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Jaargang 39, nummer3, juli 2005 

 
 
Midden in de zomerstop, maar toch een Voltreffer door de brievenbus. Wie weet kan deze lekker 

mee op vakantie, of anders goed leesvoer in de terrasstoel (mits het weer mee werkt natuurlijk).  

In deze Voltreffer 2 stukken van onze voorzitter. De eindstanden van de voorjaar competitie van de 

senioren. Teamsamenstellingen najaar competitie senioren en jeugd. Uitnodiging voor de openings 

barbecue en de nodige andere stukken. 

 

Huizen deed dit jaar met 5 teams mee in de bekercompetitie. Huizen bekerteam 3 wist het het verst 

te schoppen. De 8e finales werden thuis na een spannende strijd met 10-8 gewonnen van Bunshot, 

waarna een zeer gezellige avond volgde. Er werd al gedacht aan een superavond thuis als de halve 

finale zou worden gespeeld, helaas moest Huizen 3 met 10-8 het onderspit delven uit tegen Buna in 

de kwart finales (na 5-5, 6-6, 7-7, 8-8). Uit huilen en volgend jaar opnieuw proberen. 

 

In de zomervakantie zijn we iedere vrijdag avond geopend vanaf 20.00 uur. Tot op heden worden 

deze vrijdagavonden vrij goed bezocht. De tafels in zaal 1 staan allemaal opgesteld en ondanks de 

warmte wordt er nog op gespeeld ook. Gelukkig hebben zich ook dit jaar een aantal vrijwilligers 

beschikbaar gesteld om de TTV te openen en een bardienst te draaien. Zonder deze vrijwilligers 

waren we heel de zomer gesloten geweest. 

 

Voor de rest weinig nieuws van het redactie front. 

Tot ziens op 1 van de vrijdagavonden in de zomervakantie en/of een goede zomervakantie 

toegewenst. Het najaar seizoen start trouwens op dinsdagavond 23 augustus. 

 

          Robert 

 
 

 

 

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS!!!!! 
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Van de voorzitterVan de voorzitterVan de voorzitterVan de voorzitter    
    

 

De zomer is eindelijk begonnen en als ik het goed heb hebben we de eerste hittegolf ook al weer 

achter de rug. Met andere woorden het is erg rustig op de club, natuurlijk niet zo gek want het 

tafeltennisseizoen zit er al weer een tijdje op. We gaan genieten van een welverdiende vakantie, 

sommige van ons hebben de vakantie al achter de rug. 

 

Hierboven geef ik aan dat het rustig is op de club maar eigenlijk ben ik best trots dat het ondanks de 

warmte al meerdere weken redelijk druk is op de vrijdag. Een ontspannen sfeer en gezellig.  

Vrijdag 17 juni was ik samen met Bert van der Zwaan gaan kijken bij de kwartfinalewedstrijd van 

ons derde bekerteam, bestaande Gijs Molenaar, Henk Klein, Patrick Visser en Jerry van Leeuwen 

(Robert Bunschoten en Geert Molenaar hadden deze wedstrijd vrijaf). Ze moesten uitspelen tegen 

Buna 1 in Bussum, helaas werd deze wedstrijd met 10-8 verloren. Een gemiste kans want er had 

absoluut meer ingezeten. Maar wat mij opviel was dat Bert en ik de enige toeschouwers waren, er 

was niemand van Buna. Later op de avond waren er wel geteld drie supporters van Buna. Het doet 

mij dan ook goed dat het clubgevoel bij ons meer leeft, gemotiveerde barmedewerkers, leden die 

altijd een balletje komen slaan of mensen die gewoon gezellig even binnen komen lopen. Net als 

vrijdag 24 juni 2005, bloedheet (we zaten in de eerder genoemde hittegolf) in de zaal maar toch vier 

tafels en een aantal mensen aan de bar of voor de televisie voetbal en tennis kijkend. Als voorzitter 

vind ik dat we het goed doen als vereniging, persoonlijk leuk om deel van uit te mogen maken en als 

voorzitter makkelijk om in te functioneren. Een pluim voor allen die dit mogelijk maken. 

 

In de zomerperiode zijn diverse vrijwilligers druk bezig wat zaken af te ronden en nieuwe zaken 

voor te bereiden voor het komende seizoen. Ik denk aan de grote zomerschoonmaak, de 

voorbereidingen voor de uitwisseling met Rega op vrijdag 2 september 2005 en het Prima Donna 

Kaas Bedrijventoernooi op vrijdag 9 september 2005, maar natuurlijk ook de najaarscompetitie die 

begint in week 37. 

 

Het vrijwilligersuitje op zaterdag 21 mei 2005 was zeer geslaagd. De Z.K.C. verraste ons met een 

bezoek aan Preston Palace te Almelo. Lekker eten, een drankje en een dansje, het was gezellig. Ik 

wil hierbij nogmaals alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar, een vereniging 

kan namelijk niet zonder vrijwilligers. 

 

Maarten en ik hebben namens het bestuur de Algemene Leden Vergadering van de afdeling Midden 

Nederland bezocht op woensdag 25 mei 2005. Hiervoor verwijs ik u naar een apart stuk in deze 

Voltreffer. 

 

Het nieuwe seizoen zal geopend worden op zaterdag 27 augustus 2005 met een barbecue, de Z.K.C. 

is hier voorbereidingen voor aan het treffen, binnenkort horen jullie hier vast meer over. 

 

De gehele zomer zijn we geopend op de vrijdagavond. Hoogst waarschijnlijk kom ik jullie nog tegen 

op de club om even bij te praten of misschien ontspannen een balletje te slaan. 

 

Vanaf mijn hete zolderkamer wens ik iedereen een hele goede en leuke vakantie toe. 

 

 

Frank Hagen 
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eindstanden en percentages  voorjaarscompetitie 2005eindstanden en percentages  voorjaarscompetitie 2005eindstanden en percentages  voorjaarscompetitie 2005eindstanden en percentages  voorjaarscompetitie 2005    
    
Dames 1 4e divisie Huizen 3 3e klasse 

Monique Kievith 91,67% Edwin van Dijk 53,33% 

Bianca Bout 33,33% Bert van der Zwaan 48,15% 

Maaike van de Neut 16,67% Frank Hagen 40,74% 

Henny Dekker -   

 Elan 4 71,00% 

Treffers (A) 1 65,00% Bijmaat 6 55,00% 

Hoonhorst 2 61,25% Almeerspin 4 54,00% 

Huizen 1 52,50% Goodluck 3 49,00% 

DTS 1 40,00% Huizen 3 49,00% 

SKF 3 31,25% ATC 6 22,00% 

    
    
Huizen 1 3e divisie Huizen 4 3e klasse 

Gijs Molenaar 66,67% Jerry van Leeuwen 79,17% 

André Rebel 66,67% Jurriaan Dekker 66,67% 

Patrick van Dijk 6,67% Monique Kievith 44,44% 

Patrick Visser 6,67% Thijs Fennis 40,74% 

   

The Victory 1 70,00% Bijmaat 5 77,00% 

ITN Assen 1 61,00% Huizen 4 60,00% 

Bultman/Smash 2 58,00% ATC 5 50,00% 

Rega 1 40,00% Buna 3 48,00% 

Huizen 1 36,00% Werinon 1 34,00% 

VTV (N) 2 32,22% Zeta 2 31,00% 

    
    
Huizen 2 1e klasse Huizen 5 4e klasse 

Geert Molenaar 45,83% Piet Knop 79,17% 

Henk Klein 40,00% Joop Rövekamp 76,19% 

Robert Bunschoten 37,50% Richard Hol 66,67% 

Jeroen Blok 11,11% Alex Smit 66,67% 

   

Bijmaat 3 67,00% Huizen 5 72,00% 

Woerden 1 65,00% SC 't Gooi 5 57,00% 

Rega 3 49,00% Lelystad U. 3 53,00% 

Tielse TC 1 49,00% Bijmaat 9 50,00% 

Gispen 1 40,00% VEV 3 39,00% 

Huizen 2 30,00% ATC 9 29,00% 
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Huizen 6 4e klasse Huizen 9 5e klasse 

Rob Barendregt 54,17% Harry Kempers 52,38% 

Kees Visser 41,67% Gertjan Stolte 45,83% 

Bert Jongerden 40,74% Paul Dekker 33,33% 

Jan Visser 0,00% Leo van Bijleveld 25,00% 

   

VEV 2 82,00% Goodluck 9 76,00% 

Hoogland 3 60,00% Rega 9 58,00% 

Buna 5 47,00% Almeerspin 8 44,00% 

Goodluck 5 46,00% Otio 4 45,56% 

Huizen 6 36,00% Huizen 9 41,00% 

Elan 6 29,00% Shot 9 33,33% 

    
    
Huizen 7 4e klasse Huizen 10 5e klasse 

Klaas Kooy 46,67% Joop Manussen 87,50% 

Pieter Kos 26,67% Maarten Robbers 83,33% 

Henk Oversteegen 16,67% Jasper van Dien 83,33% 

Jan van Wessel - Robin van Essen 33,33% 

 Gerrit Snikkenburg 26,67% 

ATC 7 61,00%   

Goodluck 4 60,00% Muiden 1 68,00% 

Lelystad U. 4 55,00% Huizen 10 67,00% 

Almeerspin 6 49,00% Elan 7 62,00% 

Victoria 10 48,00% SC 't Gooi 7 47,00% 

Huizen 7 27,00% Almeerspin 9 33,00% 

  Hoogland 9 23,00% 

    
Huizen 8 5e klasse Huizen 11 5e klasse 

Piet Zittersteijn 90,00% Marcel Molenaar 85,19% 

Henny Dekker 55,56% Nicole van Beurden 71,43% 

Martin van Toorn 40,00% Sabine van Duinkerken 66,67% 

 Sjaak van Oostrom 55,56% 

Goodluck 10 70,00%   

Huizen 8 67,00% Bijmaat 10 82,00% 

Zeta 4 63,00% Huizen 11 73,00% 

Eemnes 2 62,00% Lelystad U. 6 46,00% 

Bijmaat 12 26,00% Quick '32  11 37,00% 

Elan 9 12,00% Muiden 2 31,00% 

  Werinon 2 31,00% 
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Huizen 12 5e klasse Huizen 14 6e klasse 

Monique Gerritse 54,17% Goos Westland 85,71% 

Piet Traarbach 50,00% Gert Schipper 66,67% 

Hans le Poole 28,57% Klaas Schipper 46,67% 

Bram Gerritse 23,81% Lammert Beekhuis 28,57% 

 Rob van Domselaar 16,67% 

Over 't Net 4 68,75%   

ATC 10 67,50% Bijmaat 13 66,00% 

Laren 7 42,50% Buna 7 63,00% 

Huizen 12 41,25% Vitus 3 58,00% 

Elan 8 30,00% Huizen 14 53,00% 

  Tovo 3 34,00% 

  Goodluck 12 26,00% 

    
    
Huizen 15 6e klasse Huizen 13 6e klasse 

Maurice Korunka 88,89% Patrick Schimmel 100,00% 

Ab de Weerd 48,15% Jolande Schijff 100,00% 

Inge Horseling 37,04% René van de Steeg 66,67% 

Marjon Timmers 19,05% Ingeborg Rebel 62,50% 

 Landa Moll 54,17% 

Quick '32  12 80,00%   

Victoria 18 48,00% Huizen 13 77,00% 

VEV 5 48,00% Almeerspin 11 70,00% 

Lelystad U. 8 47,00% Werinon 3 59,00% 

Huizen 15 43,00% Buna 8 50,00% 

Zeta 5 34,00% Vitus 4 39,00% 

  SC 't Gooi 9 5,00% 

    
    
 

 

Nog wat feiten van de voorjaarscompetitie 2005 die niet al te sussesvol  verliep 

 

Kampioen zijn de teams 5 en 13 

 

Gedegradeerd de teams 1 2 3 6 7  

 

Er zijn door de teams 158 wedstrijden gespeeld  

 

Er warren 18 invallers nodig 

 

Bert Jongerden 

wedstrijdsecretaris 
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PAC ZOMER 2005 

   
 

Alhoewel we nu al misschien met de vakantie bezig zijn staan er voor komend seizoen wel een 

aantal activiteiten gepland. Voor de mensen, die gewoon zijn blijven komen is het natuurlijk al 

bekend dat we samen met tafeltennisvereniging REGA het “oude” Zuiderzeetoernooi van stal 

hebben gehaald. De cup zal gaan heten de Accountants Lentink cup en zoals de naam al zegt is het 

accountkantoor Lentink bereid gevonden deze activiteit te sponsoren door o.m. een mooie beker 

hiervoor beschikbaar te stellen. Het is de bedoeling dat deze accountants Lentink Cup elk jaar 

veroverd kan worden. Voor dit jaar is er gekozen voor een hoofd – en 1
e
, 2

e
, 3

e
, 2 x 4

e
, 5

e
 en 6

e
 

klasse team. Onze trainer Marty regelt de organisatie aan de kant van REGA en het PAC aan de kant 

van Huizen. De sponsor is door Lammert benaderd met dit als resultaat. In de voorbereiding is veel 

werk gaan zitten maar we denken dat dit goed is voor ons als leden. Gezelligheid, prestatie en de 

gelegenheid krijgen voor het balgevoel voor het begin van de competitie is op deze manier in 1 

avond te stoppen. Deze avond is vrijdagavond 2 september en als eerste in Huizen. Voor de opgave 

het volgende: in de Kloef hangt al vanaf 10 juni een intekenlijst, wie het eerst kom (of kwam) kan 

spelen. Wanneer je niet mee kan doen mogelijk volgend jaar. In ieder geval lijkt het ons gezellig en 

nuttig. 

De TCS is samen de PAC bezig om weer het Prima Donna Kaas Bedrijventoernooi te organiseren. 

De datum is vrijdag 9 september en ook dit beloofd weer gezellig te worden. Op de website (onder 

het kopje activiteiten) staat het inschrijfformulier. Vraag een collega of andere bekenden om ook 

mee te doen. Houdt er wel rekening mee dat er eigenlijk maar 1 tafeltennisser mee mag doen. Het is 

niet eerlijk om 2 echte tafeltennissers op te stellen, dat is het doel niet. Achter de tafel enthousiast 

spelen is minimaal even belangrijk als de winst. Al geeft winst wel een lekker gevoel, dus daarom 

even belangrijk… Je kunt je opgeven bij Bram Gerritse. We proberen iedereen gewoon op de hoogte 

te houden. 

Als we het nu toch over op de hoogte houden hebben. André Rebel is samen met de webredactie 

bezig om de website nog mooier te maken. Het adres is wel bekend maar toch nog even 

www.nttb.nl/huizen. Ook in de kranten (vooral de Huizer Courant) komen we steeds vaker terug, 

hier is dan ook informatie over ons te vinden. En dan hebben we voor de snelle informatie ook nog 

de infomail. Hierin wordt kort de activiteiten of weetjes van onze vereniging doorgemaild. In de 

Kloef hangen de inschrijflijsten maak hier gebruik van. 

Ook zijn we bezig om het wedstrijdboekje (zowel voor de senioren als de jeugd) van advertenties te 

voorzien. Dat scheelt onze vereniging veel geld dus laten we niet vergeten onze sponsoren te 

voorzien van aandacht. 

Al met al zijn we als vereniging goed bezig, maar het natuurlijk nog beter. Dat kunnen we met elkaar 

doen en dan is het ook echt ONZE vereniging. Gezellig met voldoende activiteiten. Mis je nog wat, 

laat het even weten, want al moet er nog veel gebeuren een goed idee kan er altijd bij. 

 

Spreek me aan of bel me dan kunnen we kijken wat en hoe. Als we iets niet weten kunnen we hier 

dan ook niets aan doen. 

 

Namens de PAC, 

Jeroen Blok 
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Verslag A.L.V. afdeling Midden 
 

 

Woensdag 25 mei 2005 was de A.L.V. afdeling Midden, welke gehouden is bij T.T.V. 't Gooi in 

Hilversum. Maarten en ik waren hierbij aanwezig namens de T.T.V. Huizen. Het was erg warm in de 

kantine, ramen dicht en geen ventilatie. Maar gelukkig was de vergadering kort, er werden weinig 

noemswaardige zaken behandeld en er was geen pauze. Volgens Gerard van Giessen was dit de 

kortste vergadering ooit. Helaas voor Gerard gaf Jaap Roeten aan dat zijn vergadering een paar 

minuten langer was maar dat hij wel een pauze had gehouden. 

 

Hieronder de belangrijkste zaken. 

 

In het voorwoord van de voorzitter wordt aangegeven dat het financieel beter gaat bij de N.T.T.B.. 

Men verwacht dit jaar alle leningen nog af te lossen, een goede zaak. Ook wordt er even stil gestaan 

bij de nieuwe accommodatie van onder andere Victoria en Quick ’32, de cursus jeugdtrainer en de 

automatisering van de ledenadministratie. 

 

Er is een gebrek aan vrijwilligers, vooral trainers. Op verenigingsniveau gaat het wel maar daar 

buiten niet. Het is erg moeilijk mensen te vinden die iets buiten hun eigen vereniging willen doen. 

Het afdelingsbestuur gaat onderzoeken wat hier aan gedaan kan worden. 

 

Er is een verzoek gedaan om de winst- en verliesrekening en de begroting beter op te zetten, 

bijvoorbeeld met gegevens van de voorgaande jaren. Hier zal naar gekeken worden. 

 

De penningmeester heeft aangegeven te willen stoppen en het bestuur vraagt de verenigingen iemand 

aan te dragen. Het bestuur is natuurlijk graag bereid toe te lichten wat de taken inhouden. 

 

Ten aanzien van de bekercompetitie vindt men de puntentelling tot de 21 niet gepast daar iedereen in 

de competitie tot de 11 speelt. Het bestuur geeft aan dat een puntentelling tot de 11 niet handig is 

qua handicap. Bij voldoende voorstellen tot verandering zal het bestuur actie ondernemen. 

 

Gerard van Giessen bedankte iedereen voor zijn/haar komst en inbreng in de vergadering. 

 

Ik hoop jullie hiermee voldoen7de geïnformeerd te hebben. Als er vragen zijn dan hoor ik het graag. 

 

 

Frank Hagen 

Voorzitter 
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teamsamenstelling najaar 2005teamsamenstelling najaar 2005teamsamenstelling najaar 2005teamsamenstelling najaar 2005    
 

De bovenste naam is de aanvoerder van het team 

Damesteam 4
e
 divisie zaterdag    

Bianca Bout   

Monique Kievith   

Maaike v/d Neut   

Nicole v Beurden   

    

Team 1 hoofdklasse  zaterdag   

Gijs Molenaar   

André Rebel   

Patrick Visser   

Frank Bilius    

    

Team 2 2
e
 kl vrijdag    

Robert Bunschoten   

Geert Molenaar   

Jeroen Blok   

Henk Klein   

    

Team 3 3
e  

kl vrijdag    

Jerry v Leeuwen   

Thijs Fennis   

Jurriaan Dekker   

Patrick v Dijk   

    

Team 4 3
e 
 kl vrijdag    

Frank Hagen   

Bert v/d Zwaan   

Edwin v Dijk   

Monique Kievith   

Bart Vijfhuize    

    

Team 5 4
e
 kl donderdag    

Joop Rövekamp   

Piet Knop   

Alex Smit   

Richard Hol   

    

Team 6 5
e
 kl vrijdag    

Kees Visser   

Bert Jongerden   

Jan Visser   

Rob Barendregt   

Jelle Vijfhuize   
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Team 7 5
e
 kl dinsdag    

Henk Oversteegen   

Klaas Kooy   

Jan van Wessel   

Pieter Kos   

 

Team 8 5
e
 kl vrijdag    

Martin v Toorn   

Henny Dekker   

Piet Zittersteijn   

    

Team 9 5
e
 kl vrijdag      

Harry Kempers   

Bram Gerritse   

Gertjan Stolte   

Paul Dekker   

    

Team10 5
e
 kl vrijdag    

Joop Manussen   

Monique Gerritse-v/d Brug   

Jasper v Dien   

Robin v Essen   

Maarten Robbers   

    

Team 11 5
e
 kl vrijdag      

Marcel Molenaar   

Nicole v Beurden   

Sabine v Duinkerken   

Sjaak v Oostrom   

 

Team 12 5
e
 kl vrijdag     

Piet Traarbach   

Leo v Bijleveld   

Hans le Poole   

Gerrit Snikkenburg   

    

Team 13 5
e
 kl vrijdag      

Ingeborg Rebel   

Jolande Schijff   

Patrick Schimmel   

Landa Moll    
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VijVijVijVijfkampje.fkampje.fkampje.fkampje.    
 

Wat krijg je als je een vierde klasser, 3 vijfde klassers en een recreant bij elkaar zet met een klein wit 

balletje en een slaginstrument? Juist, een interessante vijfkamp.  

 

Deze vijfkamp vond echter niet plaats in onze Holleblok gymzalen maar in één van de zalen van 

Preston Palace te Almelo. En daar stond geen tafeltennistafel maar lag een leuke midgetgolfbaan. 

Tijdens het jaarlijkse uitje van vrijwilligers speelden Rob Barendregt, Hans le Poole, Ina Busscher 

en Bram en Monique Gerritse een partijtje met als inzet de eeuwige roem in de Voltreffer. 

 

Belofte maakt schuld dus bij deze een verslag. Rob blijkt elke vakantie hard te trainen voor dit soort 

momenten en dat werpt zijn vruchten af. Hij mocht bijna elke hole beginnen, zo konden we een 

beetje afkijken wat de gunstigste slag was :-) maar dat bate ons niet. Hij verdiende de eeuwige roem 

dik door zelfs 1 slag onder het baangemiddelde te blijven. 

 

De uitslag na 18 holes (gemiddeld 45 slagen): 

Rob  44 slagen 

Bram  54 slagen 

Hans  62 slagen 

Ina  67 slagen 

Monique 73 slagen (was soms wat te eigenwijs...) 

 

Rob, nogmaals van harte gefeliciteerd met deze overwinning! 

Monique Gerritse-van de Brug. 

Team 14 6
e
 kl vrijdag    

Lammert Beekhuis   

Klaas Schipper   

Goos Westland   

Rob v Domselaar    

Gerrit Schipper    

    

Team 15 6
e
 kl vrijdag    

Inge Horseling   

Rene v/d Steeg   

Marjon Timmers   

Maurice Korunka   

Ab de Weerd   

 



        

   

                       
           

   

 

 

 11 
 

    
BERT JONGERDEN WEER KAMPIOENBERT JONGERDEN WEER KAMPIOENBERT JONGERDEN WEER KAMPIOENBERT JONGERDEN WEER KAMPIOEN    
 
18 juni was het weer de laatste klaverjasavond van het seizoen.  

 

Van de totaalscore over 7 avonden is de minste score afgehaald.  

Het was een spannende avond en meerdere spelers konden nog eerste worden.  

De uitslag van deze avond zou dus bepalend zijn. Uiteindelijk wist Bert Jongerden met een minimaal 

verschil Gerrit Schipper voor te blijven, hij mag een jaar de Greet Klein bokaal voor het raam zetten. 

Gerrit werd nog wel tweede maar Gijs Molenaar zat hem op de hielen. 

 

Gerrit wist wel de pitprijs te winnen, hij heeft 22 pitten gespeeld, Jolande werd tweede met 21 pitten 

en Jopie derde met 20 pitten. 

 

Hier is de einduitslag van seizoen 2004 – 2005: 

 

1. Bert Jongerden 39.123 

2. Gerrit Schipper 38.470 

3. Gijs Molenaar  38.419 

 

4. Jolande Schijff  38.194    

5. Jopie Keijer  36.932    

6. Marjon Timmers 36.509    

7. Louise Kuik  32.496     

8. Henk Klein  30.559    

9. Herman Hoegee 29.839    

10. William van de Akker 29.380    

11. Henk van Leeuwen 25.371    

12. Patrick Schimmel 24.626    

13. Kees Visser  22.003     

14. Linda Engels  13.065    

15. Chris de Vaal  11.795 

16. Hans Penraat  11.460 

17. Louise van Strien   7.553 

18. Sip de Jong    5.614 

 

Wij stoppen met het organiseren van het klaverjassen. Het aantal deelnemers neemt af en zo ook 

onze animo. Wellicht is het goed als een ander het stokje overneemt en met nieuwe ideeën komt. 

Eventuele geïnteresseerden kunnen zich melden bij Jolande of Marjon. Het leukste is natuurlijk als 

het volgend seizoen gewoon weer doorgaat. We hopen dat er een vrijwilliger opstaat die er weer 

nieuw leven inblaast.    

 

 

Jolande Schijff & Marjon Timmers 
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55+55+55+55+ CLUB CLUB CLUB CLUB    
 
 

Het belangrijkste nieuws is dat er geen nieuws is. 

Natuurlijk hebben wij de laatste middag van het seizoen weer passend doorgebracht met een hapje 

en een drankje en elkaar een goede vakantie toegewenst, want ook de 55 plussers zijn druk bezig met 

uitrusten van het nietsdoen. 

 

Het enige nieuws is eigenlijk dat wij in het nieuwe seizoen kontakt gaan zoeken met de z.g. GALM 

groep, een groepje oudere sporters, die wellicht ook belangstelling hebben voor tafeltennis. 

Veel meer hierover is niet te vertellen, maar de eerste stappen zijn reeds genomen door Jeroen Blok. 

 

Hier laat ik het bij, want ik ga nu krant lezen in de tuin waar het om 10 uur in de ochtend van vrijdag 

24 juni reeds behoorlijk warm is. 

       RIEN 

 

 
 

Prima Donna Kaas clubkampioenschappenPrima Donna Kaas clubkampioenschappenPrima Donna Kaas clubkampioenschappenPrima Donna Kaas clubkampioenschappen eigen klasse eigen klasse eigen klasse eigen klasse 

 
7 Mei 
Bar: Edwin van Dijk en Bert Jongerden 
Organisatie: Bram Gerritse 
 
Uitslag 1e klasse (3 deelnemers):  
1e Robert Bunschoten 
2e Henk Klein 
3e Geert Molenaar 
 
10 Mei 
Bar: Jeroen Blok 
Organisatie: Bram Gerritse 
 
Deelnemers 3e divisie: 2 
Uitslag:  
1e Gijs Molenaar 
2e Patrick Visser 
 
Deelnemers 3e klasse: 5 
Uitslag:  
1e Jurriaan Dekker 
2e Thijs Fennis 
3e Jerry van Leeuwen 
4e Frank Hagen 
5e  Edwin van Dijk 
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Competitie Najaar 2005 Competitie Najaar 2005 Competitie Najaar 2005 Competitie Najaar 2005     
    
Het bestuur en de T.C.S. hebben gemeend om die teams die kampioen worden te verrassen. 

Op een bepaalde avond zal Bert als competitie leider de bloemen overhandigen, Bert als toernooi 

leider, zal een foto maken, Ina en Henk als trainers en vraagbaak bij de recreanten en Piet als 

bestuursvertegenwoordiger T.C.S. zullen de kampioenen feliciteren. 

Henk Klein zal via de P.A.C. de eventueel gelukte foto's vergroten en zal deze dan voor een ieder 

goed zichtbare plaats ophangen, zodat elk lid die deze eer niet te beurt valt er vol verwondering naar 

kan kijken. Reden te over om nog fanatieker de competitie in te gaan. 

 

Wij wensen jullie veel succes. 

 

Vert. T.C.S.  Piet 

 

 
 

 

FelicitatieFelicitatieFelicitatieFelicitatie    
 

Langs deze weg wilde ik Huizen heren 1 (Gijs Molenaar, Andrë Rebel, Patrick van Dijk en Patrick 

Visser) feliciteren omdat ze sportploeg van het jaar 2004 zijn geworden. 

 

Met vriendelijke sportgroet 

E. Wortel 

 

 

 

 

 

Wist u dat:  De TTV met een vernieuwde website de lucht in is gegaan. 

Wist u dat:  Alles nu nog overzichtelijker is te vinden. 

Wist u dat:       www.nttb.nl/huizen het adres is waar u/je deze op internet kunt vinden. 

 

 

Wist u dat:  Er al enige maanden ook een forum op de website is. 

Wist u dat:  Heeft u of heb je dus een opmerking, mening of iets anders. 

Wist u dat:  Dit via het forum kunt laten overkomen op in ieder geval de andere leden. 
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JEUGDHOEK 

 

Met vakantieMet vakantieMet vakantieMet vakantie    
  
  

Op dinsdag  7 juni was de kennismaking en selectietraining met Marty Hendriksen. 

Er waren maar twee jeugdleden die niet konden komen, dus een zeer goede opkomst. Zoals jullie 

weten, veranderen de trainingstijden op dinsdag.  De definitieve planning van de trainingen wordt in 

juli bekend. Edwin van Dijk is in mei begonnen met de trainerscursus. We wensen hem veel succes. 

  

De teamsamenstelling is bekend. Tot onze verrassing waren er twee afmeldingen voor het nieuwe 

competitieseizoen. Dus in plaats van zes teams hebben er nu vijf.  

 Er staan er nog wat nieuwe dingen te gebeuren, maar het is nog wat vroeg om er wat over te zeggen. 

Als je op de hoogte wilt blijven wat er in het nieuwe seizoen gaat gebeuren, kijk dan op de nieuwe 

website van huizen op www.nttb.nl/huizen. 

  

Aan het eind van dit seizoen wil ik  de mensen bedanken die zich in hun vrije tijd met jeugdzaken 

hebben beziggehouden: 

  

Pieter Kos, Henk Overstegen, Leon Provoost, Peter v/d Broek, Jelle Vijfhuize, Patrick v Dijk, Jerry 

v Leeuwen, Edwin v Dijk, Gijs Molenaar, Jurriaan Dekker, Thijs Fennis, Kees Visser en iedereen 

die ik vergeten ben. 

  

Nogmaals iedereen bedankt !!! 

  

Ik hoop dat iedereen een mooie vakantie krijgt met veel zon en tafeltennisplezier en ik zie iedereen 

in het nieuwe seizoen 

  

Namens de T.C.J. Maarten Robbers 
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Teamsamenstelling JeugdTeamsamenstelling JeugdTeamsamenstelling JeugdTeamsamenstelling Jeugd    
    
 

 

Team 1   Team 2   Team 3  

Dico v. Dissel   Gerben de Jong  David de Haan   

Kevin Kos   Herman Segers  Jori Hoenkamp 

Quinten v. Dissel  Martijn Gooier   Joshua Telkamp 

Ruben Lam   Yorick Westland  Remco Nagtegaal 

 

Team 4   Team 5 

Maxim v.d. Kaay  Gert-Jan Westland 

Nico Sentini   Jacob Vlot 

Wout de Wit   Jarco Moll 

 

Teamsamenstellingen zijn nog onder voorbehoud. 
 
 

ACTIVITEITENKALENDERACTIVITEITENKALENDERACTIVITEITENKALENDERACTIVITEITENKALENDER    
 
 

Augustus 2005   

 Dag Datum  Begintijd Activiteit                    Jeugd  Senioren 

Di 23-08  20.00 uur 1e avond open najaarseizoen   x x 

Za      27-08  17.00 uur Openings barbecue najaarseizoen  x x 

 

 

September 2005   

 Dag Datum  Begintijd Activiteit                    Jeugd  Senioren 

Vr 02-09    Accountants Lentink Cup Huizen-Rega  x 

Vr 09-09    Prima Donna Kaas Bedrijventoernooi   x 

Ma 12-09    Start najaar competitie    x 

Za 17-09    Start najaar competitie   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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BARBECBARBECBARBECBARBECUE UE UE UE ---- OPENING NAJAARSEIZOEN OPENING NAJAARSEIZOEN OPENING NAJAARSEIZOEN OPENING NAJAARSEIZOEN    
 

                   
 
Na het succes van vorig jaar willen we ook dit jaar het najaarseizoen openen met een barbecue voor 

zowel de jeugd en de senioren. Hopelijk zal dit barbecue spektakel uitgroeien tot een traditioneel 

evenement. 

 

Wanneer?  ���� zaterdag 27 augustus 

Hoe laat?  ���� 17.00 uur 

Kosten?  ���� senioren      € 10,- 

   ���� jeugd (7 t/m 17 jaar) €   7,50 

   ���� jeugd (0 t/m 6 jaar) gratis 

 
  
Wilt u/je ook komen, lever dan onderstaande strook in op 1 van de volgende adressen  

 

Kees Visser    

Paul Dekker    

Robert Bunschoten   

 

 

Inleveren van de strook is mogelijk t/m maandag 15 augustus. 

Betaling volgt op de dag zelf bij binnenkomst. 

 

 
Tot ziens  

DE ZKC 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ik kom zaterdag 27 augustus naar de openings barbecue van de TTV 

 

Naam: ………………………………………. Senior / Jeugd 7 t/m 17 / Jeugd 0 t/m 6 

                (omcirkelen wat van toepassing is) 

       

Eventuele introducé 

 

Naam: ………………………………………. Senior / Jeugd 7 t/m 17 / Jeugd 0 t/m 6 

                (omcirkelen wat van toepassing is) 

        


