C.S., een matige promotie voor dit toernooi en een matige opkomst bij 

de niet-leden vorig jaar is besloten de leden en niet-leden samen te voegen. Ik ga er vanuit dat 

dit volgend jaar weer als vanouds apart georganiseerd wordt. Dus ook hier zijn we op zoek naar 

gemotiveerde mensen die zitting willen nemen in de T.C.S., heb je interesse schiet mij dan 

even aan. 

 

Het nieuwe jaar beginnen we met de nieuwjaarsreceptie, op 14 januari de algemene Prima 

Donna Kaas clubkampioenschappen voor de senioren en op 15 januari het uitje van de jeugd 

naar de Eemhof. 

 

Het bestuur van de T.T.V. Huizen wenst u prettige feestdagen en een gezond en sportief 2005. 

Ik zie u graag op de nieuwjaarsreceptie op dinsdag 4 januari 2005 om 20.00 uur om het nieuwe 

tafeltennisjaar te openen. 

 

 

Frank Hagen 

 

 

 

 
 

Technische commissie seniorenTechnische commissie seniorenTechnische commissie seniorenTechnische commissie senioren    
 

Het einde van het jaar is in zicht. De competitie is afgelopen en het Prima Donna Kaas 

Oliebollentoernooi komt eraan! Iedereen die een beetje op de hoogte wil zijn van alles wat er 

gebeurt op de club weet natuurlijk alles al. Er is een website, infomail en natuurlijk de kantine! 

Op alle genoemde plekken kan men alles horen en zien wat er gebeurt is en wat er binnenkort 

gaat gebeuren. Voor de mensen die de informatie op een of andere manier toch gemist heeft zal 

ik de belangrijkste zaken nog even noemen. 

 

Heren 1 is kampioen geworden in de hoofdklasse! Dit betekend dat onze vereniging komend 

jaar eindelijk weer eens een heren team in de landelijke klasse hebben (3
de

 divisie). Om met 

positieve verhalen door te gaan, ook Huizen 2 en Huizen 7 hebben het kampioenschap binnen 

gehaald. Alle heren nogmaals gefeliciteerd! Verdere toelichting op de competitie kunt u vast 

vinden in het stuk van de wedstrijdsecretaris Bert Jongerden. 

De teamsamenstelling moest dit jaar weer erg vroeg ingeleverd worden en op een paar kleine 

verschuivingen na zijn de teams hetzelfde gebleven. 

 

Afgelopen periode zijn er ook een paar recreantentoernooien geweest. Grote dank gaat uit naar 

Ina die dat allemaal weer voortreffelijk geregeld heeft. Verslagen van deze toernooien zijn 

verderop in de Voltreffer te vinden. 
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Het Prima Donna Kaas Oliebollentoernooi wordt dit jaar voor het eerst voor leden en niet-leden 

gelijk gehouden. Eén toernooi dus op 30 december (SCHRIJF U ALLEMAAL IN!!!). We gaan 

het een jaar proberen en zullen daarna kijken of het op deze manier voor herhaling vatbaar is of 

dat we het volgend jaar weer gescheiden toernooien gaan houden. 

14 Januari 2005 worden de Prima Donna Kaas Algemene Clubkampioenschappen gespeeld 

ook hiervoor kan iedereen zich inschrijven op het prikbord bij de bar. Doe allemaal mee! Het is 

een leuke manier om weer een beetje wedstrijdritme te krijgen voordat de week erna de 

competitie weer van start gaat. 

 

Afgelopen weken is er een proef geweest ten aanzien van training voor de competitiespelers. 

De geluiden van de deelnemers waren erg positief en we hopen na gesprekken met de trainer de 

trainingen dan ook door te kunnen zetten. Wanneer er nog mensen zijn die zich niet hebben 

aangemeld en dat wel zouden willen…. Geef u voor 1 januari op bij ondergetekende zodat er 

gekeken kan worden of er misschien groepen bij moeten komen. 

 

Alle belangrijke dingen heb ik denk ik nu wel genoemd rest mij alleen nog één onderwerp. In 

het stuk van de voorzitter Frank Hagen heeft u al kunnen lezen dat ik ga stoppen met het 

bestuurswerk voor de T.C.S.. Er zijn verschillende redenen waardoor ik dit besluit heb moeten 

nemen. Mijn manier van werken is gebaseerd op regelmatig op de club aanwezig zijn, zaken op 

de club te regelen of eventueel hand en spandiensten te verlenen bij activiteiten die de 

commissie organiseert. Ik wil een bepaalde beleving en gevoel bij de zaken hebben en kan die 

alleen maar op die manier krijgen. Door persoonlijke omstandigheden kan dit gewoon niet. Dit 

is dan ook gelijk een belangrijke reden voor mij om aan te geven te gaan stoppen. Wellicht ga 

ik wel weer iets anders voor de vereniging doen, want ik blijf het erg leuk vinden iets voor de 

club te doen. Het zullen dan wel zaken zijn die ik meer van thuis uit kan regelen. Een 

voorbeeld is de website (komt u daar ook wel eens??? www.nttb.nl/huizen ), dit zal ik dan ook 

samen met Martin van Toorn en Ingeborg blijven doen. 

 

Zo aan het einde gekomen hoop ik dat nu echt iedereen helemaal op de hoogte is! En wil ik 

graag iedereen hele fijne kerstdagen (ik ga ervan uit dat iedereen deze Voltreffer voor de kerst 

in de bus heeft) en een goede en veilige jaarwisseling wensen. 

 

Graag zie ik iedereen op de nieuwjaarsreceptie op dinsdag 4 januari 2005. 

 

 

André Rebel 

 

 

Open op Maandag?Open op Maandag?Open op Maandag?Open op Maandag?    
 

Naar aanleiding van een enquête die niet zo lang geleden is gehouden, zijn we als bestuur van 

plan een proefperiode in te stellen om te kijken of er genoeg animo is om de maandag weer 

open te gaan. Dit zal ingaan vanaf maandag 31 januari. De mogelijkheden voor de maandag 

zijn: training, vrijspelen of zelfs competitie. Er zijn dan natuurlijk wel vrijwilligers nodig die 

de zaal openen en die bardienst draaien. Je kunt je hiervoor opgeven voor 15 januari bij 

ondergetekende. 

 

Namens het bestuur, 

Kees Visser. 
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Peter van den Broek 50 jaar lid T.T.V. HuizenPeter van den Broek 50 jaar lid T.T.V. HuizenPeter van den Broek 50 jaar lid T.T.V. HuizenPeter van den Broek 50 jaar lid T.T.V. Huizen    
 

Op 1 december 1954 werd de toen 10 jarige Peter van den Broek lid van de Tafeltennis 

Vereniging Huizen. Nu 50 jaar verder is hij nog steeds lid en erg betrokken bij alles wat er 

speelt bij de vereniging. Om alle bijzondere zaken van de laatste 50 jaar te melden gaat iets te 

ver maar een aantal willen we u toch niet ontnemen.  

 

Peter is van jongs af aan al lid geweest en zelfs tijdens zijn militaire diensttijd was hij 

dubbeltjes lid! Jaren achter elkaar heeft hij competitie gespeeld waar hij helaas eind jaren '90 

mee moest stoppen vanwege een knie blessure. 

  

Een vereniging draait op mensen die op vrijwillige basis zaken voor de 

vereniging willen doen! Peter is daar een heel goed voorbeeld van. Naast 

bestuurlijk werk zet hij zich al meer dan 30 jaar in voor de jeugd bij de 

T.T.V. Huizen. Al jaren is hij wedstrijdsecretaris en lid van de 

jeugdcommissie en begeleidt hij al jaren, wisselende, jeugdteams. Elke 

zaterdag is hij aanwezig om zaken voor de jeugd te regelen of andere klusjes 

te doen. Want naast genoemde zaken is hij ook eigenlijk DE klusjesman van 

de T.T.V. Huizen. Als er weer eens een plankje opgehangen moet worden of 

een tafeltennistafel gerepareerd moet worden...Peter staat gelijk klaar om het te doen! Naast al 

deze zaken draait Peter ook nog elke 4 weken een bardienst op dinsdagavond! Niet voor niets is 

Peter in 1992 benoemd tot erelid van de Tafeltennis Vereniging Huizen. 

 

Ter ere van dit 50-jarig lidmaatschap hebben André en ik aan Peter van den Broek een 

aandenken, twee gietijzeren tafeltennisbatjes op een marmeren voet, uitgereikt. Tevens heeft 

zijn vrouw een mooie bos bloemen gekregen voor de jarenlange steun, die ze Peter, heeft 

gegeven. 

 

Zoals eerder gezegd, verenigingen draaien op dit soort UNIEKE mensen! 

 

Peter via deze weg nogmaals hartelijk dank voor alle zaken die je doet en we hopen dat je nog 

vele jaren lid blijft!!! 

 

                        Bestuur en leden T.T.V. Huizen 

 

 

    
    

BedanktBedanktBedanktBedankt    
    

Bij deze wil ik ook namens mijn vrouw het bestuur en de leden bedanken voor de bloemen en 

het mooie aandenken  welke ik mocht ontvangen voor mijn 50 jarig lidmaatschap op 1 

December. 

 

Peter vd Broek 
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Heel goede najaarskompetitie voor TTV HuizenHeel goede najaarskompetitie voor TTV HuizenHeel goede najaarskompetitie voor TTV HuizenHeel goede najaarskompetitie voor TTV Huizen    
 

 

Met name de eerste vier teams en het dames team presteerde heel goed met een kampioenschap 

voor team 1 en 2 . Team 2 nam na de 3
e
 wedstrijd de 1

e
 plaats in en heeft die behouden, voor 

team 1 werd het een verrassende ontknoping in de laatste wedstrijd werd het 10-0 en dat was 

genoeg om Quick te passeren. 

De dames deden het heel goed met een 2
e
 plaats en vooral het % van Monique 92 % is goed. 

 

Ook onze 3
e
 klassers deden het goed , helaas degradeerde team 5 het zat er dit jaar niet in, maar 

team 3 die maar liefs 7 invallers gebruikte werden toch keurig 3
e
 en team 4 had de pech dat 

Lelystad wel erg sterk was, misschien volgend jaar kampioen? 

Onze enige 4
e
 klasser had een vreemd seizoen in de laatste wedstrijd konden ze nog kampioen 

worden en ook nog degraderen het werd toch een aanvaardbare 3
e
 plaats. 

 

Van de 5
e
 klassers werd er maar een kampioen en degradeerde er twee enigszins matig waren 

de prestatievan de meeste teams. Gelukkig werd team 7 zoals verwacht kampioen maar ze 

moesten het toch waarmaken en werden ruim kampioen , ook team 8 en 12 deden het met hun 

2
e
 plaats goed,team 9 en 10 stelde met een 5

e
 plaats teleur die kunnen beter, en helaas voor 

team 11 en 13 is de 5
e
 klas voor  te zwaar gebleken voor team 11 heb ik een 5

e
 klas plaats 

aangevraagd. 

Van onze 6
e
 klassers deed team 15 het behoorlijk met een 2

e
 plaats en voor team 14 was het te 

zwaar die gaan het volgend jaar weer proberen in de 6
e
 recreatief. 

 

Samenvattend drie kampioenen die op het oliebollen toernooi het verdiende bloemetje krijgen 

vier team gedegradeerd dat valt wat tegen maar niet getreurd volgend gewoon kampioen 

worden. 

 

Enkel feiten over deze kompetitie: een 100% score haalde Jan van Wessel en Piet Zitterstein 

we hadden 17 verplaatste wedstrijden en hadden 15 invallers nodig voor onze team. 

In deze voltreffer staat ook de teamsamenstelling voor volgend seizoen allemaal veel sukses . 

voor alle standen en bijbehorende percentages zie het mededelingenbord in de Kloef. 

 

Bert Jongerden 

 

Percentages en eindstanden senioren competitie najaar 2004   Percentages en eindstanden senioren competitie najaar 2004   Percentages en eindstanden senioren competitie najaar 2004   Percentages en eindstanden senioren competitie najaar 2004       
 

Huizen D1 4 divisie  Huizen 1 
Hoofdklass

e   Huizen 2 2de kl 

Maaike vd Neut 25%  Patrick Visser 44%  Jeroen Blok 33% 

Bianca Bout 42%  Patrick van Dijk 56%  Henk Klein 67% 

Monique Kievith 92%  André Rebel 70%  Robert Bunschoten 78% 

Hennie Dekker   Gijs Molenaar 89%  Geert Molenaar 78% 

Dubbel 50%  Dubbel 50%  Dubbel 70% 

 

SKF 2 61  Huizen 1 66  Huizen 2 70 

Huizen 1 42  Quick 32 2 65  Bijmaat 4 68 

Docos 3 34  Over `t Net 1 58  Atc 3 62 

Spaarne 1 34  Victoria 4 49  VTV 9 40 

Htc 2 29  Rega 3 37  SVE 5 31 
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- 0  SVE  4 25  Maarssen 1 29 

 

Huizen 3 3de kl  Huizen 4 3de kl  Huizen 5 3de kl 

Frank Hagen 50%  Thijs Fennis 42%  Richard Hol 13% 

Edwin van Dijk 50%  Monique Kievith 44%  
Joop 
Rövekamp 26% 

Bert v/d Zwaan 53%  Jurriaan Dekker 70%  Alex Smit 37% 

Invaller 48%  Jerry van Leeuwen 77%  Piet Knop 50% 

Dubbel 70%  Dubbel 40%  Dubbel 40% 

        

Almeerspin 3 71  Lelystad United 2 73  HTTC 2 74 

sc `t Gooi 2 59  Huizen 4 60  Smash (W) 2 59 

Huizen 3 51  Bijmaat 6 59  Elan 4 47 

Quick 32 7 47  Almeerspin 5 45  TTCL 1 47 

Barneveld 1 47  Atc 5 38  Otio 2 43 

Hoogland 2 25  VEV 2 25  Huizen 5 30 

 

 

Huizen 6 4de kl  Huizen 7 5de kl  Huizen 8 5de kl 

Jan Visser 6%  Pieter Honing 44%  Martin van Toorn 43% 

Rob Barendregt 54%  Pieter Kos 78%  Henny Dekker 73% 

Bert Jongerden 67%  Henk Oversteegen 88%  Piet Zittersteijn 100% 

Kees Visser 76%  Klaas Kooy 93%  Dubbel 90% 

Invaller 33%  Jan van Wessel 100%    

Dubbel 30%  Invaller 50%    

   Dubbel 80%    

      Good luck 8 76 

Zeta 2 59  Huizen 7 81  Huizen 8 74 

Lelystad United 3 54  SVE 12 71  Laren 7 49 

Huizen 6 50  Hoogland 8 49  SVE 14 46 

TVP 3 49  Eemnes 2 43  Paushauze 2 42 

Quick 32 9 47  Shot 9 39  Over `t Net 7 13 

Bijnaat 10 41  TIVU 3 17    

 

 

Huizen 9 5de kl  Huizen 10 5de kl  Huizen 11 5de kl 

Paul Dekker 25%  Gerrit Snikkenberg 33%  Rene v Steeg 8% 

Gertjan Stolte 48%  Robin van Essen 39%  Hans le Poole 19% 

Leo Bijleveld 67%  Jasper van Dien 63%  Bram Gerritse 33% 

Harrie Kempers 79%  Joop Manussen 72%  Piet Traabach 48% 

Dubbel 30%  Invaller 67%  Monique Gerritse 61% 

   Dubbel 22%  Dubbel 33% 

        

HTTC 10 73  Rega 9 67  Iduna 3 69 

Vitac 4 59  Quick 32 11 63  Over `t Net 6 54 

Maarssen 5 56  Goodluck 9 62  Vitus 2 52 

Overhees 2 52  Hoogland 7 48  Hoogland 6 49 

Huizen 9 52  Huizen 10 48  Elan 9 40 

SSVU 1 8  Werinon 2 12  Huizen 11 36 
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Huizen 12 5de kl  Huizen 13 5de kl  Huizen 14 6de kl 

Ad de Weerd 0,0%  Landa Moll 0%  Lida  Vermeul 0% 

Nicole v Beurden 33,3%  Ingeborg Rebel 10%  Marjon Timmers 4% 

Sabine v 
Duinkerken 43,3%  Patrick Schimmel 38%  Inge Horseling 17% 

Sjaak v Oostrom 50,0%  Jolande Schijff 50%  Bianca Steen 78% 

Marcel Molenaar 86,7%  Maarten Robbers 73%  Maurice Korunca 78% 

Dubbel 90,0%  Invaller 33%  invaller 33% 

   Dubbel 30%  dubbel 38% 

        

Lelystad United 6 73  Hoogland 5 71  Veenland 3 68 

Huizen 12 61  VTV 18 51  Muiden 2 67 

Zeta 4 61  SVE 13 48  Victoria 17 65 

Rega 10 42  Laren  8 39  UTTC 17 46 

Almeerspin 9 35  TTCL 3 42  Tovo 3 29 

Tovo 2 28  Huizen 13 39  Huizen 14 25 

 
 
        

Huizen 15 6de kl 

Rob v Domselaar 8% 

Lammert Beekhuis 28% 

Klaas Schipper 56% 

Gert Schipper 62% 

Goos Westland 87% 

Invaller  

Dubbel 50% 

  

Bijmaat 13 67 

Huizen 15 55 

Almeerspin 10 52 

Buna 7 39 

VEV 5 39 

Lelystad United 8 38 

 

 

55+ club55+ club55+ club55+ club    
 

De 55+ club werd dit najaar slachtoffer van de grillen van de gemeente Huizen. Op dinsdag 12 

oktober 2004 werden wij geconfronteerd met een e-mail van de gemeente met daarin de 

mededeling dat, in verband met de afgebrande zaal van de Huizermaat, de 55+ club niet meer 

kon sporten van 14:00 tot 17:00 uur in gymzaal Holleblok I, die door de 55+ club al ruim 17½ 

jaar op deze tijd gebruikt wordt. De gemeente verzocht dit te verschuiven naar 15:45 tot 18:45 
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uur. 

 

Na overleg tussen het bestuur van de T.T.V. Huizen en de leiding van de 55+ club, kwam 

iedereen tot de conclusie dat aan het gedane verzoek geen gehoor kon worden gegeven. De 

voornaamste reden hiervoor is, dat wij te maken hebben met een groep spelers met een 

gemiddelde leeftijd van 70 jaar, waarvoor spelen rond etenstijd geen optie is. Eén en ander 

wordt op donderdag 14 oktober 2004 aan de gemeente medegedeeld, waarna bericht komt dat 

in de algemene gebruiksvoorwaarden gymzalen staat dat tijdens de schooluren de scholen te 

allen tijde voorrang hebben. Met ingang van 25 oktober tot waarschijnlijk 1 april 2005 kunnen 

we dus niet vanaf 14:00 uur maar pas vanaf 15:45 uur gebruik maken van de zaal. Wij vonden 

dit geen optie voor onze 55+ club. 

 

Deze manier van omgang met 55-plussers staat haaks op het beleid van de gemeente, die 

middels een uitgegeven persbericht een project probeert op te starten om 55-plussers aan het 

sporten te krijgen. De gemeente gaf wel aan dat er in de gymzaal aan de Bovenlangewijnseweg 

wel ruimte is. Ook dit is voor onze 55+ club geen optie, omdat we dan elke week een 

vrachtwagen moeten huren om de tafeltennistafels daar naar toe te brengen (en uiteraard ook 

weer terug). Wij waren van mening, en verschilden daarin duidelijk van mening met de 

gemeente, dat gebruik van deze gymzaal wél een optie zou zijn voor de gymnastieklessen van 

de Huizermaatschool. 

 

 
Van de zijde van de gemeente werd dan ineens geopperd (middels een opmerking in de Huizer 

Courant van de wethouder Jaap Kos), dat wij als vereniging te laat waren met onze 

urenplanning. Op 18 augustus 2004 is (zoals ieder jaar in overleg met de gemeente) een 

voorlopige urenplanning neergelegd. Daarin stond o.a. de woensdag van 14.00 tot 17.00 uur 

gepland. En op 30 september 2004 is de definitieve urenplanning ingediend. Deze procedure is 

al jaren in gebruik, omdat dan onze competitie-indeling pas bekend is, waarvoor we afhankelijk 

zijn van de Nederlandse Tafeltennisbond. Op 5 oktober 2004 is door de gemeente voor deze, 

kennelijk dus goedgekeurde, planning de factuur voor de huur verzonden. Met andere woorden, 

onzin dus dat we te laat waren. Wij waren dan ook van mening, dat de gemeente (tegen beter 

weten in) te lang heeft gehoopt dat de gemeente Blaricum de Grenspaal een jaar langer open 

wilde houden en, slechts 1½ week voor de ingangsdatum, met deze vervelende opgelegde 

oplossing voor onze vereniging kwam. Wij hebben aangegeven, dat er met ons als betalende 

hoofdhuurder van de gymzalen Holleblok I en II geen normaal telefonisch/mondeling overleg 

van tevoren heeft plaatsgevonden om tot een oplossing te komen en dat de gemeente zo niet 

met jarenlange huurders van de gemeentelijke gymnastiekzalen om dient te gaan. 

 

Na diverse pogingen van de 55+ club en het bestuur om begrip voor onze situatie te krijgen en 

de beslissing van de gemeente ongedaan te maken, middels stukken in de pers en brieven aan 

B&W inclusief alle politieke partijen, is er uiteindelijk op woensdag 10 november 2004 een 

gesprek geweest tussen een afvaardiging van onze vereniging (Jeroen Blok en ik) en de 

gemeente Huizen inzake de 55+ club. Het feit dat de scholen voorgaan is duidelijk. Het 

stimuleren van ouderen om te sporten/bewegen is een initiatief van de gemeente. We moesten 
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gezamenlijk proberen tot een oplossing te komen. 

 

Een aantal opties is doorgesproken: 

- 1 zaal van 14.00 tot 17.00 uur; was geen optie daar de scholen voor gaan. Alle gymzalen 

waren bekeken door de gemeente, vervolgens was besloten de gymzaal aan de Delta en de 

gymzalen in het Holleblok te gebruiken daar deze zalen het dichtst in de buurt zitten van de 

Huizermaat en er minimale reistijden en -afstanden zouden zijn voor de leraren. De leraren 

moeten namelijk voldoende toestellen tot hun beschikking hebben en het opzetten/afbreken zou 

hierdoor tot een minimum worden beperkt. Een uur hier en daar was daarom geen optie. 

- 1 zaal van 15.45 tot 18.45 uur; was geen optie daar de 55+ vastzit aan etenstijden 

(suikerpatiënten, gewoonte, eetvoorzieningen, etc.), het zou te laat en donker worden. 

- 2 zalen van 15.45 tot 17.15 uur; was geen optie in verband met de fysieke gesteldheid van de 

55-plussers en het sociale karakter van de 55+ club (koffie, enkelen, koffie, dubbelen, drankje). 

Alles afhandelen in een kortere tijd was geen optie, we moesten rekening houden met hun 

gezondheid en leeftijd. 

 

Op onze vraag waarom de gymzaal aan de Damwand (T.T.V. Bijmaat) niet meegenomen was 

gezien de afstand werd het stil. Na controle van de boeken gaven ze inderdaad toe dat deze zaal 

dichterbij is. Deze zaal was wel bekeken maar niet meegenomen in verband met het "leraren"-

verhaal en het feit dat het aangrenzende kinderdagverblijf de zaal huurt van 15:00 tot 16:00 

uur. Wij hebben voorgesteld om het kinderdagverblijf te verplaatsen van 15:00 tot 16:00 uur 

naar 16:00 tot 17:00 uur zodat de 55+ club van 13:00 tot 16:00 uur kon sporten in de zaal aan 

de Damwand. De gemeente vond dit een goed voorstel en zou contact op nemen met het 

kinderdagverblijf of een verschuiving mogelijk was en met de T.T.V. Bijmaat of wij gebruik 

zouden kunnen maken van hun tafeltennistafels en kantinefaciliteiten. En wij zouden deze 

mogelijke oplossing voor leggen aan de 55+ club. 

 

Aansluitend aan het gesprek met de gemeente hebben Jeroen Blok en ik een gesprek gehad op 

de club met Arie Rebel, Jan Spier, Rien van der Putten en Rinus van de Broek inzake de 

verwikkelingen met de gemeente. Omdat de 55+ club toch veel waarde hecht aan o.a. de 

faciliteiten en vrijheid die de 55+ club heeft binnen de T.T.V. Huizen (denk aan hierbij aan de 

ruimte, het aantal tafels, kantinegebruik, gewenning, eigen toegang, etc.), is na intern overleg 

besloten om, in plaats van het bedachte alternatief aan de Damwand, vanaf woensdag 10 

november 2004 van 16:00 tot 17:30 uur te sporten en daarnaast vanaf 14:00 tot 16:00 uur 

spelletjes te organiseren in de kantine. Dit alles om te voorkomen dat de groep uit elkaar zou 

vallen. Het bestuur vond dit een goed voorstel en heeft de 55+ club dit najaar aanvullend 

gesponsord met € 40,- om prijzen te kunnen kopen voor de te organiseren spelletjes. Voor 

komend voorjaar zal het bestuur kijken of het mogelijk is om de aanvullende sponsoring door 

te laten lopen, persoonlijk verwacht ik dat dit geen probleem zal zijn. De proefperiode zou 

duren tot 8 december 2004, waarna een evaluatie plaats zou vinden. Deze evaluatie is positief 

verlopen en de 55+ club gaat op deze wijze door tot en met april 2005 waarna er weer van 

14:00 tot 17:00 uur gesport kan worden. De animo is tot nu toe groot, hopen dat dit zo blijft. 

 

De gemeente Huizen is op de hoogte gesteld van dit besluit van de 55+ club. Wij hopen dat de 

herbouw van de sportzaal van de Huizermaatschool spoedig verloopt zodat de 55+ club vanaf 

april 2005 weer als vanouds kan sporten van 14:00 tot 17:00 uur. 

 

 

Frank Hagen 
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Teamsamenstelling senioren voorjaar 2005Teamsamenstelling senioren voorjaar 2005Teamsamenstelling senioren voorjaar 2005Teamsamenstelling senioren voorjaar 2005    
 

 

team 1 3e divisie  team 2 1 kl  team 3 3 kl 

Gijs Molenaar  Robert Bunschoten  Frank Hagen 

Patrick van Dijk  Geert Molenaar  Bert vd Zwaan 

André Rebel  Henk Klein  Edwin van Dijk 

Patrick Visser  Jeroen Blok    

        

        

team 4 3kl  team 5 4  kl  team 6 4kl 

Jerry van Leeuwen  Joop Rövekamp  Jan Visser 

Thijs Fennis  Piet Knop   Kees Visser 

Jurriaan Dekker  Alex Smit   Bert Jongerden 

Monique Kievith   Richard Hol  Rob Barendregt 

        

        

team 7 4 kl  team 8 4/5 kl  team 9 5 kl 

        

Henk Oversteegen  Martin van Toorn  Leo van Bijleveld 

Klaas Kooy  Henny Dekker  Harry Kempers 

Pieter Kos  Piet Zittersteijn  Gertjan Stolte 

Erik Bunt      Paul Dekker 

Jan van Wessel       

        

team 10 5 kl  team 11 5  kl  team 12 5kl 

        

Joop Manussen  Marcel Molenaar  Bram Gerritse  

Gerrit Snikkenburg  Nicole van Beurden  Monique Gerritse 

Jasper van Dien  Sabine van Duinkerken Hans le Poole 

Robin van Essen  Sjaak van Oostrom  Piet Traarbach 

Maarten Robbers       

        

team 13  6 kl  team 14 6 kl  team 15 6 kl rec 

        

Ingeborg Rebel  Lammert Beekhuis  Inge Horseling 

Landa Moll  Klaas Schipper  Marjon Timmers 

Patrick Schimmel  Goos Westland  Maurice Korunka 

Jolande Schijff  Rob van Domselaar  Ad de Weerd 

Rene vd Steeg  Gerrit Schipper    

        

        

        

damesteam 4 div       

        

Bianca Bout       

Monique Kievith       

Maaike vd Neut       

Henny Dekker (res)       
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bovenste naam is de aanvoerder      

 

 

Voetbal & bardienstVoetbal & bardienstVoetbal & bardienstVoetbal & bardienst    
 
 

Wat heeft dat met elkaar te maken zal je misschien denken? Het antwoord is simpel en 

duidelijk! ALLES… 

Al jaren wordt er in de eerste 2 weken van het nieuwe jaar een voetbaltoernooi door de S.V. 

Huizen georganiseerd in de zalen van het Holleblok. Wij als T.T.V. Huizen runnen de kantine 

en iedereen kan op zijn vingers natellen wat dat inhoudt. 

Vanwege de drukte hebben we vele bar en keukendiensten nodig want vele handen maken ligt 

werk…. 

 

Vindt je het ook eens leuk een bardienstje te draaien? Het is echt niet moeilijk en op deze 

dagen zijn er voldoende mensen die je kunnen helpen! 

 

De toernooien worden op zaterdag 8 en 15 januari 2005 gehouden! 

 

Dus heb je interesse of heb je nog vragen? Bel, mail of spreek me aan tijdens het 

oliebollentoernooi 

 

Namens de Z.K.C. 

 

 

Ingeborg Rebel 

 

 

 
 

 

Sinterklaastoernooi voor recreanten en 6Sinterklaastoernooi voor recreanten en 6Sinterklaastoernooi voor recreanten en 6Sinterklaastoernooi voor recreanten en 6eeee klassers klassers klassers klassers    
 
Donderdag 2 december precies om half 9 ging het Sinterklaastoernooi van start, deze keer voor 

recreanten en 6
e
 klassers. 

 

In poule 1 speelden Arie Rebel, Wim Heeres, Gerard de Graaf, Koos Schram en Gert Schipper. 

Gert won helaas geen partijen en werd 5
e
 in deze poule. 

Arie en Koos wonnen allebei 3 partijen en Wim en Gerard beiden 2 partijen, omdat Arie van 

Koos won werd Arie 1
e
 en Koos 2

e
. 

En omdat Gerard van Wim won, werd Gerard 3
e
 en Wim 4

e
. 

 

In poule 2 speelden Klaas Schipper, Goos Westland, Ina Busscher, Carolien van Os, Chris van 

Leeuwen en Rien v.d. Putten. 

In deze poule was de uitslag overduidelijk, want Chris won van iedereen, (en hij had sinds 
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maart vorig jaar niet meer gespeeld), dus gaat Chris volgende keer naar de hoogste poule. Rien 

verloor alleen van Chris, hij werd dus 2
e
, Goos met 3 winstpartijen werd 3

e
, Ina met 2 partijen  

 

winst werd 4
e
, Klaas werd met 1 keer winst 5

e
 en Carolien won helaas niets, maar speelde wéér 

tegen Ina in 5 sets, en verloor in de 4
e
 set met 12-10 en in de 5

e
 set met 13-11. 

 

In poule 3 speelden Carola Nijland, Lammert Beekhuis, Henk Schaap, Stef Smit en Edwin 

Wortel. 

Hier was Lammert de grote overwinnaar, hij won al zijn partijen. (dit komt vast door de 

training die hij vol concentratie en discipline volgt bij Martie.)   

Knap 2
e
 werd Stef, hij verloor alleen van Lammert, en  Stef traint pas 3 weken mee bij de 

recreanten. 

3
e
 werd Henk met 2 overwinningspartijen en Carola werd 4

e
, met winst op Edwin. Dus Edwin 

werd laatste zonder winstpunten. 

 

Voor de nummers 1 en 2 in elke poule was er een fraaie chocoladeletter en de rest van de 

spelers kreeg een zakje pepernoten. 

 

Het was een gezellige, drukke avond met veel emoties en 2 nieuwe gezichten 

(Chris en Rien weer terug) 

 

Met dank aan Joop Manussen en Maaike v.d. Neut, die de hele avond de standen bijhielden en 

met Jerry als barman. 

 

Ina Busscher 

 
 

Instructie verantwoord alcoholgebruikInstructie verantwoord alcoholgebruikInstructie verantwoord alcoholgebruikInstructie verantwoord alcoholgebruik    
    
Afgelopen oktober is er door de ZKC een instructie avond verantwoord alcoholgebruik 

georganiseerd. Kortweg afgekort tot IVA. De avond was op een aantal punten zeer leerzaam. 

De aanwezigheid van +/- 25 barvrijwilligers was ook zeer positief te noemen. De overige 

barvrijwilligers die niet op de instructie avond aanwezig konden zijn worden/zijn inmiddels 

ook geinstructureerd. Alle barvrijwilligers die de IVA instructie hebben gehad worden 

bijgehouden op een lijst. 

 

Op die avond waren er ook een tweetal vragen, waarop de ZKC even het precieze antwoord op 

moest schuldig blijven. De 2 vragen zijn doorgespeeld naar het NOC-NSF. 

Hier volgende de antwoorden. 

 

Onder welke categorie van de mixdrankjes (welke zeer populair zijn binnen onze vereniging)? 

Antwoord: Als het mixdrankje ter plekke wordt gemaakt en het bevat een bestandsdeel die valt 

onder de sterke drank, dan wordt het gehele mixdrankje beschouwd als sterke drank. 

Met andere woorden, deze mag alleen maar worden geschonken aan personen die 18 jaar of 

ouder zijn. 

 

Mocht er binnen de vereniging een strafbaar feit worden geconstateerd die veroorzaakt wordt 

door de schenker, wie krijgt dan de boete? 

Antwoord: De schenker krijgt de boete. Het bestuur zal dit feit in de komende 

bestuursvergadering behandelen. Men komt hier op terug. 
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         Robert Bunschoten 

 

 

JEUGDHOEK 

 
 

Bijna 2005Bijna 2005Bijna 2005Bijna 2005    
 
In het vorige clubblad schreef ik dat het huis bijna klaar is en dat is nog steeds zo. Door trage 

leveranciers wil het nog niet zo opschieten, maar we zijn inmiddels langzaam op weg met 

nieuwe spullen bestellen. 

 

Ook ben ik nog steeds geen vader, maar het schiet wel op, dus jullie merken wel wanneer ik 

met de kinderwagen binnen kom lopen. 

 

Een andere mededeling van persoonlijke aard is dat ik na ongeveer 10 jaar stop ik met het 

coachen en begeleiden van een jeugdteam vanwege onregelmatige werktijden. 

 

Over naar het  competitienieuws. Nogmaals wil ik bij deze de jongens van Huizen 5 (Kevin 

Kos, Herman Segers, Reinout Smit) en hun twee coaches/begeleiders (Henk Oversteegen en 

Pieter Kos) feliciteren met het kampioenschap.  Ondanks dat een aantal teams te hoog was 

ingedeeld, zijn ook de andere resultaten heel aardig. Huizen 6  werd derde (op één punt van de 

nummer twee), Huizen 2 en 4 in de middenmoot en Huizen 3 knap tweede. Huizen 1 is helaas 

onderaan geëindigd.  

 

Ook hadden weer een aantal toernooien voor jullie, zoals Vreemde batje, Rondje om de tafel en 

Vriendentoernooi. Voor de verslagen moet je verder lezen in het clubblad. 

 

Het meedoen aan externe toernooien wordt het steeds meer een probleem, want die vallen 

steeds vaker op zondagen en tot nog toe hebben we als commissie besloten daar niet aan mee te 
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doen. Vandaar dat we jullie aan weinig externe toernooien konden laten meedoen.  Opnieuw 

willen we inventariseren wie er geen bezwaar hebben tegen het spelen van toernooien op 

zondag en daar dus wel naartoe zouden willen.  

 

Je kunt dit laten weten door te mailen naar maarten.robbers@tiscali.nl. Bij voldoende respons 

gaan we kijken of er ook genoeg begeleiders zijn. 

 

Wanneer het clubblad is uitgegeven, zijn er al twee grote toernooien geweest: het 

Kindertafeltennisfeest en het oliebollentoernooi. Daarover kan ik dus nog niks over vertellen, 

dat komt in het volgende clubblad. 

 

Binnenkort is er weer een jeugduitje en wel op zaterdag 15 januari. Dit uitje wordt jullie 

gedeeltelijk aangeboden door de t.c.j en de club van 25. Vergeet niet het antwoordstrookje in te 

leveren!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Vergeet ook niet dat op 23 januari de competitie weer begint. De poule-indeling is nog niet 

bekend, maar wel de speelweken en de laatste competitiedag is op 16 april. 

 

Oké, genoeg geschreven. Hierbij wens ik jullie prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar 

en in 2005 veel tafeltennisplezier! 

 

Namens de t.c.j 

Maarten Robbers 

 

 

    
HET “SPELEN MET JE SLECHTE HAND”HET “SPELEN MET JE SLECHTE HAND”HET “SPELEN MET JE SLECHTE HAND”HET “SPELEN MET JE SLECHTE HAND”----TOERNOOITOERNOOITOERNOOITOERNOOI  
 

Dit toernooi was nog nooit georganiseerd bij de TTV Huizen, en dus was zaterdag 13 

november het debuut. 

Er hadden zich 12 jeugdleden opgegeven, maar om 5 voor half 11 waren er pas vier 4, terwijl 

we rond half 11 zouden beginnen.  Het leek er dus op dat het een kaal toernooi zou worden, 

maar gelukkig stond met 5 minuten de hele zaal vol.  

Ook Gert-Jan Stolte (voor wie hem niet kent: een senior) was al vroeg op de been en had laten 

weten dat hij het wel leuk zou vinden om mee te doen, mochten er niet zoveel kinderen zijn. 

Hoewel iedereen er nu toch was, zou Gert-Jan toch maar mee doen, gewoon voor de lol. Hij 

zou dus geen kans maken op de prijs.  

 

We hadden 2 poules gemaakt: een poule van 7 voor de recreanten en eentje van 6 voor de 

competitiespelenden. Er werden gewone wedstrijden gespeeld (best of five), maar natuurlijk 

wel met de ‘slechte’ hand. Nadat de 2 poules gespeeld zouden zijn, zouden de eerste 2 van de 

poules de halve finales spelen en de winnaars daarvan zouden gaan strijden om de eerste plaats. 
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In de poule voor de recreanten bleek al snel dat het zou gaan tussen Gert-Jan Westland, Wout 

de Weerd en Harmen de Boer. Wout won uiteindelijk al zijn partijen (6 stuks) in de poule,  

Gert-Jan won 5 van zijn partijen en Harmen wist er 4 op zijn naam te schrijven.  

De nummer 4 in de poule werd Sander Lam met 3 winstpartijen, nummer 5 met 2 keer winst 

was Hans Stuivenberg, nummer 6 met 1 gewonnen wedstrijd was Jan Willem de Boer en 

Maxim van der Kaaij wist er helaas geen 1 te winnen.  

 

Bij de competitiespelenden ging het tussen Ruben Lam en Yorick Westland. Zij wisten 

uiteindelijk alle twee 4 partijen te winnen. Omdat Yorick van Ruben in de eerste ronde nipt had 

gewonnen met 3-2 in sets en 11-9 in de laatste game, werd hij 1
ste

 in de poule en Ruben 

vanzelfsprekend 2
de

. Derde in de poule werd Kevin Kos met 3 winstpartijen, vierde en vijfde 

waren Robin Provoost en Quinten van Dissel met allebei 2 keer winst en teleurstellend laatste 

werd Gert-Jan Stolte met maar 2 gewonnen games in de hele poule. 

 

 
 

De halve finales waren kruisfinales, wat betekend dat de nummer 1 van de ene poule tegen de 

nummer 2 van de andere poule speelt en de tweede tegen de eerste.  

In de ene partij speelden Yorick tegen Gert-Jan. Yorick bleek enigszins te sterk en won  

met 3-0. Bij de tweede wedstrijd (Wout tegen Ruben) leek het wat spannender te worden. Na 

twee sets voor Ruben, won Wout namelijk knap met 12-10. In de vierde set ging het in het 

begin gelijk op maar uiteindelijk won Ruben toch met 11-7.  

 

De finale zou dus gaan tussen Ruben en Yorick. Het beloofde een spannende partij te worden. 

Het waren namelijk aan elkaar gewaagde spelers, dit was uit de poule gebleken. Toen won 

Yorick maar nipt in 5-en. Ruben kreeg dus een revenge in de finale.  

Na 11-7 voor Ruben in de eerste set was alles nog mogelijk, maar toen ook de tweede set in 11-

6 naar Ruben ging was het gedaan. Hoewel het in de 3
de

 set nog spannend werd (10-10), was 

ook de derde set voor Ruben en wel in 12-10.  

 

Ruben won dus met overmacht en werd 1
ste

, als prijs kreeg hij een slagroomtaart. Yorick werd 

tweede en kreeg 4 tompoucen. 

 

Al met al was het een geslaagd toernooi en van onze kant zeker voor herhaling vatbaar.  

 

Namens de TCJ, 

 

Jelle Vijfhuize 
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VERSLAG VAN HETVERSLAG VAN HETVERSLAG VAN HETVERSLAG VAN HET VRIENDENTOERNOOI OP 11 DECEMBER VRIENDENTOERNOOI OP 11 DECEMBER VRIENDENTOERNOOI OP 11 DECEMBER VRIENDENTOERNOOI OP 11 DECEMBER    
    

    
    

Alweer het op een na laatste toernooi van het jaar. Op 28 december werd namelijk nog het 

Oliebollentoernooi gespeeld. Dit was dus een mooie kans om nog even te oefenen.  

Zoals de naam al verraadt, is het een vriendentoernooi, wat betekend dat ieder lid met een 

vriend(in), neefje, nichtje enz. moet spelen. Vijf van onze leden hadden zich opgegeven, wat 

het totaal dus bracht op 10 kinderen.  

 

Er zou een halve Davis-cup worden gespeeld. Volgens dit systeem zouden de ‘vrienden’ tegen 

elkaar spelen en de leden tegen elkaar. Verder werd er ook nog een dubbel gespeeld. Daarnaast 

was er bij de leden ook nog de handicapregel ingesteld. Dit betekent dat de zwakkere wat 

punten voor krijgt, zodat de kans op winst voor iedereen gelijk is. Bij de niet-leden zou elke 

wedstrijd met 0-0 beginnen, omdat het niet in te schatten is wie het sterkste enz. is. 

 

In de enkelpoule van de niet-leden bleek Sander (broertje van Ruben Lam) al snel te sterk voor 

iedereen. Hij won al zijn partijen vrij eenvoudig. Ook Laurens (vriend van Quinten v. Dissel) 

deed het erg goed. Hij verloor alleen zijn eerste wedstrijd van Sander. Henk (vriend van Dico v. 

Dissel) deed goed zijn best, hij won er 2 in ‘straight sets’ en de andere twee verloor hij waarvan 

1 in vijven. Daarna kwam Guido (broertje van David de Haan) met 1 gewonnen wedstrijd in 3 

games. Ook Arnoud (vriend van Robin Provoost) deed zijn best, alleen waren de anderen iets te 

sterk voor hem.   

 

Ook bij de enkels van de leden bleek al snel dat Dico eerste zou worden en dus 4 punten zou 

binnen slepen. Wel spannend was wie 2
de

 zou worden. Na ronde 4 hadden Robin en David 

namelijk beide 2 punten. Wie zou winnen zou dus 2
de

 zijn, maar alle twee verloren ze van de 

van Dissels en dus bleven ze steken op 2 punten. Bij de laatste twee (Quinten en Ruben) leek 

het erop dat ze die dag niet in vorm waren. Beide verloren 3 van de 4 wedstrijden en hadden 

dus maar 1 punt. 

 

Na de enkels bleek dat het nog helemaal open lag. Vier van de vijf teams konden nog aanspraak 

maken op de 1
ste 

plaats. Dat waren de koppels Quinten/Laurens, David/Guido, Ruben/Sander en 

Dico/Henk. De eerste 2 verloren echter teveel dubbels en lagen dus uit de strijd.  

De wedstrijd tussen de andere twee was zeer spannend en eindigde in 3-2 in het voordeel van 

Dico en zijn maatje. Hierdoor werden zij 1
ste

 in de dubbelpoule, de gebroeders Lam 2
de

, 

David&Guido 3
de

, Quinten&Laurens 4
de

 en Robin&Arnoud werden 5
de

. 
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Nadat alle partijen waren gespeeld werden alle behaalde punten opgeteld, zodat duidelijk zou 

worden wie er had gewonnen. 

Uiteindelijk werd dit de eindstand: 

 

1. Dico en Henk met 10 punten 

2. Ruben en Sander met 8 punten 

3. Quinten en Laurens met 5 punten 

4. David en Guido met 5 punten 

5. Robin en Arnoud met 2 punten. 

 

Namens de TCJ, 

Jelle Vijfhuize 

 

 
    

JeugdJeugdJeugdJeugdcommissiecommissiecommissiecommissie    
    
De najaarskompetitie zit er weer op,waarvan de resultaten echt niet slecht te noemen zijn . 

1 team is kampioen geworden en nog een team net niet zij kwamen 2 punten te kort om zich 

ook kampioen te mogen noemen. 

 

De nieuwe teams voor de voorjaarskompetitie zijn al weer ingeleverd, deze begint ook alweer 

op 22 Januari en zo het er nu voor staat met evenveel teams als de najaarskompetitie. 

Het is een kompetitie geweest waar iedereen er voor ging,er waren heel weinig afzeggingen en 

dat moeten we net hebben.Gelukkig gaat ons 1
e
 team ook weer door al is het zonder Marcel 

Molenaar ,jammer maar die hield het voor gezien. 

Er hebben nog wel een paar jongens bedankt voor de kompetitie,dus moest er wel weer wat 

worden geschoven met diverse teams voor de nieuwe teamsamenstelling. 

 

Het is voor iedereen misschien niet even leuk maar ik hoop wel dat jullie daar begrip voor 

hebben. Soms kan het niet anders maarhet houd wel in dat sommige teams wel sterk genoeg 

worden voor het kampioenschap,of heel dicht daarbij. 

Het is voor de nieuwkomers in de kompetitie wel verplicht om een clubteneu aan te 

schaffen,deze zijn te verkrijgen in de kantine. 
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Dan nu even iets over de teams uit deze kompetitie. 

Team 1 kwam uit in de 1
e
 klasse wat toch wel wat te zwaar bleek te zijn gezien de laatste plaats 

waar zij op zijn geeindigd. Henk Jan Kos deed het hier nog het beste door te eindigen op 

62%,Marcel Molenaar kwam tot 38% ,Maaike Visser en Jelle Vijfhuize kwamen niet verder 

dan resp.4% en 5%.,dus ik denk dat er nu een plaats in de 2
e
 klasse op komst is. 

Maar daar kunnen ze dan misschien weer kampioen worden . 

 

 

Huizen 2 kwam uit in de derde klasse en zij wisten te eindigen op de 3
e
 plaats. 

Jammer is dat Sinoe Luiz Perez wel had opgegeven voor de kompetitie maar geen wedstrijd 

heeft gespeeld,en dat heeft denk ik de jongens wel de 1
e
 plaats gekost. 

Yorick Westland kwam hier tot 33% ,Gerben de Jong haalde 40% en Martijn Gooijer was met 

50% de hoogst geeindigde speler van dit team. 

Gelukkig gaat dit team ook door in de nieuwe kompetitie. 

 

 

 
 

 

Huizen 3 zij wisten op de 2
e
 plaats te eindigen wat dus ook heel niet gek is. 

Jammer dat Constantijn de Boer niet verder groeide in de kompetitie wat best had gekund , hij 

speelt n.l heel niet slecht maar op de spannende momenten lukt het hem gewoon niet meer 

,jammer dat hij stopt met de kompetitie. Dico van Dissel had daar geen moeite mee,hij verloor 

dan ook maar 1 partij in de hele kompetitie,en eindigde daar door dan ook op 97%. 

Ook Ruben Lam gaat steeds beter spelen hij eindigde dan ook op 57% dus dat beloofd nog wat. 

 

Huizen 4 zij eindigde op de 1 na laatste plaats jammer dat ook hier 1 speler bij zat die het 

allemaal net niet kan bolwerken. Ik hoop dat hij het niet erg vind dat hij in een ander team is 

geplaatst,maar hopelijk heeft hij hier geen moeite mee en kan hij met zijn ervaring daar de 

leiding nemen. Het is weliswaar het laatste team , maar dat is evenals het voorlaatste team nog 

5
e
 klas vandaar deze wissel. 

 

Robin Provoost en Julian Meijer kwamen met hun percentages dicht bij elkaar zij kwamen 

resp.op25% en 29%. Ook hier is 1 speler die toch wel de kar moet trekken dat is Quinten van 

Dissel hij haalde dan ook 75%. Dus jongens het nieuwe seizoen gaan we er weer voor.    

Dan Huizen 5 dit team werd met vlag en wimpel kampioen,zij wisten elke wedstrijd met ruim 

verschil te winnen ,behalve de laatste wedstrijd daar speelde zij 5-5. Ook ging hier Kevin Kos 

van zijn 100% af hij verloor de laatste wedstrijd in de laatste game ,waar hij nog wel met 9-3 

voorstond en het ineens niet meer ging ,maarja 97% lijkt mij ook nog wel mooi. 

Herman Segers kwam hier tot 76% en Reinout Smit eindigde op79%. 

Jammer is het dat Reinout gaat stoppen met tafeltennis,dat hield wel in dat ook het 

kampioensteam moest worden opgedeeld. 
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Huizen 6 dan zij begonnen rustig en naarmate de kompetitie vorderde gingen zij steeds beter 

spelen ,zij konden op het laatst zelfs nog kampioen worden. 

Dat zou dan in de laatste wedstrijd moeten gebeuren,maar zij kwamen net 1 punt te kort. 

De laatste wedstrijd werd met 9-1 gewonnen Remco verloor die ene wedstrijd ,maar het is niet 

zijn schuld dat ze geen kampioen zijn geworden,al had hij die partij gewonnen dan waren zij 

gelijk geeindigd en was het onderling resultaat van TVP net iets beter. 

Wij hebben van hun verloren met 8-2 en gewonnen met 6-4 dus dat scheeld net die paar punten 

jammer,dan de volgende kompetitie maar we gaan er weer tegenaan, we zijn nu wel met z,n 

vieren. 

Dan heb ik de percentages nog niet vermeld dus doe ik dat nu,Jori Hoenkamp speelde 

67%,David de Haan welke ook steeds beter gaat spelen kwam op48% en Remco Nagtegaal 

eindigde het hoogst met 70%. 

Dit was dan weer de najaarskompetitie ,als ik de gegevens van de voorjaarskompetitie heb laat 

ik dat zo snel mogelijk weten. 

Dan zal ik nu nog de nieuwe teams vermelden zo die zijn door gegeven aan de bond,wand dat 

moest al heel snel. 

Ik vergeet nog te zeggen dat we weer 3 spelers hebben die voor het eerst kompetitie gaan 

spelen jongen ook voor jullie geld  doe goed je best en veel plezier in de kompetitie,jullie 

zullen zien dat het heel anders is dan zo maar een balletje slaan bij de recreanten,het is veel 

spannender veel succes. 

Dan nu de teams  

                                                

Huizen 1                                             Huizen 2                                            Huizen 3 

Henk Jan Kos                                     Yorick Westland                               Dico va Dissel 

Jelle Vijfhuize                                      Martijn Gooijer                                  Kevin Kos 

Maaike Visser                                     Gerben de Jong                                 Ruben Lam 

 

 

Huizen4                                               Huizen 5                                            Huizen 6 

Quinten van Dissel                                Herman Segers                                  Joshua Telkamp 

Robin Provoost                                    David de Haan                                   Wout de Wit 

Julian Meijer                                         Remco Nagtegaal                               Maxim vd Kaaij 

                                                            Jori Hoenkamp                                   Nico Sentini 

 

Hopelijk kunnen jullie je hier in vinden,het is ook in overleg gegaan met de trainers en andere 

commissieleden. 

Verderrest mij nog jullie allemaal prettige feestdagen toe te wensen en een goed begin in 2005. 

Denken jullie wel om je hande met dat vuurwerk,want met tafeltennis heb je wel je handen 

nodig 

 

Namens de TCJ Peter vd Broek.                                
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HET VREEMDE BATJES TOERNOOIHET VREEMDE BATJES TOERNOOIHET VREEMDE BATJES TOERNOOIHET VREEMDE BATJES TOERNOOI    
 
 

 
 

Op zaterdag 27 november was er door de TCJ weer een toernooitje georganiseerd voor de 

recreanten. Met dit toernooi zouden in plaats van gewone batjes, allerlei vreemde voorwerpen 

gebruikt worden.  

 

Er hadden zich 4 mensen opgegeven, maar toen we rond 11 uur ’s ochtend begonnen hadden 

we toch nog een poule van 7 mensen. Het was de bedoeling dat je thuis een leuk voorwerp zou 

zoeken, maar een paar kinderen had niks kunnen vinden. Gelukkig zijn er in de kantine genoeg 

dingen te vinden waarmee je kan spelen. Uiteindelijk had dan toch iedereen een apart batje. 

 

Wanneer je een poule van 7 hebt, betekend dat dat er 7 rondes gespeeld moeten worden waarbij 

er telkens iemand niet hoeft te spelen. Vanaf ronde 5 bleek dat het uiteindelijk tussen Maxim 

van der Kaaij, Gert-Jan Westland en Harmen de Boer. 

Omdat Maxim in ronde 1 had verloren van Harmen en in ronde 7 nog een keer van Nico 

Sentini kon hij niet meer 1
ste

 worden.  

Het ging dus nog tussen Gert-Jan en Harmen. Toevallig was dit ook de laatste wedstrijd.  

Gert-Jan won die wedstrijd overtuigend in 3 sets en het was dus van zelfsprekend dat hij de 1
ste

 

plek had. Hij won dan ook een, hoe kan het ook anders zo dicht voor Sinterklaas, een 

chocoladeletter W.  

Naast een prijs voor de nummer 1, was er ook nog een prijs voor het origineelste batje. Deze 

prijs ging naar Jan Willem de Boer. Hij was die ochtend met een blik (de helft van een 

stoffer&blik). 

 

Voor de volledigheid nog even de ranking van alle spelers: 

 

1. Gert-Jan Westland 

2. Harmen de Boer 

3. Maxim van der Kaaij 

4. Nico Sentini 

5. Wout de Weerd 

6. Jakob Vlot 

7. Jan Willem de Boer 
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Namens de TCJ, 

 

Jelle Vijfhuize 

 
 

ACTIVITEITENKALENDERACTIVITEITENKALENDERACTIVITEITENKALENDERACTIVITEITENKALENDER    
 
 

December 2004  

Dag Datum  Begintijd Activiteit                    Jeugd  Senioren 

Di 28-12-04 10.00 uur Prima Donna Kaas Oliebollentoernooi 

Leden + niet leden    x 

Do 30-12-04 19.15 uur Prima Donaa Kaas Oliebollentoernooi 

     Leden + niet leden     x 

 

 

Januari 2004  

Dag Datum  Begintijd Activiteit                    Jeugd  Senioren 

Di 04-01-05 20.00 uur Nieuwjaarsreceptie    x x 

Ma 17-01-05   Start voorjaars competitie afdeling    x 

Za 22-01-05   Start voorjaars competitie jeugd  x 

Za 22-01-05   Start voorjaars competitie landelijk   x

  

 

 
   

Maandelijks terugkerende aktiviteiten 

 

    Elke 1e maandag 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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ORGANISEERT HET 

 

 52
ste 

 
 

    

OliebollentoernooiOliebollentoernooiOliebollentoernooiOliebollentoernooi    
Mis het niet! Voor leden en niet-leden!  
 

Waar  :In de sportzalen bij w.c. de Holleblok. 
Wanneer : 
- Jeugd (t/m 17 jaar):dinsdag dinsdag dinsdag dinsdag     28 december 10:00 uur28 december 10:00 uur28 december 10:00 uur28 december 10:00 uur 
- Senioren       :donderdagdonderdagdonderdagdonderdag    30 december 19:15 uur30 december 19:15 uur30 december 19:15 uur30 december 19:15 uur 

    
    
Inschrijven kan NU!! Inschrijven kan NU!! Inschrijven kan NU!! Inschrijven kan NU!!     

In de kantine achter wc de Holleblok In de kantine achter wc de Holleblok In de kantine achter wc de Holleblok In de kantine achter wc de Holleblok     

KAAS 


