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                    SPORTIEF EN GEZELLIG ! 
 

 
Jaargang 41, nummer 1, februari 2007   
 

 
 
Eind februari alweer. Nieuw jaar, nieuwe jaargang van de Voltreffer. Jaargang nummertje 41, hopelijk 
overleven we het digitale tijdperk. Voorlopig gaat het nog steeds goed want een aantal leden heeft weer 
de moeite gedaan om in de pen te klimmen en een stukje voor deze Voltreffer te schrijven.  
 
We zijn dit jaar gestart met 5 nieuwe tafeltennis tafels en nieuwe tafeltennis netjes. Altijd goed als er 
geïnvesteerd wordt in spullen die primair voor tafeltennis nodig zijn. Ons eerste heren team heeft geen 
moeite met het spel op deze nieuwe tafels. Zij draaien na vier wedstrijden volop mee in de race om het 
kampioenschap in de derde divisie. De onderlinge duels tegen Rega zullen waarschijnlijk beslissend 
zijn. 
Ook Jongens 1 begint aan de tafels te wennen, zij zitten in een spannende poule waarin alles nog 
mogelijk is.  
 
In deze Voltreffer een groot stuk van onze voorzitter. Ik dacht dat hij eindelijk aan de lerende hand was 
met het op tijd aanleveren van zijn stukken. Maar hij neemt in stijl afscheid door zijn stuk als voorzitter 
ditmaal weer eens in de blessuretijd naar binnen te koppen. Frank in mijn ogen ben je een prima 
voorzitter geweest. Je laat voor de nieuwe voorzitter een stabiele vereniging achter. Well done. 
Arie Rebel heeft na 20 jaren trouwe dienst afscheid genomen als kartrekker van “zijn” 55+ club. 
Zowel vanuit de 55+ club als vanuit zijn eigen optiek wordt hier in deze Voltreffer aandacht aan 
besteed. 
De ALV komt er weer aan, woensdag 28 maart om 20.00 uur om precies te zijn. Verderop in deze 
Voltreffer vindt u de agenda en toelichting. Ik was aangenaam verrast met een stuk van Dico. Dico 
stond afgelopen oliebollentoernooi zowel bij de jeugd als bij de senioren achter de tafel. Hoe hij het er 
vanaf bracht is te lezen in het jeugd gedeelte. Zal voor de rest niet alles alle items vermelden in dit 
redactie stuk, er moet ook wat zelf te ontdekken overblijven. 
 
Helaas mis ik voor deze Voltreffer twee vaste rubrieken: 
De tafeltennisweek van . . . . . .  
Volgens mij ligt de pen bij Pieter Kos.  
Pieter we zijn benieuwd naar jouw tafeltennisweek voor de Voltreffer van april. 
De andere vaste rubriek die ik in deze Voltreffer mis is de jeugd rubriek in de schijnwerper. 
Volgens mij is Maxim van der Kaaij aan de beurt om aan de tand te worden gevoeld.  
Heb goede hoop dat we dit in april kunnen gaan lezen. 
 
Iedereen veel leesplezier toegewenst. 
 
Groeten namens de redactie.  Robert 
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Van de voorzitter 
 
Het laatste stukje van deze voorzitter…………. 
 
Ik heb de redacteur van de Voltreffer vaak moeten bellen of mailen met het verzoek nog even te 
wachten met het samenstellen van ons clubblad omdat ik weer eens te laat was voor de deadline, 
misschien wel te vaak. Dit keer dus niet, het is januari en het gaat helemaal goed komen. 
 
Op de nieuwjaarsreceptie heb ik de gebeurtenissen uit 2006 de revue laten passeren, ik noem er een 
aantal voor degenen die niet aanwezig waren. 
 
Het jaar 2006 stond deels in het teken van de overgang naar de ware clubkleuren, groen/geel. Nog voor 
de start van de najaarscompetitie kon iedereen mede dankzij sponsor Prima Donna Kaas het shirt 
ophalen. Iedereen is zeer tevreden, we krijgen zelfs regelmatig complimenten van tegenstanders, we 
zijn weer herkenbaar als de T.T.V. Huizen. 
 
In 2006 hebben we zeer goede resultaten behaald, in totaal 13 kampioenen, daar mogen wij trots op 
zijn. Het bestuur is er van overtuigd dat we in 2007 dit niveau kunnen handhaven en misschien 
komende jaar al kunnen doorstromen naar het Landelijk A voor de jeugd en de 2e divisie voor de heren, 
dat zou heel mooi zijn. 
 
Succesvolle toernooien waren er weer genoeg, het Prima Donna Kaas Bedrijventoernooi, het Kinder-
TafeltennisFeest, het PDK Oliebollentoernooi en de diverse recreantentoernooien. Op de externe 
jeugdtoernooien waren we zeer goed vertegenwoordigd en heeft de jeugd goed gepresteerd. 
De trainingen zijn goed verzorgd, iedereen is zeer positief, dit heeft zeker bijgedragen aan de goede 
resultaten. 
 
Over de sponsoring en promotie zijn wij heel positief. Ondanks dat de kranten niet altijd meewerken 
zijn wij regelmatig in het nieuws en staan er leuke stukjes in de krant. Het werven van nieuwe 
sponsoren verliep naar wens. De sponsoren kunnen dan ook heel tevreden zijn, zoals bijvoorbeeld 
hoofdsponsor Prima Donna Kaas (shirts leden, kleding 1e herenteam, naamskoppeling toernooien, 
omheiningen) en De Groot Verzekeringen (kleding 1e jeugdteam). De ondersteuning van de P.A.C. aan 
de overige commissies verdient een compliment. 

 
De Voltreffer wordt sinds het najaar van 2006 buitenshuis in elkaar gezet, dit bespaart een hoop 
kopieerwerk en tijd. Het ziet er goed verzorgd uit, leuke stukjes en voldoende afwisseling. De website 
en de infomail zijn aan het eind van het jaar ook overgestapt naar groen/geel, heel toepasselijk en fris. 
 
Eén van de doelen van het bestuur is om de communicatie binnen het bestuur, de commissies en 
richting de leden te verbeteren. Een goede communicatie helpt ons de zaken op een rij te krijgen, elkaar 
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op de hoogte te houden, de betrokkenheid te vergroten en geeft ons vooral het gevoel dat we er niet 
alleen voor staan maar dat we één vereniging zijn. Dit is in 2006 helaas maar deels gelukt, sommige 
commissies en bestuursvertegenwoordigers pakken het goed op en sommige minder goed. Een goede 
en open communicatie heeft een toegevoegde waarde. Ik ga er vanuit dat hier in 2007 vooruitgang in 
geboekt kan worden. Dus praat met elkaar en informeer elkaar. 
 
Een ander doel van het bestuur is om het ledenaantal te vergroten. Ledenwerving is de meest voor de 
hand liggende manier om als vereniging flexibel, sportief en financieel gezond te blijven. Bij een groter 
ledenaantal beschikken we over meer potentiële vrijwilligers, een flexibelere indeling van de 
competitieteams, een grotere deelname aan activiteiten en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Dit is 
niet gelukt. Ondanks een aantal goede ideeën en inzet van vrijwilligers bij bijvoorbeeld de “flyer”-actie 
is hier te weinig mee gedaan. Dit zal beter moeten. In 2007 zullen we gezamenlijk meer aandacht 
moeten gaan besteden aan extern gerichte toernooien en activiteiten (niet-leden toernooien, open dagen, 
etc.) om leden te werven. 
 
Gezamenlijke promotie middels de sportpromotieroute (boekje huis aan huis en spandoek per 
vereniging) georganiseerd door het Sportplatform was geen succes, geen aanmeldingen en/of bezoekers. 
 
De 55+ club heeft naar aanleiding van de open week wel een aantal nieuwe bezoekers mogen 
ontvangen, heel leuk. Hierdoor wordt af en toe wel wat druk om te kunnen spelen. Verder gaat het zeer 
goed en is het gezellig. 
 
De A.L.V. zal dit jaar gehouden worden op woensdag 28 maart 2007, komt allen. 
 
Zoals al eerder aangegeven in de Voltreffer van december 2006 stoppen 2 bestuursleden met hun 
huidige functie. Piet Knop stopt op de A.L.V. met de T.C.S.. Frank Hagen stopt op de A.L.V. als 
voorzitter, ik vind dat het tijd is voor doorstroming en nieuw bloed. Voor de functie vertegenwoordiger 
T.C.S. en de voorzitter zijn wij bezig met het zoeken naar kandidaten, het bestuur wordt hier in 
ondersteund door de vrijwilligerscoördinator. Wij zijn hierin sterk afhankelijk van het aantal 
aanmeldingen en de geschiktheid, dus spreek mij of het bestuur aan. 
 
De Afdelingskampioenschappen Jeugd worden gehouden op zaterdag 13 en 20 januari in Hilversum. 
De Club Kampioenschappen Senioren (per klasse) worden gehouden op vrijdag 12 januari. Ik ben er 
van overtuigd dat we goed zullen presteren. 
 
 
 

 
De steunactie aanschaf tafeltennistafels is opgezet om een vijftal nieuwe tafels te kunnen bekostigen en 
wat extra’s voor de jeugd te doen. U kunt bij Jeroen en Lammert een boekje aanschaffen met 
aantrekkelijke kortingsbonnen. Doe u voordeel hiermee en help de club. 
 
Natuurlijk heb ik iedereen bedankt die zich in 2006 ingezet heeft voor de vereniging en heb ik 
aangegeven dat ik er vanuit ga dat iedereen in 2007 weer zijn/haar best doet om er een gezellig en 
succesvol jaar van te maken. 
 
Zoals gezegd begon het jaar met de nieuwjaarsreceptie waar werd terug gekeken op 2006 maar vooral 



        
   

                       
           
   

 
 
 4 

 

vooruit gekeken op 2007. Ik wil u hieronder dan ook informeren over de status van een aantal lopende 
zaken.  
 
 
 
Ten aanzien van de bestuurssamenstelling heeft Maarten Robbers inmiddels aangegeven dat ook hij zal 
stoppen op de komende A.L.V. als vertegenwoordiger van de T.C.J.. Dit vooral vanwege privé-
omstandigheden. Voor deze functie zal het bestuur op de komende A.L.V. Jerry van Leeuwen 
voorstellen als vervanger voor Maarten. Voor de T.C.S. zijn we in gesprek met een kandidaat maar 
voor het voorzitterschap zijn er geen kandidaten. Spreek mij aan als u wilt helpen het bestuur compleet 
te maken, dit is noodzakelijk om als bestuur goed te kunnen functioneren en de vereniging aan te 
sturen. 
 
In deze Voltreffer vindt u de verslagen terug van de activiteiten in de eerste twee maanden van 2007. 
 
Vooruit lopend op de inkomsten van de steunactie zijn de nieuwe tafeltennistafels besteld, te weten vijf 
stuks van het fabrikaat Donic type Persson 25, heel toepasselijk in de kleuren groen/geel. De tafel zijn 
in twee aparte helften omdat de oude tafels snel omvallen en de constructie kwetsbaar is, wij zijn er van 
overtuigd dat deze tafels langer meegaan. Natuurlijk is dat sterk afhankelijk van de omgang met de 
tafels, dus doe voorzichtig zodat we er langer plezier van hebben en er minder kosten aan hebben. De 
tafels inclusief nieuwe netposten worden geleverd door de Tafeltenniswinkel van Frank Bilius. Via 
deze weg wil ik Frank Bilius nog bedanken voor de aantrekkelijke prijs. 
 
Op 20 februari 2007 bestaat de 55+ club 20 jaar. Als onderdeel van de T.T.V. Huizen kunnen wij trots 
zijn op de 55+ club, het is er altijd gezellig en druk. Arie Rebel, mede oprichter van de 55+ club, zal 
zijn functie als voorzitter dan neerleggen. Arie heeft aangegeven dat het tijd voor vernieuwing is, 20 
jaar leiding geven is bewonderenswaardig. Namens bestuur en de leden van de T.T.V. Huizen 
gefeliciteerd met dit jubileum en Arie bedankt voor je inzet. 
 
Het Sportplatform organiseert samen met de Gemeente Huizen op dinsdag 20 februari 2007 een 
sportcafé bij de Tennis Vereniging Huizen over bestuurlijke aansprakelijkheid. Mocht hier relevante 
informatie naar voren komen dan zullen wij u hierover informeren. 
 
Op woensdag 28 maart 2007 staat de A.L.V. op het programma. De A.L.V. zal beginnen om 20.00 uur. 
De secretaris komt elders in deze Voltreffer hierop terug. Op de komende A.L.V. zal het jaar 2006 
besproken worden in de vorm van jaarverslagen en financiële stukken. Ook komt de begroting voor 
2007 aan de orde, alsmede de huldiging van de jubilea en de uitreiking van de mentaliteitsbeker. 
Personen die in aanmerking komen voor een 10-, 25- en 50-jarig jubileum worden uitgenodigd in de 
Voltreffer en in de A.L.V.-set om hun speldje op de A.L.V. overhandigd te krijgen. Hierbij nodig ik u 
uit om woensdag 28 maart 2007 aanwezig te zijn. Dus toon uw betrokkenheid, denk en beslis mee! 
 
Over mijn functioneren in het bestuur het volgende. Nadat ik in oktober 1996 lid geworden ben en in 
juni 1998 door de toenmalige voorzitter Geert Molenaar gevraagd ben om als secretaris toe te treden in 
het bestuur heb ik de T.T.V. Huizen redelijk tot goed leren kennen. De eerste jaren was ik vooral bezig 
mijn eigen taken te vervullen en de vereniging te leren kennen. Het was niet makkelijk daar we 
periodes als bestuur niet voltallig waren, dit heeft heel wat energie en tijd gekost. In maart 2003 heb ik 
op verzoek van het nagenoeg nieuwe bestuur het voorzitterschap op me genomen, dit was wel wennen, 
als secretaris enigszins op de achtergrond en als voorzitter de kar trekken. In de afgelopen negen jaar 
ging het soms wat minder goed maar uiteindelijk is de T.T.V. Huizen weer een sportief en financieel 
gezonde vereniging. Ik wil alle leden dan ook bedanken voor hun inzet, zij zijn degene die het doen. De 
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doelen die ik mij persoonlijk gesteld had zijn mede dankzij jullie gerealiseerd. Natuurlijk zijn er nog 
genoeg uitdagingen maar ik ben er van overtuigd dat we daar met elkaar goed door heen komen. Samen 
staan we sterk en kunnen we alles aan. Het is voor mij een eer dat ik de T.T.V. Huizen mocht 
vertegenwoordigen en dat ik onderdeel was van de grote groep vrijwilligers die onze club draaiende 
houden, mijn dank daarvoor. De komende periode ga ik het qua hobby’s wat rustiger aan doen, mijn  
 
werk kost de nodige energie en mijn vrouw verdient wel wat meer aandacht. In de toekomst zal ik 
ongetwijfeld weer beschikbaar zijn voor de T.T.V. Huizen, het is altijd leuk iets te doen voor de club en 
het geeft voldoening. Mijn opvolger wens ik veel succes, wijsheid en plezier. Tot slot wil ik mijn 
collega bestuursleden bedanken voor de samenwerking, ik was niet altijd de makkelijkste. 
 
Frank Hagen 
 
PS Weer de deadline gemist (sorry Robert), waarschijnlijk heb ik me in de maand vergist en zal ik het 
nooit leren……….. 

 
Jubileum & afscheid ?! 
 
Afgelopen Valentijnsdag was het zover: de 55+ club van de T.T.V. Huizen bestond 20 jaar. 
Dit jubileum is gevierd met een speciaal tafeltennistoernooi (21-en). Wie wil weten hoe dit in zijn werk 
gaat kan altijd even contact met me opnemen. 
 
20 Jaar 55+ club betekend ook dat ik al 20 jaar hiermee bezig ben. Zelf vind ik het een mooi moment 
om te stoppen met de organisatie van alles wat met deze middag te maken heeft. Een tijdje geleden heb 
ik dan ook het voornemen om te stoppen kenbaar gemaakt aan het bestuur van de T.T.V. Huizen en de 
leden van de 55+ club. 
 
In de veronderstelling dat het vieren van een jubileum belangrijker is dan een afscheid ben ik de 
afgelopen weken druk bezig geweest met de organisatie van het 21-en tafeltennistoernooien een 
afsluitend feestelijk samenzijn met lekkere hapjes en drankjes. 
Achteraf blijkt dat ook anderen de afgelopen weken druk bezig geweest zijn met het organiseren van 
allerlei zaken m.b.t. het naderende “stoppen”van de organisator van de 55+ club. 
 
Ik ben (en ook mijn vrouw) op 14 februari verrast met mooie bossen bloemen, een fles sterk water, een 
uitnodiging voor een diner voor 2 personen bij Le Beau Geste, een fotoboek van Noord-Holland en een 
mini-tafeltennistafeltje voor op de schoorsteen (die ik niet heb). Naast deze zaken waren er diverse 
toespraken van de leden van de 55+ club, bestuur van de T.T.V. Huizen, Jeroen Blok namens de 
gemeente Huizen en werd er ook nog een oorkonde “lid van verdienste 55+ club” uitgereikt. 
 
Al met al was het een middag die toch wel wat anders liep dan in mijn eigen draaiboek stond….maar 
wel erg leuk en geslaagd. 
 
Ik wil iedereen bedanken (ook namens mijn vrouw) voor alle presentjes en toespraken en ik hoop dat ik 
nog vele jaren mag genieten van een gezellige woensdagmiddag 55+ club onder leiding van mijn 
opvolger Henk Oversteegen. 
 
Nogmaals hartelijk dank!!! 
 
Arie Rebel 



        
   

                       
           
   

 
 
 6 

 

 
 

Steunactie voor tafeltennistafels 
 
In de vorige Voltreffer hebben we laten weten dat er een steunactie op touw is gezet. Dit omdat er 
nieuwe tafels zijn aangeschaft en we willen proberen deze (deels) te betalen uit deze actie. Ook zullen 
we met dit geld andere activiteiten gaan doen. Met de jeugdcommissie zijn er gesprekken wat we 
kunnen gaan doen. Dit ziet er leuk uit (je zou haast weer jeugd van de T.T.V. Huizen willen zijn…) 
Wat we gaan doen blijft een verrassing want eerst moeten de boekjes verkocht worden. Dat zal al lastig 
genoeg zijn want van de 60 boekjes zijn er pas 8 geheel verkocht. Om toch nog even te laten weten wat 
de actie inhoudt lees dan verder… 
 
Wat houdt deze steunactie in?  
Vroeger deden we mee aan de grote clubactie, maar omdat heel veel verenigingen hieraan meedoen 
bleef er te weinig over om wat leuks of zinnigs mee te doen. Deze steunactie wordt binnen Huizen (en 
mogelijk zelfs omstreken) nergens gedaan. 
 
Hoe werkt het? 
Elk boekje bevat 25 afbeeldingen met (s)teun het spaarvarkentje, met daarop een kraslaag. Onder elke 
kraslaag staat een bedrag afgebeeld, tussen de € 0,50 tot € 2,50. Het boekje heeft ook 25 velletjes met 
elk 8 aantrekkelijke kortingsbonnen. Clubleden of andere vrijwilligers kunnen dan door familie, 
vrienden, buren, enz. een geldbedrag zichtbaar (laten) maken. De koper betaalt het tevoorschijn 
gekraste bedrag en ontvangt een coupon met daarop de kortingsbonnen.  
 
Wat gaan we van de opbrengst doen? 
We hebben al een aantal tafeltennistafels gekocht en hiervoor hebben we natuurlijk geld nodig. Ook is 
het belangrijk dat we iets extra’s voor de jeugd kunnen doen. Want wie de jeugd heeft, heeft de 
toekomst. 
 
Hoe kun je aan dit boekje komen? 
Om iets voor uw / jouw club te kunnen doen kun je een boekje aanvragen bij Lammert Beekhuis of 
Jeroen Blok. 
 

 
 

Kortom help de vereniging en laat de jeugd iets leuks doen. Op het moment dat we de eindstreep 
naderen laten we weten wat we gaan doen. Maar ik beloof; het zal niet tegenvallen. 
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Namens de commissies 
Lammert Beekhuis en Jeroen Blok 
 
 

Van de vrijwilligerscoördinator 
 
Een druk, maar ook rustige tijd voor de vrijwilligerscoördinator. Eigenlijk een heel spannende tijd. 
Onze Algemene Ledenvergadering komt er weer aan en dat betekent ieder jaar weer een soort 
stoelendans binnen bestuur en commissies. Zoals u weet zullen de vertegenwoordiger van de TCS en de 
voorzitter afscheid nemen van ons bestuur. Daarvoor is het bestuur druk op zoek naar geschikte 
kandidaten. De vrijwilligerscoördinator is ingeschakeld om met name kandidaten aan te dragen voor het 
voorzitterschap. Dat is dan ook gebeurd. Hoe dit uit zal pakken zult u in ieder geval merken op de 
ALV. Spannend is het wel. Verdere drukte zal komen vanwege de evaluatie van het Jaar van de 
Vrijwilliger. Er is veel te schrijven, maar naast dat schrijven is er ook veel te doen en zal er altijd veel 
te doen blijven. 
In de politiek krijgen we een nieuw kabinet met een nieuwe koers. Ook wij als t.t.v. Huizen krijgen een 
gedeeltelijk nieuw bestuur, die mogelijk ook een wat nieuwe koers zal gaan varen. Daarvoor zijn nog 
meer handen nodig om het werk tot een goed einde te brengen en onze vereniging datgene te maken, 
die we eigenlijk ook verdienen. Daarbij hebben we ook uw en jouw hulp nodig.  
Geen lid? Dat maakt niet uit. Ook ouders van jeugdleden zijn van harte welkom een steentje bij te 
dragen. Heeft u er wel eens aan gedacht op zaterdagmiddag een bardienst te draaien met een andere 
ouder, zodat u verzekert bent van de gezellige sfeer en daar zelfs een duit toe in het zakje kunt doen? 
Spreek me gerust eens aan, dan kunnen we samen kijken wat u wilt en wat mogelijk is. 
Ik zou zeggen: Join the club! 
 
Geert 
 

Prima Donna Kaas Clubkampioenschappen Eigen Klasse 
 
Vrijdag 12 januari zijn de PDK Clubkampioenschappen Eigen Klasse gehouden. 
De winnaars: 
3e divisie:  1e Gijs Molenaar 2e Frank Bilius 
1e klasse  1e Patrick Visser 2e Geert Molenaar 
3e klasse  1e Frank Hagen 2e Bert v.d. Zwaan 
4e klasse  1e Kees Visser  2e Marcel Molenaar 
5e klasse  1e Yorick Westland 2e Piet Zittersteijn  
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foto van de winnaars. 

 

TEAMSAMENSTELLING 
 
De afdeling-midden gaat steeds meer eisen stellen aan een juiste teamsamenstelling op zich is dat 
terecht op kompetitie vervalsing zit niemand te wachten. 
 
Ook voor de te sterke of de te zwakke speler in een bepaalde klasse zit niemand te wachten, wie 
structureel boven de 80 of onder de 20 % speelt hoort niet in die klasse thuis. 
 
De afdeling kan maatregelen nemen zoals team 9 is overkomen Jan van Wessel werd geweigerd in de 
5e klasse, ook een gigantisch aantal invalverboden is er over alle clubs in de afdeling opgelegd. 
 
Natuurlijk is het zuur als je een bepaald niveau niet aan kan en je maatjes waar je al jaren meespeelt, 
moet verlaten als je hoger kunt spelen is het wellicht wat makkelijker te aanvaarden 
. 
Ook voor de TCS is het niet leuk om in de vaak al jaren bestaande teams te moeten ingrijpen er moeten 
echt enkele spelers volgend seizoen een  klasse hoger spelen, de spelers die een klasse lager zouden 
moeten zijn er maar heel weinig van, meestal degradeert z`n team en is het probleem vanzelf opgelost. 
 
Natuurlijk hoeven de spelers voor wie bovenstaand van toepassing is niet af te wachten eigen initiatief 
zelf shoppen bij een hoger team of zelf een team formeren behoren tot de mogelijkheden de TSC hoort 
het graag. 
 
Bert Jongerden 
TCS 
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Van de competitieleider 
 
De competitie is alweer bijna op de helft  iedereen weet de stand daarom een heel kort overzicht, er 
zullen dit seizoen weinig kampioenen zijn, na de twee succesvolle vorige competities met vele 
kampioenen kan dat ook bijna niet. 
Voor team 1 kan het in de twee onderlinge wedstrijden tegen Rega waar onze trainer Matty in speelt zal 
beslissend zijn, ook team 9 staat er goed voor en team 12 met de jonkies Gerben en 
Yorrick zijn nog in de race. 
 
Bert Jongerden  
 
 
 
 

 
Sponsor in het zonnetje 
 
Met deze rubriek willen we onze sponsoren wat meer in de spotlights gaan zetten. Dit keer is gekozen 
voor de Bambi vanwege de landelijke bekendheid door de make-over van het restaurant. Ondanks alle 
aandacht voor het restaurant blijft ook de snackbar natuurlijk bestaan.  
 
De Bambi Snack hoort bij de oudste sponsoren (dit jaar 25 jaar) van ons clubblad. Was eerst Willem 
Jansen 20 jaar adverteerder, bij de overname van de Bambi werd het contract van onze 
tafeltennisvereniging natuurlijk meegenomen door de “nieuwe” eigenaar Henny Spraakman. Alie Knop 
(vrouw van Piet Knop) heeft de eerste contacten gelegd voor de sponsoring met de volle tevredenheid 
van zowel Willem / Henny als van onze vereniging. 
 
Voor de redactie van de Voltreffer en de P.A.C. was de make-over van het restaurant een goede 
aanleiding om eens te vragen naar hoe het nu allemaal in elkaar zat.   
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De foto’s geven aan hoe het uiteindelijk geworden is. Het verhaal vooraf zoals Henny dit aan Piet en 
mij heeft verteld is als volgt: De zwager van Henny gaf hem de tip om een mail te sturen dat hij graag 
mee wilde werken aan een nieuw programma over een make-over van een eigen zaak. Dit heeft Henny 
direct gedaan. Na een uitgebreide screening is de keuze gevallen op het restaurant de Bambi. Het 
bedrag wat Henny voor de verbouwing over had werd door het programma verdubbeld. Over de 
inrichting had Henny op dat moment niets meer te vertellen. Hij mocht wel zeggen wat zijn plannen 
waren maar hij moest maar afwachten wat er van over bleef. Henny wilde graag schilderijen met 
wisselende setting ophangen, dat is (gelukkig) ook gebeurd. Op dit ogenblik hangen er schilderijen van 
Alice de Greef.  
Een andere uitdaging voor Henny bleek de planning. Hij werd een week van te voren gebeld dat ze op 
woensdag zouden beginnen. Hierdoor moest hij alles regelen of omzetten. Denk hieraan aan het 
benodigde geld, omzetten van de roosters van het personeel en natuurlijk zijn klanten inlichten dat het 
restaurant gesloten was. Wie A zegt moet B doen en gelukkig is ook dit gelukt. Henny is zeer blij met 
het resultaat en zowel Piet als ik waren het met hem eens. Het resultaat is zeer goed geworden en zeker 
een aanrader waard om te gaan bekijken. Wat ook een aanrader is zijn de specialiteiten van het “huis” 
de alom bekende saté en natuurlijk ook de biefstuk. Dit gecombineerd met een gezellige bediening, 
goede kwaliteit en een betaalbare prijs maakt dit tot een goed en betrouwbaar adres. Het restaurant is 
geopend van dinsdag tot en met zaterdag. De snackbar is buiten deze tijden ook op zondagmiddag nog 
geopend. 
 
Piet Knop en Jeroen Blok 
 
 

 
Klaverjassen 
 
Zaterdag 20 januari werd er een superklaverjas georganiseerd. 
16 klaverjassers streden om de titel klaverjaskampioen 2007. 
Winnaar werd Monique Gerritse. Zij kreeg dan ook de Greet Klein wisselbokaal mee naar huis toe. 
 
1e Monique Gerritse   7296 punten 
2e Marcel Molenaar 7250 punten 
3e Ingeborg Rebel 7113 punten 
 
 

 
   

Waarom???   Nou, daarom!!! 
 
Waarom??????? 
Zoals vele andere mensen heb ook ik een aantal favoriete momenten in de week. Maandagmorgen zal 
maar bij weinig mensen de voorkeur hebben, veronderstel ik, maar hoe kan het toch dat de 
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woensdagmiddag bij mij tot één van die momenten van voorkeur is uitgegroeid? 
Is dat nog een overblijfsel van mijn vroegere werkzame leven, aangezien de woensdagmiddag toen 
steevast een vrije middag was? Is het omdat iemand anders mij aan de bar toefluisterde ook zo naar die 
middag uit te zien?  
Mogelijk natuurlijk, maar iets anders ligt momenteel meer voor de hand, want het is sinds ruim een jaar 
(voor mij althans) de vaste tafeltennismiddag aan het worden bij de 55+ groep in Huizen. 
Wat trekt mij daarin nu zo aan? Is het niet (meer) voldoende om alleen competitie te spelen? Moet mijn 
spelspel zo nodig nog verbeterd worden (als dat überhaupt mogelijk zou zijn!)? Voel ik mij niet meer 
op mijn gemak bij de jeugd en heb ik enkel oog voor leeftijdsgenoten? 
Weinig van dat alles kan ik met een gerust hart zeggen! Maar het is wel een andere veelheid van 
factoren die het deze woensdagmiddag boven het normale uittillen. 
Allereerst is dat natuurlijk de gezellige sfeer die een club als Huizen uitstraalt. Hielden wij vroeger (in 
Blaricum in de tijd van Jaap Roeten als jullie voorzitter) nog wel eens een onderlinge wedstrijd onder 
het motto “de grootste club van Nederland tegen de gezelligste club van Nederland”, tegenwoordig zijn 
we aardig naar elkaar toegegroeid. Huizen wat minder groot een zeker gezellig en Vitus nog kleiner en 
nog intiemer. Daarnaast is het gewoon erg prettig om eens vaker dichter bij huis en ook nog in de 
middag te spelen, zodat je na een wedstrijd niet meer na middernacht thuiskomt. En dan ook  nog vaak 
vol met adrenaline van een spannende wedstrijd, waardoor de slaap nog langer op zich laat wachten.  
Bovendien is het in die 55+ groep voor Ton en mij bijna thuiskomen, want als je zo lang in het Gooi 
gespeeld hebt, heb je zo veel en zo vaak tegen bepaalde mensen gespeeld dat je vele gezamenlijk 
ervaringen hebt, die bovendien ook nog smakelijk opgedist kunnen worden. En diverse van die 
voormalige tegenstanders uit meerdere verenigingen spelen hier ook al, dus je bent snel ingeburgerd. 
Vervolgens is de verstandhouding binnen de groep heel aardig. Er is voor “elk wat wils”. De wijze 
 
 
 waarop “opperhoofd” Arie de koppels samenstelt is zodanig, dat je steeds met wisselende mensen 
speelt, zodat je respect voor ieders spelniveau kunt krijgen. En al wordt er natuurlijk op dat niveau best 
fanatiek gestreden, de glimlach blijft het sterkste wapen, vooral tijdens een “dolletje”. 
Erg leuk ook als Arie je voor het eerst in je “carrière” zelfs achter een ballenkanon zet, of ook de eerste 
lessen van Ed Appelboom als trainer. 
 
 
Kortom een heel scala van aantrekkelijke zaken wanneer je als “Vutter” probeert je tijd plezierig in te 
delen. De grote opkomst elke week bewijst dat deze dingen door velen met mij worden gedeeld, met als 
gevolg dat het spelpeil in de breedte aardig is gegroeid, vertrouwde een “insider” mij toe. De jaarlijkse 
ontmoetingen  met Visenta of Tilburg vergroten deze feestvreugde alleen nog maar. 
Als je door de Voltreffer dan ook nog van het wel en wee in Huizen op de hoogte wordt gehouden, is 
het prettig daarin ook iets van de 55+ groep te lezen, bijv. het stuk van Karel v.d. Boom, waardoor je 
ontdekt hoe anderen hun visuele tafeltennisproblemen ervaren. 
Maar het feit dat het na het spelen zelf nog altijd tamelijk lang gezellig is bij de “après-ski”, toont wel 
aan dat deze vorm van recreatie in een (grote??) behoefte voorziet.  
Chapeau voor Arie, Rien en Jan, die dus nog tot in lengte van jaren door zouden kunnen en mogen 
gaan, ware het niet dat Arie juist vanmiddag aankondigde na twintig (!!!) jaar het organisatie-stokje te 
gaan overdragen, waardoor hij zijn driftige forehand alleen nog maar achter de ping-pong tafel zal 
vertonen. Hulde Arie, voor die jarenlange inzet!! 
Dus daarom!!! pak ik, aangestoken door het tafeltennis-virus, op woensdag  met plezier mijn 
tafeltennis tas in, haal snel mijn maatjes Ton en Kees (of wordt gehaald) om op tijd in de Holleblok te 
zijn voor het zoveelste potje dubbelen. 
 
Henk Dijks (55+ groep) 
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Fotoboek, leuk??? 
 
Sinds kort is er op de website een rubriek bijgekomen. Dit is een fotoboek. Nu kunnen we ook zien wat 
er allemaal gebeurd op onze vereniging. Een aantal voorbeelden??? Prima Donna Kaas toernooien, 
kampioensfeest, onze jeugdteams, afdelingskampioenschappen, 20 jarig jubileum 55+ en natuurlijk 
worden onze sponsoren ook niet vergeten. 
 
Deze foto’s proberen we in ieder geval te maken maar als jullie zelf ook foto’s maken dan kunnen deze 
natuurlijk ook geplaatst worden. Dan wordt het echt een site van ons door ons.  
Hoe kun je dit doen? Maak 1 of meer foto’s  en stuur deze naar mj.blok@gmail.com en ze worden 
geplaatst. Natuurlijk zal er wel een kleine check gedaan worden of ze geschikt zijn maar dat is logisch. 
 
Gewoon doen en we maken er met elkaar nog iets mooiers van. 
 
Namens de internetcommissie, 
André Rebel en Jeroen Blok 
 

 
55 + CLUB 
 
Woensdag  14 februari werd het 20 jarig bestaan van de 55+ club op feestelijke wijze gevierd. 
 
Omdat er een uitgebreid feestprogramma was opgesteld en we ook nog gelegenheid wilden geven om 
wat te tafeltennissen begon de middag reeds om  
1 uur met koffie en cake, waarna er tot 2 uur vrij gespeeld kon worden. 
Vanaf dat moment werd er op ludieke wijze een spelletje getafeltennist, waarbij ook de wat mindere 
spelers en speelsters konden winnen, wat bleek uit de uitslag:  
Eerste werd Arie Hoek en tweede Arie Rebel !!!! 
 
Na afloop hiervan was er gelegenheid om te douchen en te verkleden, waarna het eigenlijke feest kon 
beginnen. 
Dit feest bestond niet alleen uit het vieren van het 20 jarig bestaan, maar stond voor een belangrijk deel 
in het teken van het afscheid van de oprichter en vooral stuwende kracht gedurende al die jaren ARIE 
REBEL. 
Hij vond het na 20 jaar een goede gelegenheid om de verantwoording over te dragen en wat meer op de 
achtergrond te blijven functioneren. 
 
Onder het genot van een drankje en prachtige hapjes werd de aandacht van het 20 jarig bestaan 
verplaatst naar de huldiging van ARIE. 
Een drietal leden van het eerste uur hadden een huldigingscomité gevormd en geld ingezameld bij de 
leden. 
Hoe populair ARIE is bleek uit de grote opbrengst van deze inzameling, die het mogelijk maakte om 
ARIE een aantal leuke geschenken aan te bieden. 



        
   

                       
           
   

 
 
 13 

 

Deze werden vergezeld van mooie woorden overhandigd door Ries Kuipers. 
Ook waren er bloemen voor TEUNIE de vrouw van ARIE. 
Namens de gemeente Huizen werd een boekwerk aangeboden door Jeroen Blok en ook de voorzitter 
van de ttv Huizen sprak lovende woorden aan het adres van ARIE en overhandigde ook bloemen. 
In zijn dankwoord betrok ARIE ook zijn beide helpers Jan Spier en Rien v.d.Putten in het geheel en 
overhandigde aan beide een prachtig boeket bloemen met de woorden : Dan hebben jullie meteen een 
kadootje voor jullie vrouwen voor Valentijnsdag. 
Deze middag werd weer mogelijk gemaakt door een aantal leden, waarvan ik wil noemen : Rijma, 
Henk, Meep, Rinus, Ries, Bets, Gerard en de overige 23 leden van onze prachtige club 
 
         RIEN 
 

Het Holleblok, update? 
 
In de maanden januari en februari heeft de gemeentelijke beheer commissie veelal via de mail met 
elkaar gecommuniceerd. Ook zijn we twee keer bij elkaar geweest. Het eerste overleg ging om de 
mogelijke planning en randvoorwaarden te bespreken. Hieruit bleek dat het moeilijk is om de door ons 
aangeven data van juni en half juli te realiseren. Wij hebben echter aangegeven dat dit voor de 
tafeltennisvereniging Huizen (en de scholen) heel belangrijk is. Omdat in september 2008 de competitie 
en diverse Prima Donna Kaas toernooien gespeeld worden een verplaatsing van de activiteiten niet tot 
de mogelijkheden behoren. Hierin is de commissie meegegaan, ook al omdat er natuurlijk ook 
gymnastiek lessen aan de scholieren gegeven moet worden. 
 
 
Half februari bleek dat de discussie opnieuw gevoerd zou moeten worden……Ik kan niet anders 
schrijven dan dat het een zeer moeizaam proces is. We zullen maar denken dat als we in augustus 2008 
in onze eigen Kloef zitten de rest geschiedenis is. De gebreken zijn dan hersteld en de klachten niet 
meer aanwezig. 
 
Kortom; er zal de komende maanden meer duidelijk worden over het hoe en wat.   
 
De interne TTV commissie heeft de globale tekeningen beoordeeld en aangepast. Dit om de huidige 
knelpunten aan te laten passen. 
Dan denken we aan het vochtprobleem, goede ventilatie, beter verwarming, juiste elektra voorzieningen 
en een goed aangegeven vluchtroute (niet voor degene die de barbon niet wil betalen maar voor brand 
e.d.). 
 
Namens de Holleblok beheercommissie 
Jeroen Blok 
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In de Schijnwerpers 
 
Deze keer in de schijnwerpers een vrouw. En niet zomaar een vrouw, maar een zeer speciale vrouw. 
Het gaat deze keer over  
 
 

Henny Dekker 
 

 
Henny laat zien hoe een lid betrokken kan zijn zonder daadwerkelijk deel uit te maken van een 
commissie. Samen met haar man Paul beheren zij een onderdeel van de bar. 
Voor Henny houdt dat in: de voorraad opnemen, geld tellen, zorgen voor wisselgeld, bardiensten 
draaien, etc. 
Juist bij bijzondere gelegenheden zijn Henny en Paul altijd van de partij om een bardienst te draaien 
(denk aan feesten, Nieuwjaarsreceptie, e.d.) en zetten zij hun beste beentje voor. 
Henny steunt daar waar mogelijk en er is altijd een beroep op haar te doen. 
Trots zijn we dus, dat we haar in onze gelederen hebben. 
Henny laat zien, hoe het ook kan! 
 
Geert 
 
 

T   T   V      H U I Z E N 
 
 

UITNODIGING 
ALGEMENE LEDEN VERGADERING 

 
TAFELTENNISVERENIGING  

 
HUIZEN  

 
 
 

28 maart 2007 
 

“DE KLOEF”  
 

20.00 uur 
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Degenen die vorig jaar op de A.L.V. aanwezig waren krijgen automatisch de totale verslagen. 
 
Belangstellenden zijn van harte welkom en kunnen een exemplaar ontvangen door zijn/haar 
naam te noteren op de intekenlijst in de kantine. U ontvangt dan de volledige verslagen thuis. 

 
 

AGENDA ALGEMENE LEDEN VERGADERING 
 
  1 Opening      Pauze 
 
  2 Ingekomen stukken en mededelingen    7 Benoeming kascontrolecommissie 
 
  3 Notulen A.L.V. 29 maart 2006    8 Begroting 2007 
 
  4 Bespreking van de jaarverslagen    9 Rondvraag 
 
  5 Verenigingsonderscheidingen   10 Sluiting 
 
  6 Bestuursverkiezing 
 
 
 
 
 

TOELICHTING AGENDA A.L.V. 
 

28 maart 2007 
20.00 uur 

 
 
 
 
 

4 Bespreking van de jaarverslagen 
 

a. Jaarverslag van de secretaris 
b. Jaarverslag van de kascontrolecommissie 
c. Jaarverslag van de penningmeester 
d. Jaarverslag van de Technische Commissie Jeugd 
e. Jaarverslag van de Technische Commissie Senioren 
f. Jaarverslag van de Promotie en Advies Commissie 
g. Jaarverslag van de Zaal en Kantine Commissie 

 
 
5 Verenigingsonderscheidingen 
 

a. Speldjes 
- 10 jaar lidmaatschap (Paul Dekker, Frank Hagen, Jerry van Leeuwen, Jelle Vijfhuize) 
- 25 jaar lidmaatschap (Joop Bakkum, Hans Penraat) 
- 50 jaar lidmaatschap (geen kandidaten) 

b. Lid van verdienste / Erelidmaatschap 
c. Mentaliteitsbeker 
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6 Bestuursverkiezing 
 

Aftredend en herkiesbaar: 
Penningmeester   : Monique Gerritse - van de Brug 
 
Aftredend en niet herkiesbaar: 
Vertegenwoordiger T.C.J.  : Maarten Robbers 
 
Tussentijds aftredend   
Voorzitter    : Frank Hagen 
Vertegenwoordiger T.C.S.  : Piet Knop 
 
Het bestuur stelt Jerry van Leeuwen voor, als kandidaat voor de functie Vertegenwoordiger T.C.J.. 
Tot op heden zijn er geen kandidaten voor de functie van Vertegenwoordiger T.C.S.. 
Tot op heden zijn er geen kandidaten voor de functie van voorzitter. 
 
Kandidaten kunnen zich uiterlijk 10 dagen voorafgaand aan de Algemene Leden Vergadering schriftelijk 
opgeven, voorzien van vijf ondersteunende handtekeningen van leden van de T.T.V. Huizen, bij het 
bestuur. 

  
Degenen die vorig jaar op de Algemene Leden Vergadering aanwezig waren krijgen automatisch de 
totale verslagen. Andere belangstellenden kunnen een exemplaar ontvangen door hun naam te noteren 
op een lijst in de kantine. U ontvangt dan de volledige verslagen thuis. 

 
 
 
 
 

Oost Side Story week 13 
 
Gelukkig dat ik mijn oren elke avond kan dichtstoppen met oordoppen, maar het helpt alleen niet tegen 
het gesuis in mijn oren van de muziek van de vorige avond. Zaterdagmorgen als eerste maar eens naar 
mijn commandant om eens uit te gaan leggen wat volgens mij een “All Ranks bar” (alle rangen bar, dus 
iedereen mag er komen voor degene die niet in dienst hebben gezeten) inhoud. Ik heb tegen hem gezegd 
dat ik denk dat het een ontspanningsruimte moet zijn waar je normaal met elkaar moet kunnen 
communiceren en niet een megafoon nodig hebt om je tegenspeler met pokeren duidelijk te maken dat 
hij verloren heeft. Ook lijkt mij dat er “algemene” muziek gedraaid moet worden en niet alleen maar de 
smaak van degene die achter de bar werkt (het zijn soldaten die gewoon hun WERK doen en dus niet 
vrijwilligers). Ik heb hem ook duidelijk gemaakt dat er zeer veel mensen zijn die er al niet komen, 
omdat het altijd zo’n herrie is. Ik heb hem ook verteld dat ik de (sommige) F16 piloten (die die herrie 
altijd aanvragen en/of opzetten op MACH 10) nog niet over het “Petito Lake” heb zien lopen, dus dat 
die ook niet apart moeten worden behandeld. In geen één voorschrift staat er “met uitzondering van F16 
piloten”.  Ik heb hem ook verteld dat ik het belachelijk vond dat een sergeant-majoor van de Marine dit 
moet aankaarten, terwijl er elke avond kolonels, oversten, kapiteins e.d. van de land- en luchtmacht 
zich ook groen en geel (wat toevallig de kleuren van Huizen) ergeren en er gewoon niets van zeggen. Ik 
erger me bont en blauw (marine) en moet nog 7 weken, dus er moet nu eindelijk eens iets aan gedaan 
worden. De commandant (toevallig een Spakenburger, dus die ergert zich ook Blauw of Rood) vond dat 
ik wel gelijk had en zou er wat aan gaan doen, anders ben ik toch genoodzaakt om de snoeren van de 
boxen door te knippen.  
’s Middags op zoek naar een Afghaanse vlag voor Ingeborg haar ouders, zou het nu eindelijk wel 
lukken?? Ik zag al gelijk een paar vlaggen hangen  en vroeg naar de prijs. Voor een grote vlag 40$, 
alleen denk ik niet dat haar ouders de hele familie Rebel in die vlag willen wikkelen, dus te groot en te 
duur. Een kleinere vlag, waar je nog steeds de hele familie Rebel in kan wikkelen (is ook niet zo 
moeilijk, 5 personen gemiddelde lengte 80 centimeter) was 25$. Ik zette mijn Hush Puppy gezicht op 
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(ik begon nog net geen traan te laten) en zei tegen die beste man dat het voor een zeer arme familie in 
Nederland was die al 3 kleine kinderen had die amper te eten hadden. Die Afghaan kreeg zo erg 
medelijden , hij leek nu wel een Hush Puppy, dat hij die vlag gratis wou weg geven. Dat wilde ik 
natuurlijk ook niet en gaf hem 10$, special price for special friend. Dus Borg zet die Wanta maar vast 
koud. 

  
’s Avonds toen ik rond 12 uur uit de Dutch Corner rolde, niet van de drank, maar van mijn zakken die 
weer volzaten met dollars van het pokeren (ik blijf gek genoeg maar winnen) werd ik buiten verrast 
door een aardig oorverdovend geluid.  Dit herhaalde zich een keer of wat, ik dacht het zal wel een F16 
of Harrier (Engels gevechtsvliegtuig) wezen. Op de WC hoorde ik van iemand dat het een paar raketten 
waren (toevallig zat ook net iemand een paar raketten af te leveren op de pot) die ze vanaf dit kamp 
afvuurde op de Taliban. Die raketten hebben een niet al te lange reikwijdte, dus ze moeten wel aardig 
dicht in de buurt gezeten hebben, dacht ik nog. Gelukkig hebben we hier ook nog het één en ander op 
het kamp staan om ons te verdedigen, blijkt wel, slaap toch weer lekker.  
Bij de “Keek op de Week” zagen we weer precies waarvoor we hier zijn, de 2 mortiergranaten waren 
dus erg dichtbij ingeslagen bij het Nederlandese kamp. De F16’s hebben weer wat bommen gegooid op 
een paar huizen waarvandaan de Engelsen onder vuur werden genomen. Al was één bom een tiental 
meters er naast, het hele huis stond niet echt meer overeind en ik denk dat die Talibannners zich nu  
 
vermaken met 80 maagden, al denk ik zelf dat er niet zoveel meer zullen zijn. Over de raketten die 
afgeschoten waren konden/mochten ze niets vertellen, dus weet ik ook van niets, welke raketten?????? 
Verder hebben we ook een indruk gekregen van de diverse medische hulpposten waar de Nederlanders 
werken en daarvoor had je wel een sterke maag nodig. Ze doen dus echt heel veel goed werk en helpen 
waar nodig, vaak zijn dat dus Afghaanse slachtoffers en helaas zijn het ook veel kinderen die ook door 
hun ouders mishandeld worden. Als je een verhaal hoort over het stil krijgen van een kind dat te lang 
huilt, dan pas wordt je echt kwaad. Daar gooiden die ouders gloeiend heet water overheen om ze stil te 
krijgen……………….en wij maken ons druk over het uitsterven van één of andere rattensoort…….. 
Zondags gaat Bert, mijn allerbeste buddy (meer heb ik er ook niet), altijd naar de oecumenische dienst 
van de Nederlandse pater, die in mijn beleving met een mutsje op, net kabouter Plop is. Hij steekt daar 
ook altijd een kaarsje op voor Darlenys, Celia en mij,  zegt hij. Tot nu toe helpt het goed.   
Als de pater spreekt over Johannes de Doper mag hij zichzelf ook wel eens een paar keer door “The 
Little River” laten dopen, want als hij op bezoek geweest is moet je alle ramen en deuren 10 minuten 
open laten staan of je moet de knop van de luchtverfrisser een uur inhouden of ik had mijn gasmasker 
even op moeten houden tijdens zijn bezoek.   
Bert kwam wel met treurig nieuws terug over de Amerikanen die verongelukt waren met hun Chinook 
Helikopter door een technisch mankement vlak voor hun landing. Er waren ook 14 gewonden gevallen. 
Wij worden ook regelmatig met deze Chinook helikopters vervoerd, dus het was wel even weer 
schrikken voor een hoop mensen en weer slechts nieuws voor de Amerikanen. 
Maandag kon ik voor het eerst sinds lange tijd ook weer even mijn Postbank bekijken, want Darlenys 
had het één en ander fout ingevuld en was de lijst met Tancodes kwijtgeraakt, zodat wij een week of 2 
niets konden doen via internet.. Heeft ze eindelijk mijn pasje, pincode, tancodes, wachtwoord, 
passwoord en kan ze alles doorsluizen naar Colombia of een keer gaan winkelen in de PC Hooftstraat, 
maakt ze er geen gebruik van. Tot overmaat van ramp vind ze die lijst met tancodes ook weer terug. 
Het zal niet waar zijn, die lag in de doos met Burka’s die ik had opgestuurd, ja een Burka bedekt alles, 
ook een tancode lijst dus.  
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Wat een zuinige vrouw heb ik toch, ze kan wel een weekje naar Madrid met Celia om lekker Spaans te 
praten, hopelijk vergeet ze haar bankpasje of pincode, kan ik straks met Pasen nog een Wantaatje 
drinken. 
Maandagavond waren we uitgenodigd door de commandant van ons om uit eten te gaan met de “Staf”. 
Ik wist niet eens dat ik ook in de “Staf” zat, maar als het om lekker eten gaat, wil ik best een keer een 
staf zijn. We hebben lekker zitten smullen bij de Engelsen. Ik dacht dat die alleen maar “Fish and 
Chips” hadden, maar ik denk dat ook hier de invloed van Jamie Oliver en F*cking Basterd Gordon 
Rampsey te zien is. Het eten was erg lekker, ze gebruiken voornamelijk verse groente en de koks weten 
hier wel wat kruiden zijn, misschien kan Herman de Blijker eens les komen geven aan die Amerikaanse 
koks bij ons.  
Vorige week had ik al officieel gehoord dat ik naar huis mocht op 5 april en dan 8 april thuis. 
Tussendoor moeten we natuurlijk even uitwaaien op Kaboel en 2 dagen Chania op Kreta, waar ik 
afgelopen maart al een maand met de GGW (Luchtmacht) had gezeten. * April is op een zondag en 
aangezien wij waarschijnlijk pas ’s avonds aankomen had ik mijn commandant verzocht of ik niet 2 
dagen eerder kon vertrekken. Ik zou de 5de samen met 1 andere vanuit Kandahar vertrekken met de rest 
130 man uit Tarin Kowt. En die uit Kandahar is nou net degene zijn die geen XTC, Red Bull, of zoiets 
nodig heeft om wat te doen, hij heeft van zichzelf al Alle Dagen Heel Druk, maar is wel een beste 
jongen, terwijl 2 dagen eerder een groepje vertrekt met jongens waarmee ik ook heb opgewerkt in 
Garderen, dus leek me dat wat gezelliger. Nadat ik had beloofd dat Huizen wel zou verliezen van 
Spakenburg en IJsselmeervogels mag ik nu officieel op 3 april vertrekken en kom ik “Goede Vrijdag“ 
aan, zou wel heel toepasselijk zijn.  
 
 
 
 
Kan ik nog net even langs de TTV Huizen op vrijdagavond, ja, ja……….. 
Bert, mijn beste buddy, gaat helaas al over 1 week, tenminste dat heeft hij aan iedereen verteld. Ik kan 
Bert eigenlijk niet missen, want hij houd mij erg scherp en zet mij aan tot sporten, eten, drinken, slapen, 
internetten en alles wat je hier kan en mag doen. Dus heb ik mijn “Casas Kartel” connectie opdracht 
gegeven om zijn aflosser een vervelend ongeluk te laten hebben, zodat die 5 weken later komt en Bert 
dan pas weg kan, tegelijk met mij natuurlijk, zodat ik op Kreta een beetje op hem kan passen, want als 
hij drank op heeft kan hij wel eens de waarheid gaan zeggen tegen bepaalde mensen. U weet dat ik 
altijd de rust zelfde blijf als ik wat gedronken heb, dus moet ik maar op Bert passen. Zijn vrouw zal het 
ook niet zo erg vinden als Bert een paar weken later thuis komt, lekker rustig voor haar en goed voor 
het spaarschema, kan zij samen met Darlenys naar de PC Hooftstraat.  
Het gekke is dat als ik dit schrijf, woensdagavond, Bert zijn vrouw ’s dinsdagmiddag net een brief van 
Defensie CLAS (Landmacht) heeft gekregen dat haar man woensdagmiddag rond 5 uur zal landen op 
Eindhoven????? Nou is Bert altijd wel erg snel, tuut tuut hij zou zo bij Overtoom kunnen gaan werken, 
maar hij is bij mijn weten geen F16 piloot die binnen een paar uur op Eindhoven land of hij moet een 
dubbelganger hebben, maar volgens mij is er geen tweede Bert te vinden die zo is. Tevens heb ik hier 
ook geen Scottie zien rondlopen, die Bert eventueel kan opbeamen naar Eindhoven. Zijn vrouw was 
natuurlijk al naar de plaatselijke Surhuisterveense Linance (schoonheidssalon te Huizen) geweest of 
nee, eerst maar even contact opnemen met Kandahar of haar Bertje echt wel terug vliegt. Natuurlijk 
niet!!!! Stelletje sukkels van de CLAS, die maken het thuisfront blij met een dooie mus. Schandalig dat 
dit in deze computertijd nog kan gebeuren. Thuis niet blij, Bert zeker niet blij, zijn nekharen zijn al 
helemaal verdwenen in zijn dikke nek die hij hiervan gekregen heeft en hij heeft er hier al een paar op 
aangesproken op zij  Bert’s *@^$GLOEIENDEF*CK, zodat zelfs mijn “Casas Kartel Boys” bang zijn 
geworden en afzien van mijn opdracht om zijn aflosser een “ongelukje” te bezorgen.  
Donderdag moest Celia afzwemmen voor haar B diploma en helaas was ik daar weer niet  bij, maar ze 
heeft het ruimschoots gehaald. Kan ze nu rustig van de brug afspringen.  
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Donderdagavond was er een speciaal optreden verzorgd door de Engelsen. Er waren een 3-tal dames 
die, de over het algemeen overheersende herenpubliek, moesten opzwepen met hun zeer schaars 
geklede lichamen. Hun korte broekjes kropen tijdens het dansen zo onhoog dat het af en toe leek alsof 
je een wens kon doen in één of andere echoput. Het leek ook wel of ze zelf sexueel opgewonden raakte, 
of lag dat aan het koude weer??  De dames traden een paar keer op en het publiek zag dat het goed 
was???/ 
Tussendoor praatte een volgevreten palingvel, als hij moet pissen moet hij voor een spiegel gaan staan 
om hem te kunnen vinden, want zijn buik was enorm. Goed materiaal hangt onder een afdakje, maar dit 
was meer een carport. Deze Engelsman was wel grappig, maar hij sprak de woorden F*ck in 1 zin meer 
uit dan dat hij dit zijn hele leven lang gedaan had. Er kwam ook nog ruim een half uur een echte Britse 
stand-up comedian die echt erg goed was. Hij zette de Amerikanen behoorlijk in de zeik, maar nam ook 
de Engelse, Canadezen en de Australiërs er tussen. Voor degene die er niet waren had hij de beste grap 
van de avond, want hij kon ook erg goed geluiden en stemmetjes nadoen. Dus op een gegeven moment 
zei hij: “Dit is speciaal voor de mensen die er nu niet zijn, ppppphhhihihihhiiihihih,  phhhhhiiiiiiiiiiiiii, 
pppphihihihhhhihihi,   boemereboem, kadengkadeng, ratatatartat.” Hij deed dus het luchtalarm zo goed 
na, dat er verscheidene mensen volbepakt de bunkers in renden. Hij kreeg meer applaus dan de 
stoeipoezen, dus u kunt wel nagaan hoe goed hij was (harder klappen voor een stand-up dan voor een 
pin-up, het moet niet gekker worden met die militairen).   
Vrijdagmorgen lekker rustig of toch niet, nee hoor, weer die Bert met een dikke nek binnen. Wat nu 
weer???? Had hij weer een lijst gekregen vanuit Nederland (CLAS = chef landmacht staf) waar op 
stond dat hij 25 februari vanuit Kreta naar Nederland zou vertrekken????? Je gelooft dit echt niet, ze 
vroegen er wel bij of ze zijn vrouw weer moesten inlichten. Nee!!!!!!!! Bert komt 9 maart thuis (of later 
als het “Casas Kartel”  alsnog de opdracht uitvoert). Ik riep gelijk, kom maar tevoorschijn BOOBY 
TRAP team, maar ook nu kwam er niemand tevoorschijn. Hoeveel pech kan een mens verdragen. De 
psychiater is hier niet meer, dus heb ik Bert er maar weer doorheen geholpen. Hij moet nu zoveel pillen 
slikken om hem rustig te houden dat ik hem maar blauwe smarties geef om hem wat afleiding te geven. 
Vrijdag natuurlijk ook even met thuis gebeld om hun een welverdiende vakantie te wensen naar 
Madrid. Celia ziet al meer van deze wereld dan mij op die leeftijd. Kan ze ook een beetje haar Spaans 
ophalen en haar moeder in de gaten houden als die “Don Juan”  tegen komt. Celia zal wel lief zijn in 
Madrid, want ik heb natuurlijk verteld dat ook Sinterklaas daar woont.  
Ik zit hier zielig in mijn eentje en hun maar lekker vakantie vieren, arme ik. Nee hoor, Darlenys heeft 
het al moeilijk genoeg en kan nu even lekker bijtanken (Sangria) en ik verdien die tickets wel weer 
terug met pokeren. Ze kunnen zelfs nog wat geld uitgeven daar, want ze hebben mij nog steeds niet 
door hoe ik al die kaarten tevoorschijn tover en vaak een Full House heb. Hopelijk win ik die tickets 
voor Colombia hier ook nog even bij elkaar, anders moet ik jullie allemaal maar vragen of jullie willen 
storten ten gunste van het Enrico Petito Steunfonds (rekening via mail te verkrijgen). 
 
Met vriendelijke groeten Enrico Petito 
 
 



        
   

                       
           
   

 
 
 20 

 

JEUGDHOEK 
 

 

 

 

Een redelijke start! 
  
Het is alweer twee maanden geleden dat er een paar grote toernooien zijn geweest. Dat waren de 
afdelingskampioenschappen in Hilversum, het Prima Donna Kaas Oliebollentoernooi en als laatste de 
Midden-Meerkamppen. Nogmaals iedereen bedankt die op welke wijze dan ook geholpen heeft. 
  
De afdelingskampioenschappen en Midden-Meerkampen waren door jullie heel goed bezocht. Er waren 
ook hele goede resultaten. De finale van de Midden-Meerkampen is op 19 mei, het is nog niet bekend 
waar ze zullen zijn. 
  
De tussenstand van de competitie: na drie speelweken zijn de resultaten redelijk, maar het is voor jullie 
wennen aan het hogere niveau. Wij zien wel dat er een stijgende lijn in zit en ik hoop dat jullie dat vast 
kunnen houden.  
  
We zijn bezig om leuke dingen voor te bereiden. Houd het prikbord en de website dus goed in de gaten! 
  
Als laatste wil ik jullie nog melden dat ik na de algemene ledenvergadering van 28 maart geen 
vertegenwoordiger van de TCJ in het bestuur zal zijn. Tot aan de zomer blijf ik nog wel in de 
commissie zitten en daarna loop ik mee op de achtergrond. Gelukkig hebben we een goede opvolger 
gevonden. Wie dat is, merken jullie bij de algemene ledenvergadering. 
  
Kijk wel goed uit,  want ik blijf in de gaten houden wat jullie allemaal doen! 
  
Veel tafeltennis plezier, 
 Maarten Robbers 
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Jeugdcommissie 
 
Toch moet er nog even wat worden geschreven,de Kompetitie is al weer 3 weken aan de gang. 
Nu is er een erg lange pauze van 4 weken,mijns inziens wel wat aan de lange kant,een beetje 
overdreven dus maar het is niet anders. 
We begonnen de kompetitie een beetje aarzelend met 4 verloren wedstrijden van de 6 dat was dus 
beslist niet goed. 
Maar ja alles speelde ook bijna een klasse hoger,dus was het wel een beetje te verwachten. 
Maar nu naar de 3e wedstrijd begint het weer een beetje te lopen. 
De laatste week werd alleen nog verloren door Huizen 6. 
Verder waren er allemaal positieve resultaten,jongens laten we zo doorgaan. 
Huizen 1 staat op de 1 na laatste plaats maar ook zij beginnen er nu weer in te geloven,de eerste winst is 
dan ook al binnen. 
 
 
Persoonlijk doen ze niet veel voor elkaar onder,alleen Dico heeft tot op heden een iets beter resultaat 
maar de kompetitie duurt nog even. 
Huizen 2 doet het ook goed zij hebben al 2 keer winst behaald,dus dat is heel goed. 
Ze spelen soms tegen tegenstanders welke 2 koppen groter zijn maar dat schrikt ze niet meer af. 
Kevin Kos doet het weer heel goed en heeft dan ook nog niks verloren,dus denk ik dat hij zijn oude 
ritme weer een beetje terug heeft. 
Ook Wout ,Nico en Maxim doen het ook goed want ook voor hun is het weer een klasse hoger. 
Theoretisch staan ze op de bovenste plaats maar alle uitslagen zijn nog niet verwerkt bij de afdeling. 
Verder jongens ga zo door dan komt het allemaal wel goed. 
Huizen 3 ook zij gaan weer beter draaien en dat kan ik weten want het is mijn eigen team. 
Zij begonnen ook erg stroef maar het begint nu te wennen in de hogere klasse. 
Met 1 gewonnen 1 verloren en 1 gelijkgespeelde wedstrijd is het heel niet slecht. 
Hier staat Jori op dit moment het hoogst in percentage ,daarna komt Remco en daarna komt Herman en 
David als laatste wat toch wel een beetje vreemd is. 
Maar jongens er is nog niets verloren jullie staan nog steeds op de derde plaats. 
Huizen 4 dan zij hebben een abonnement op een gelijkspel want alle 3 de wedstrijden werden met een 
gelijkspel afgesloten. 
 

 
 
Vermoedelijk moeten ook zij nog even wennen in de hogere klasse ,een klasse hoger is toch niet niks 
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hoor. 
Maar onder de leiding van hun coach Patrick Visser moet er meer uit te halen zijn . 
Jacob Vlot heeft hier 1 wedstrijd meer gewonnen dan zijn teamgenoten Jarco en Jorrit dus het verschil 
is klein. 
Maar zij staan nog wel op een 3e plaats maar dat veranderd nog wel en hopelijk in het voordeel van ons. 
Huizen5 ook hier zijn de spelers redelijk aan elkaar gewaagd gezien de percentages. 
Zij doen het niet slecht maar wat wil je met een coach als Harry Kempers. 
Hier kan ik de plaats nog niet goed bepalen gezien er nog diverse wedstrijden gespeeld moeten worden 
in die poule. 
Ook dit team bestaande uit Sander Lam ,David Boef , Gert Jan Westland en Erik Molenaar spelen voor 
het eerst in de 4e klasse dus is het zeker even wennen. 
Jammer dat Sander nog iets te veel tegen zich zelf staat te spelen waardoor hij soms onnodig verliest. 
Maar ook dat komt goed en dan wint hij er nog meer. 
Huizen 6 jammer dat zij nog wel eens met 2 man moeten aantreden je staat dan al gelijk met 3-0 achter 
en wordt het moeilijk om dat weer even recht te trekken. 
Jongens probeer zoveel mogelijk wedstrijden mee te spelen en niet af te zeggen ,voor je teamgenoten is 
dat ook veel mooier het is niet leuk om steeds met z,n tweetjes te moeten gaan. 
De onderlinge resultaten zijn ook goed bij jullie, Hendrik komt nog iets achter maar is duidelijk in 
stijgende lijn. 
 
 
Jongens ga zo door jullie staan nu nog op de 1 na laatste plaats maar dat gaat veranderen volgens mij er 
moeten nog wel een paar plaatsjes worden gestegen kom op. 
Ook Juste en William draaien goed dus moet het kunnen met veel inzet. 
Nou dit was dan weer het stukje kompetitie ik dacht toch wel een redelijk positief stukje. 
We gaan na de pauze weer stug door en gaan allemaal een paar plaatsen stijgen. 
Wat mij toch wel is opgevallen is dat er toch nog jongens 5minuten voor de wedstrijd komen en dan 
nog willen inspelen maar dan is het de beurt van de tegenstanders om in te spelen . 
Ik heb dit ook al in het wedstrijdboek geschreven. 
Als je nog wilt inspelen kom dan vroeg dan heb je daar nooit last van. 
 
Van de TCJ. 
Peter v/d Broek.       
 
 

Gerben de Jong winnaar PDK Oliebollentoernooi Jeugd 
2006 
 
Het Prima Donna Kaas oliebollentoernooi van de TTV Huizen voor de jeugd is dit jaar gewonnen door 
Gerben de Jong. Deze speler van het tweede team van TTV Huizen en dit jaar voor het laatst 
speelgerechtigd voor de jeugd, wist in de finale 1e teamspeler Quinten van Dissel vrij gemakkelijk te 
verslaan. Hoewel Gerben, door het klasse - verschil, wel 4 punten voor kreeg, bleek dit achteraf niet 
nodig geweest te zijn, getuige de gamestanden van twee keer 11-3 en 11-6. Quinten, die in de halve 
finale zijn broer Dico versloeg, wist nog wel de tweede game te winnen, maar kwam er daarna niet 
meer aan te pas. Derde werd Dico van Dissel, 4e werd niet-lid Lars Banning. Ook was er nog een 
troostronde, welke gewonnen werd door Nico Sentini. Hij versloeg in de troostfinale Herman Segers.  
 
Het was een gezellig toernooi en de gezelligheid werd door Don Shop uit de Oostermeent nog verhoogd 
door het aanbieden van een maaltijd en een drankje wat door alle deelnemers met plezier in ontvangst is 
genomen. Dus namens de deelnemers werd Don van harte bedankt voor deze geste. 
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Jerry v. Leeuwen 
 
 

 
 
 

Oliebollentoernooi(en) 29 december 2006 
Door Dico 
 
Na een lange tafeltennisdag kwam Bert naar me toe met het verzoek om een stukje te schrijven over de 
afgelopen dag waarop het Prima Donna Kaas Oliebollentoernooi had plaatsgevonden. Aangezien ik de 
kwaadste niet ben, wil ik dat best even doen. 
 
Het begon, voor mij althans en voor vakantiebegrippen, allemaal al erg vroeg. De wekker ging om half 
8, omdat ik me klaar moest gaan maken voor vertrek. Wakker worden, alle spullen bijeenrapen en in 
mijn sporttas doen, ontbijten etc. Totdat alles gereed stond voor vertrek, inclusief ikzelf, en ik richting 
de club kon gaan. Hier had ik namelijk om 9 uur afgesproken met Ruben, omdat wij vonden dat we 
beslagen ten ijs moesten komen. 
 
De jeugd speelde ’s ochtends onder het befaamde handicap systeem, dat degene die “beter” was punten 
voor moest geven. Voor mij was het elke keer weer een verrassing te horen hoeveel punten ik deze keer 
moest voorgeven, want enige regelmaat kon ik er niet in ontdekken. Maar dat terzijde. We speelden 
eerst poules van zeven, die in sommige gevallen werden omgedoopt tot poules van zes, simpelweg 
omdat sommige kinderen niet kwamen opdagen. In deze eerste ronde waren weinig tot geen 
verrassingen te bekennen, wat betreft degene die doorgingen in de hoofdronde. Voor hen die niet 
doorgingen in de hoofdronde was er ook nog een troostronde.  
 
Na de eerste poule stond er ook nog een tweede poule in de hoofdronde te wachten. Dit waren poules 
van vijf. Hoe het in troostronde verder ging weet ik eigenlijk niet. Alleen de finale heb ik gezien, 
vandaar dat ik niets te vertellen heb over de troostronde tot de finale. Wat ik wel weet, is dat ik na mijn 
eerste wedstrijd, wat een dikke nederlaag tegen een tennisser was, alle zeilen moest bijzetten om toch 
nog ervoor te zorgen dat ik doorging naar de volgende ronde. Alleen de nummers één en twee gingen 
namelijk door. De zeilen hebben hun werk prima gedaan met als resultaat dat ik als tweede doorging.  
 
Nu stond de kwartfinale op het programma. Hierin speelden: Jakob Vlot, Wesley van Wingerde, 
Quinten van Dissel, Ruben Lam, Lars (weet ik geen achternaam van), David de Haan, Gerben de Jong 
en ik. Quinten wist, met vrij veel moeite, van Jakob te winnen. Ruben ging finaal onderuit tegen Lars 
wat geheel geen schande is, omdat Lars eerder op de dag Wesley en mij ook al had aangepakt. Gerben 
won van David, hoe daar heb ik weinig van mee gekregen. Tja, en ik mocht tegen Wesley. Of de 
“gastarbeider uit Almere”, zoals Henk Oversteegen hem wel eens noemt. Het was niet mijn eerste keus 
als tegenstander, maar het lot bepaalde anders. Als Wesley smasht moet je van heel goede huize komen 
wil je bal terug op tafel kunnen brengen, maar gek genoeg bleven deze smashes uit. Ik won dan ook, 
waarmee ik mezelf aangenaam verraste.  
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De halve finales. Lars tegen Gerben, waar Gerben won. Alweer weet ik niet hoe deze wedstrijd van 
Gerben verlopen is, waarschijnlijk omdat ik het te druk had met mijn eigen wedstrijd, maar het is mij 
niet ontgaan dat Gerben heeft gewonnen. De andere finale, je raadt het al Quinten tegen Dico. Volgens 
mij was dit niet de oorzaak van het lot, maar van een zekere Jerry die wel vaker de neiging heeft om mij 
tegen me broertje te laten spelen. Dit is echter alleen een vermoeden. Om een lang verhaal kort te 
maken, Quinten won in vijven met 11-9 in de laatste game. Ik denk dat dat genoeg zegt over deze 
wedstrijd. 
 
De finale van de hoofdronde. Gerben tegen Quinten. Gerben mocht elke game beginnen met een 4-0 
voorsprong. In het spel van Quinten was wel een lichte vermoeiheid te zien van zijn vorige wedstrijd. 
Dit resulteerde, samen met de 4-0 voorsprong, in een winst van GERBEN. Dit moet je niet verkeerd 
begrijpen. Het is niet zo dat Gerben gewonnen heeft, puur om de reden dat Quinten niet goed speelde. 
Ik wil hiermee aangegeven, dat ik denk dat hierdoor Gerben won met vrij grote verschillen (11-4, etc) 
i.p.v. van nipt (11-8 etc.). Mijn felicitaties zijn aan het adres van Gerben. 
 
De troostfinale dan nu. Die ging tussen Nico en Herman. Nico zegevierde hier met 3-1, waarin het in de 
games zo goed als gelijk op ging. Ik vond het een mooie finale. Ook Nico wil ik feliciteren met het 
behaalde resultaat, alleen met gemengde gevoelens. Na de finale verklaarde Nico namelijk dat hij met 
opzet in de poule had verloren, om het in de troostronde ver te kunnen schoppen. Nico, ik hoop dat je 
zoiets niet meer doet, want je kunt beter. Ik denk zelfs dat je in de hoofdronde ook ver had kunnen 
komen. Maar dat doet er nu niet meer toe. 
 
Zo dat was dat. Stipt om half vier was het Prima Donna Kaas Oliebollentoernooi voor de jeugd 
afgelopen en keerden de meeste huiswaarts. Ik met een beker voor mijn derde plaats. Voor mij was dit 
echter voor korte duur, want om kwart voor acht begon het volgende Prima Donna Kaas 
Oliebollentoernooi. Ditmaal voor de senioren. Net zo als ’s ochtends hadden zich hier ongeveer 40 
deelnemers ingeschreven.  
 
Eerst werd er gespeeld in poules van 6, waarbij de eerste twee doorgingen. Ook vier nummers drie 
gingen door naar de achtste finales. In mijn poule kwam voor mij alles voor. Zowel in het begin 
voorgeven, als gelijk beginnen en voorgegeven worden. Zeker in de poule heb ik erg veel geleerd. Het 
spel bij de senioren is toch tamelijk anders dan dat van de jeugd. De afwisseling van verschillende 
soorten effect, de vastheid en rust in het spel van de senioren zijn me opgevallen als verschillen. Maar 
het belangrijkste verschil dat ik heb opgemerkt is het motto: “Meedoen is belangrijker dan winnen”. 
Hier kunnen sommige jeugdleden, denk ik, misschien nog wel een voorbeeld aan nemen. 
 
Maar goed, ik werd tweede in de poule en ging daarmee door naar de achtste finales. Hierin moest ik 
tegen Robert.Ik kreeg een 4-0 voorsprong. Dit was precies genoeg om na de eerste game die verloren 
ging, daarna elke keer net aan te winnen. En zo kreeg mijn avontuur een vervolg.  
 
In dat vervolg kwam ik in de kwartfinale Marcel tegen. Met Marcel had ik voor het toernooi ook al een 
balletje ingeslagen, waardoor ik zijn spel al een beetje kende, maar dit gold natuurlijk ook omgekeerd. 
Het werd een spannende vijfsetter waarin ik uiteindelijk aan het langste eind trok.  
 
In de halve finale trof ik Jan van Wessel. Hij was erg gebrand om het toernooi te winnen. Ondanks dat 
ik nog 2-0 had voorgestaan, won hij uiteindelijk volkomen terecht en verdiend met 3-2.  
 
Dit leverde volgende finale op: Jan – Geert. Van verschillende kanten hoorde je al dat Jan ging winnen, 
maar Geert wist het tegendeel waar te maken. Hierdoor mag GEERT zich een jaar lang oliebol van het 
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jaar noemen. 
 
Na een lekkere warme douche en een diepzinnig gesprek met Henk gaven de wijzers van de klok 
inmiddels al half 3 aan. Ik vond het mooi geweest. Mijn moeder kwam me ophalen en nog geen uur 
later lag ik lekker te slapen. Op dezelfde plek waar ik die dag ook was begonnen, namelijk in mijn bed. 
Alleen nu 16 wedstrijden en twee 3de plaatsen rijker, 20 uur later en niet te vergeten een fles wodka 
rijker. Voldaan kon ik terug kijken op een geslaagde dag. 
 

 
 

ACTIVITEITENKALENDERACTIVITEITENKALENDERACTIVITEITENKALENDERACTIVITEITENKALENDER    

 
 

 
Maart 2007   
Dag Datum  Begintijd Activiteit                   Jeugd     Senioren 
Wo 28-03  20.00 uur Algemene Ledenvergadering          x  x 
 
April 2007   
Dag Datum  Begintijd Activiteit                   Jeugd     Senioren 
Vr 08-04    Prima Donna Kaas Clubkampioenschappen        x 
 
Mei 2007   
Dag Datum  Begintijd Activiteit                   Jeugd     Senioren 
 19-05    Finale midden meerkampen                    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 



Prima Donna Kaas Oliebollentoernooi 2007 

 

Op de perikelen met de oliebollenbeker na, waar Robert het over had in de vorige 

voltreffer, verloopt de aanloop naar het oliebollentoernooi voorspoedig. De PAC regelt 

de loterij en publiciteit, de ZKC regelt de barbezetting en bevoorrading en de TCS regelt 

de toernooiorganisatie, inschrijvingsmogelijkheden en de toernooiprijzen. Bij deze wil ik 

alvast iedereen weer bedanken die meegeholpen heeft om dit toernooi tot een succes te 

maken. 

 

Er zijn dit jaar uiteindelijk 42 inschrijvingen, waarvan er 2 niet op komen dagen. Dit 

levert 4 poules van 7 en 2 van 6 op. Iedereen heeft z’n inbreng in de pouleindeling, daar 

ieder een lootje moet trekken met z’n poulenummer erop. Dit levert een in de kloef 

genoemde ‘poule des doods’ op. Oftewel hier zitten een hele berg toppers van de club in. 

 

De nummers 1 en 2 van de poule mogen doorgaan naar de afvalrondes, tevens om op een 

mooi getal uit te komen mochten er ook nog 4 van de nummers 3 door. In de ‘poule des 

doods’ was dit nog een heel rekenwerk om te bepalen wie nummer 3 was, daar er 4 

spelers met een gelijk aantal wedstrijdpunten was geëindigd. Uiteindelijk is dit rekenwerk 

overbodig gebleken daar de nummer 3 uit deze poule niet ingeloot werd. 

 

Na de 8
ste

 finales mochten de verliezers een kleine attentie in ontvangst nemen. De 

overige 8 mochten verder gaan strijden voor de prijzen en voor de felbegeerde 

oliebollenbeker in de kwartfinales. 

 

De halve finales waren beide zeer spannend. Jerry wist in de vijfde game van Gijs te 

winnen met 13-11. In de andere halve finale leek het er eerst op dat Henk op ervaring de 

partij zou binnen slepen, maar Joop wist de 2-0 achterstand met overtuiging terug te 

brengen tot 2-2. Alleen was toen het kruit verschoten en wist Henk zich te plaatsen voor 

de finale. Zou waarachtig dit jaar de oliebollenbeker definitief uitgereikt gaan worden? 

Henk heeft deze beker namelijk al 4 keer op z’n naam staan. 

 

Het leek erop dat Henk de eerste game met gemak zou binnen slepen, maar bij een 10-6 

achterstand kwam Jerry op dreef. Door 14 punten op rij te halen wist hij toch de eerste 

game binnen te slepen en een gat te slaan in de tweede, die dus ook makkelijk binnen 

gehaald werd. Vervolgens kwam Henk weer terug in de wedstrijd en wist knap de 3
de

 

game te winnen met 13-11. Toen wist Jerry z’n goede spel weer voort te zetten en kon hij 

zich na een 11-6 overwinning in de 4
de

 game oliebol van 2007 noemen. Jerry mocht dus 

de beker in ontvangst nemen en de beker zal sowieso nog een jaartje langer meegaan. 

Hopelijk weet Jerry de beker een mooier plaatsje te geven dan de vorige eigenaar. 

 

Voor de volledigheid nog even de nummers 1 t/m 8. Jerry van Leeuwen, Henk Klein, 

Joop Manussen, Gijs Molenaar, Patrick Visser, Dico van Dissel, Robert Bunschoten en 

Gerben de Jong. 

 

Namens de T.C.S. 

Bram Gerritse 



 

Tussendoor toernooitjes. 

 

In de vrije weken zijn er nog enkele adhoc meerkampjes gespeeld. Op 14 december werd 

er een 6 kamp gestart, vervolgens kwamen er toen nog een paar mensen bij en werd dit 

omgetoverd tot een 9 kamp. Uiteindelijk moesten 2 mensen nog wegens blessures 

opgeven zodat het weer een 7 kamp werd voor de uitslag. Eerste werd Sander, tweede 

Piet Z., derde Rob, vierde Harry en Bram, Paul en Martin gedeeld vijfde. (Niet alle 

standen zijn goed bijgehouden, dus er kon niet bepaald worden wie echt 5,6 of 7 was 

geworden) 

Op 21 december werd er een 6 kamp gespeeld. Onderstaande moest in de laatste 

wedstrijd helaas opgeven wegens een blessure. Maar ondanks de blessure was ik 

waarschijnlijk toch laatste geworden. Eerste was geworden Bert, die deze avond zeer 

bevlogen stond te spelen. Tweede was Rob, derde Marcel, vierde Piet Z. en vijfde Sjaak. 

 

Namens de T.C.S. 

Bram Gerritse 


