
        
   

                       
           
   

 
 
 1 

 

Jaargang 41, nummer 3, juli 2007 
 

 
De zomerperiode met tafeltennis is weer aangebroken. De bekercompetitie is inmiddels afelopen, 
helaas wisten de 5 deelnemende teams van onze vereniging niet heel erg ver in het beker toernooi door 
te dringen. De 1/32 finale van cupfighter bekerteam twee was dit jaar het beste wat Huizen te bieden 
had. Winnaar van de bekercompetitie 2007 is trouwens WIK geworden. WIK wist in een spetterende 
finale na een beslissend dubbel met 10-9 te winnen van ONI. In het najaarseizoen komt in de afdeling  
Midden het dames team van TTV Hilversum uit in de eredivisie. Als de dames van TTV Hilversum al 
eredivisie gaan spelen, wellicht presteert onze heren vlaggenschip team het dit seizoen om kampioen te 
worden in de 2e divisisie. Of is dit wel erg “wishful thinking” en moeten zij knokken voor handhaving 
☺ 
 
In deze Voltreffer onder andere een verslag van onze vice voorzitter, ja u leest het goed vice voorzitter 
en nog steeds geen voorzitter. Ik ben benieuwd wie binnen onze vereniging karakter toont en de vacante 
voorzitter plek sinds de algemene ledenvergadering gaat opvullen. Dames/heren met voorzitterschap 
kwaliteiten meldt u alstublieft bij het bestuur. De PAC heeft kennelijk aandelen gekocht in de 
Voltreffer, zij zijn in deze Voltreffer zeer goed vertegenwoordigd, alleen maar goed natuurlijk. Ook 
Cees Lam heeft aan deze aandelen geroken, in deze Voltreffer vindt u een aantal zeer completer externe 
toernooiverslagen inclusief foto’s, mooi gedaan Cees. 
 
Het  volgende item in deze Voltreffer wat ik wil uitlichten is de najaar openings barbecue op zaterdag 1 
september voor zowel de jeugd en de senioren. Schrijf u/je snel in, zie verderop in deze Voltreffer hoe!    
Als laatste onderwerp wil ik een onderwerp uitlichten die ik eigenlijk mis en dat is de tafeltennisweek 
van. Pieter helaas weer geen stuk gezien, je voelt hem wel he, in oktober maak je het vast  
helemaal goed ☺ 
 
Iedereen veel leesplezier toegewenst en voor de personen die nog lekker op  
vakantie mogen geniet er van. 
 
Namens de redaktie 
 
Robert 
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Van de Vice-voorzitter, 

 
Het tafeltennisseizoen zit er weer op.  We kunnen ons met zijn allen gaan voorbereiden op de 
zomervakantie.  
 
De afgelopen maanden hebben in het teken gestaan van het zoeken naar een geschikte voorzitter. Dit 
heeft helaas nog niets opgeleverd. Het bestuur zal dan ook in de komende maanden actief blijven in 
haar zoektocht naar een geschikte voorzitter. Nogmaals wil ik benadrukken dat het voor de T.T.V. 
Huizen erg belangrijk is om een voorzitter te hebben. Mochten er kandidaten zijn die twijfels hebben of 
niet per direct beschikbaar zijn, geef het door aan een van de bestuursleden. Voor een vrijblijvend 
gesprek staat het bestuur altijd open.   
 
De Midden Meerkampen bij de jeugd zijn voor de T.T.V. Huizen meer dan voortreffelijk verlopen. 
Maarliefst 6 van de 8 afgevaardigden kwam met een prijs thuis. Bij de junioren zijn Wesley (1e plaats) 
en (Dico 3e) plaats geworden. De cadetten Ruben, Quinten en Wout zijn respectievelijk 1e, 2e  en 3e  
geworden. Tot slot heeft Maxim de 3e plaats bemachtigt bij de pupillen. Allemaal van harte 
gefeliciteerd met deze prestatie. Voor een uitgebreid verslag verwijs ik u naar de overige stukken in het 
clubblad. 
 
Op 19 mei stond het jaarlijkse vrijwilligersuitje op het programma.. Dit jaar werd er gebowld en 
ge(lava)grilt in de Graaf Wichman. Dankzij alle vrijwilligers en hun gezelligheid was het een groot 
succes. Via deze weg wil ik alle vrijwilligers nogmaals bedanken voor hun inzet en betrokkenheid bij 
onze vereniging dit jaar. 
 
Monique en Thijs hebben namens het bestuur de Algemene Leden Vergadering van de afdeling Midden 
Nederland bezocht. Naar aanleiding van de discussie op onze eigen ALV stelden zij de vraag wat het 
beleid van de afdeling is m.b.t. de teamindeling. Het bestuur stelt dat de reglementen aangehouden 
dienen te worden, indeling dient te geschieden op sterkte. Gilbert, wedstrijdsecretaris NTTB midden 
Nederland, geeft aan dat hij probeert evenwichtige poules te creëren en er regelmatig mensen aan de bel 
trekken als er te sterke spelers worden getroffen daar dit het speelplezier bederft, het beleid is dus 
gebaseerd op dat er plezier blijft door gelijkwaardige tegenstanders. De invalverboden zijn om 
competitievervalsing tegen te gaan. Gevraagd naar de grens i.v.m. het geval van uitsluiting van de 
competitie en de ontstane onrust, blijkt deze op 100% te liggen. De indruk samengevat: de indeling in 
teams is officieel niet vrij maar zolang er kennelijk geen 100% wordt gespeeld zal je niet worden 
gedwongen om hoger te gaan spelen, afwijkende indeling kan hoogstens leiden tot veel invalverboden, 
dat is misschien lastig maar wel eerlijk. 
 
Het nieuwe seizoen zal worden geopend met een barbecue op zaterdag 1 september. Meld je nu aan en 
we maken er een feest van met zijn allen.  
 
Rest mij alleen nog iedereen een hele fijne vakantie toe te wensen! 
 
Vice-voorzitter 
Kees Visser 
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Actieboekjes, een brug te ver 
  
In de vorige Voltreffers 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 15 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 kunnen 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. 
 
Status 
 
Omdat we nu uit de kosten van deze actie zijn en er geen response is vanuit de vereniging ziet het eruit 
als een gemiste kans. We hadden zoveel leuke dingen kunnen doen en als vereniging hebben we ook 
gewoon geld nodig. Wat te denken aan laser gamen voor de jeugd en begeleiders, ook de externe 
toernooien zouden hiervan betaald kunnen worden. Als elk jeugdlid tenminste 1 boekje had verkocht 
waren er gewoon meer dingen mogelijk. Maar blijkbaar zijn we allemaal tevreden met wat we nu doen 
en dat is ook een goed teken. 
 
Ik wil trouwens de mensen die wel een boekje hebben verkocht een pluim geven, degene die het betreft 
weten wel om wie het gaat. Als het met de boekjes zo blijft zullen we in september de actie 
daadwerkelijk stoppen en dan aan iedereen die een boekje heeft vragen om deze (met het wel 
opgehaalde geld) bij mij in te leveren. We blijven het jammer vinden maar het is blijkbaar niet anders. 
 
Namens de P.A.C.  
Jeroen Blok 
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In de Schijnwerpers 
 
In de Laatste “Schijnwerper” van dit tafeltennisseizoen aandacht voor een van onze leden, die niet eens 
zo gek lang lid is, nog niet zo gek lang in een commissie zit, maar zich wel onderscheid van de 
doorsnee leden. 
 
Het gaat deze keer om: 
  
 

Jurriaan Dekker 
 

Wat maakt Jurriaan nou zo speciaal om hem in het voetlicht te zetten? 
Wel, Jurriaan is een van de jongere seniorleden, die zich in wil zetten voor de vereniging. Naast het 
normale balletje slaan en competitie spelen is Jurriaan ook een voorbeeld voor anderen voor een taak, 
die hij met verve doet. 
Vorig jaar heeft hij de taak van Henk Klein binnen de PAC (De communicatie) overgenomen. En 
Jurriaan doet dat prima. 
Iedere week staat er wel wat in een krant, iedere keer zoekt Jurriaan wegen om de t.t.v. Huizen op een 
positieve manier in het licht te brengen. 
Naast de krantenstukjes is Jurriaan nu ook betrokken bij de website en denkt hij natuurlijk mee op alle 
fronten van de PAC. 
Uiteraard hopen we dat Jurriaan dit nog lang zal blijven doen. Ook voor hem een grote pluim! 
 
Geert 
 

 
 

55+ CLUB 

 
Al kunnen we er op dit moment weinig van merken, het vakantie seizoen is toch begonnen en tot 
verdriet van een aantal deelnemers (sters) is de club gesloten tot eind augustus. 
Half juni hielden we onze gezellige afsluitmiddag met tafeltennis en na de pauze met een hapje en een 
drankje. 
Wat opviel was dat Arie er dit keer niet bij was, wat volgens mij nog nooit eerder gebeurde. 
 
In het nieuwe seizoen gaat Henk Oversteegen de algehele leiding overnemen en dat stemt ons tot 
vreugde, omdat menselijkerwijs de continuïteit van de club weer voor een groot aantal jaren is 
gewaarborgd 
 
Iedereen een prettige vakantie en hopelijk tot ziens. 
 
         Rien 
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Sponsor in het zonnetje 
  
Met deze rubriek willen we onze sponsoren wat meer in de spotlights gaan zetten. Dit keer is gekozen 
voor Tegelwerken Bout & zoon. Want zeker de leden, die al wat langer lid zijn, kennen Albert (Appie 
voor de mensen die hem wat beter kennen) en Joke Bout. 
Dit tegelzetters bedrijf is in contact gekomen met onze vereniging omdat hun dochter Bianca  Bout lid 
werd van onze vereniging. Bianca heeft bij ons in de jeugd, senioren en zelfs dames 1 gespeeld. 
Natuurlijk kwamen de ouders ook kijken en de sfeer van de vereniging beviel hen zo goed dat ze de 
naam van hun bedrijf wel in ons clubblad wilden hebben.  
 
Voor de redactie van de Voltreffer en de P.A.C. was de toekomstige nieuwe keuken bij Jeroen een extra 
aanleiding om eens te vragen naar hoe het nu met Albert en Joke gaat.   
 
Albert was een bekend keeper bij zowel de voetbal vereniging Huizen als zeker ook bij Zuidvogels. Op 
16 jarige leeftijd werd tijdens een keeperstraining aan hem de vraag gesteld of hij niet wilde komen om 
tegels te zetten.  Dit beviel zo goed dat hij hiervan zijn vak heeft gemaakt. 
 

  
De foto’s laten Albert en zoon Michael zien. 
 
In 1988 is hij voor zichzelf begonnen en sinds 3 jaar is zijn zoon Michael ook van de partij. Om het 
hele plaatje rond te maken doet Joke de boekhouding. Het bedrijf is van alle markten thuis als het maar 
wel met tegelwerk te maken heeft. Wanden, vloeren en marmer horen allen bij het assortiment. Omdat 
ze vooral bij particulieren werken is het wel zaak dat er netjes gewerkt wordt. Ook kun je bij hem 
vragen wat het beste is om te doen (zeker bij keukenkastjes is dat handig bleek tijdens ons gesprek ...). 
Als je al bijna 20 jaar bestaat kan het niet anders of dat is het geval. 
Joke en Albert vinden de TTV Huizen een gezellige en spontane vereniging waar ook goed naar de 
jeugd wordt omgekeken. Dat is heel belangrijk want dit toch de toekomst van een vereniging. In de 
Kloef vonden ze het goed toeven, alles is aanwezig; een goede bar en leuke vrijwilligers. Dat niet alleen 
in de tijd dat Bianca nog speelde maar ook tijdens de Prima Donna Kaas Bedrijventoernooien waar hij 
ook een aantal jaren deelnemer aan was. Het “probleem” was dat tafeltennis toch wel een moeilijke 
sport blijkt en dat het eigenlijk het leukst is om tegen mensen te spelen van ongeveer hetzelfde niveau. 
Tegenwoordig speelt Albert tennis met wat vrienden en dat bevalt hem zeer goed dus we zullen hem 
niet zo snel meer achter de groene tafeltennistafel tegen komen en als ik het knikken van Joke goed heb 
begrepen geldt dat voor haar ook. 
 
Maar, misschien om gewoon een keertje te komen kijken zal niet zo’n probleem zijn. 
 
Jeroen Blok 
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Vanuit de PAC 

 
Het seizoen zit er weer op en zodoende zijn we weer aan het vooruitkijken naar de evenementen voor 
seizoen 2007 – 2008.  
 
Prima Donna Kaas Bedrijventoernooi 
Op vrijdag 31 augustus wordt het Prima Donna Kaas Bedrijventoernooi gehouden.  
Opgeven kan bij Bram Gerritse op awgerritse@gmail.com of bellen naar 035-5241044. 
Het beloofd net als voorgaande jaren weer een gezellige druk bezochte avond te worden en een ieder 
die zich geroepen voelt om Home Air van de troon af te stoten is hierbij uitgedaagd om zich in te 
schrijven. Weet jij dus nog collega’s of klasgenoten die misschien een balletje willen slaan, schrijf je 
dan nu in.  
 
Lentink Cup 
Op vrijdag 7 september a.s. zijn wij in de gelegenheid om de beker naar Huizen terug te halen.  
Rega zal bij ons het gevecht om de Lentink Cup komen aangaan en wij gaan er alles aan doen om deze 
Cup niet weer met hun mee te moeten geven.  
Vorig jaar hadden we helaas geen thuisvoordeel maar deze smoes kunnen we dus dit jaar niet 
gebruiken. Zodoende hebben we dus ook alle support nodig die we kunnen gebruiken. Dus kom allen 
jullie club aanmoedigen zodat we een jaar lang de titelhouder en verdediger genoemd mogen worden.   
 
Afscheid Gert-Jan 
Zoals waarschijnlijk iedereen weet zal Gert-Jan Stolte aankomend seizoen gaan verhuizen naar 
Drenthe. Zodoende zullen wij zijn uitgesproken enthousiaste aanwezigheid moeten missen.  
Gert-Jan kon zichzelf al bewonderen in de Huizer Courant met deze foto en zal nog een afscheidsfeest 
krijgen in September. Gert-Jan, hartelijk bedankt voor al deze gezellige jaren en het ga je goed in het 
(verre) oosten! 
 

 
Al met al genoeg te beleven in de eerste maanden van het seizoen…….. 
 
Namens de PAC een hele lekkere vakantie en tot na de zomer! 
 
Jurriaan Dekker 
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Het Primadonnakaas slottoernooi 
  
Op 31 mei was het de laatste dag van de opening op donderdag. Op die avond werd het slottoernooi 
gehouden.  Eigenlijk hadden we weer een soort Paastoernooi willen houden, maar drukke tijden op 
mijn werk voorkwamen een goede organisatie. En om Ina alles alleen te laten doen zou het eind 
betekenen van alle recreantentoernooien. We moesten ons nog haasten om inderdaad een toernooi te 
houden, want we hadden ons niet gerealiseerd dat op 1 juni de laatste volle week van tafeltennissen 
eindigde.  
Gelukkig kwam alles op zijn pootjes terecht. Jeroen Blok had bij Primadonnakaas flink wat prijsjes 
geregeld, waardoor het idee van de doos eieren gauw vergeten zou zijn. 
Er waren uiteindelijk 17 deelnemers, natuurlijk waren er ook weer enkele afzeggers en zelfs 
wegblijvers. 
Er werd in drie poules gepeeld, op sterkte uiteraard. Er waren enkele verrassende deelnemers, zo was 
Gerrit Doornekamp weer van de partij en ook Arie Hoek liet zijn gezicht weer eens zien. Hij stond zelfs 
al om 19.00 uur voor een dichte deur te trappelen. 
 

 
 
In de tweede poule was Lies Bellovics weer eens aanwezig en in de derde poule deed Mirjam van 
Beurden weer eens mee, terwijl Cees Kranenburg van de 55 plus club voor het eerst meedeed. 
In de eerste poule was Sander Jonkers het sterkste. Hij versloeg verrassend Arie Hoek in vier sets. Ook 
Ina Busscher won van Arie op het eerste gezicht zelfs heel makkelijk in drie sets, maar als de netballen 
randballen en dergelijke er niet waren geweest was de uitslag heel anders geweest. Sander Jonkers werd 
hier eerste, Pieter Bosch op onderling resultaat tweede en Ina derde en Arie vierde. Zij hadden alledrie 
evenveel punten. 
 
In de tweede poule deed Henk Oversteegen buiten mededinging mee. Hij zorgde dat er toch vijf 
partijtes gespeeld konden worden. Carolien van Os werd hier eerste. Ze verloor alleen van Lies. Rik 
Kroon werd tweede en Lies derde. Lida Vermeul had last van een jetleg. Zij kon geen partijtje winnen. 
Lammert wist twee potjes te winnen en eindigde als vierde. 
 
De laatste poule was een erg interessante waarbij Henk Schaap uiteindelijk aan het langste eind trok. 
Hij moest alleen Aart Brons feliciteren. Peter van Rooy wred tweede op onderling resultaat met 
Henk.Mirjam werd derde. Zij won haar twee spelletjes in vijven van Cees en Aart. Aart werd vierde en 
Kees vijfde. 
 
Na de prijs uitreiking ( prijsjes van Primadonnakaas) beging ik de fout om te zeggen dat de winnaar van 
poule één tegen mij mocht spelen.  
Dat liet Sander zich geen twee keer zeggen. Onder de goede leiding van scheidrechter Arie, waardoor ik 
Sander niet uit de wedstrijd kon lullen, werd ik in drie sets van de tafel geveegd. Daarna wilde Arie 
revanche op Sander en dat werd ook een heel leuke wedstrijd waar Arie eerst met  
2-0 voor kwam, maar het in de slotpartijen toch nog erg moeilijk kreeg.Voldaan gingen we naar huis, 
wetend dat het komend seizoen  
nieuwe kansen geeft. 
  
Henk en Ina 
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Van de vrijwilligerscoördinator 
 
Echt heel veel is er niet te melden vanuit de vrijwilligershoek. 
Misschien is dit dan ook een goed moment om zo aan het eind van het tafeltennisseizoen 2006-2007 
alle vrijwilligers nog eens te bedanken voor al hun inzet binnen de vereniging. Zonder jullie hulp zou 
de vereniging niet bestaan! 
Bedankt en hopelijk mogen we volgend seizoen weer op jullie rekenen. 
 
 
Jeroen Blok en ik zijn deze maand naar een voorlichtingsavond van de NTTB geweest betreffende 
ledenwerving. 
Naar aanleiding hiervan hebben we besloten een aantal plannen te maken om wat acties op touw te 
zetten. Uiteraard zal dit in nauwe samenwerking gaan met bestuur en diverse commissies. 
Mogelijk zijn er leden die hierin mee willen denken en doen. Die zijn natuurlijk van harte welkom om 
dit project vlot te trekken. Meld je vooral bij mij aan.! 
 
Fijne vakantie. 
 
Geert 
 
 

 
 

Holleblok, spanning?? 
  
In de laatste maanden is er weer wat beweging gekomen in de mogelijke besluiten. Was er eerst een 
klein tekort van anderhalf miljoen. Nu is er het besef dat hoe langer er gewacht wordt hoe hoger dit 
bedrag gaat worden. Dat we daar als gebruikers van het Holleblok al blij mee zijn...zegt genoeg. 
 
Ik wil niet ingaan op alle besprekingen die we gevoerd (vanaf 1999) en hebben en al helemaal niet over 
de nog te voeren gesprekken maar ga er maar vanuit dat we er erg druk mee bezig zijn. Er is een 
besloten commissie vergadering geweest en deze zal vooral over geld gaan. Dit is een discussie die wij, 
als gebruikers, niet willen voeren. We hebben reële wensen neergelegd en deze waren geen probleem 
en passend in het budget. Nu het geld wel een probleem is moeten de wensen terug in aantal. Een beetje 
omgekeerde wereld, zeker als we weten dat de hoofdmoot ligt in de extra eisen en wensen voor de 
Brandweer en andere eisen vanuit de gemeente. 
 
De verwachting is dat in september meer duidelijkheid zal komen. Mogelijk dat wij, met zoveel 
mogelijk leden, onze opwachting mogen maken bij de raadsvergadering om ons punt duidelijk te 
maken. Maar voor die tijd zullen we eerst nog een aantal maal bij elkaar komen zowel voor als na de 
vakantie. 
 
Namens de Holleblok beheercommissie, 
Jeroen Blok  
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Verjaardagskalender TTV HUIZEN 
 

       
 
Juli 2007: 
01 Juli Leo van Bijleveld 
06 Juli Jarco Moll 
06 Juli Maxim v/d Kaaij 
11 Juli Jakob Vlot 
15 Juli Quinten van Dissel 
24 Juli Hans Penraat 
27 Juli Henk Oversteegen 
 
Augustus 2007: 
08 Augustus Bert v/d Zwaan 
08 Augustus Ingeborg Rebel-Postma 
09 Augustus Paul Dekker 
11 Augustus Peter v/d Broek 
13 Augustus Maarten Robbers 
14 Augustus Pieter Kos 
19 Augustus Ina Busscher 
19 Augustus Carolien van Os 
23 Augustus Klaas Kooij 
24 Augustus Wout de Wit 
25 Augustus Rob Barendregt 
25 Augustus Henny Dekker 
30 Augustus Lida Vermeul 
 
September 2007 
04 September Kees Visser 
05 September Timon Blok 
06 September Gerrit Snikkenburg 
08 September Nico Sentini 
10 September Joop Manussen 
11 September Arie Rebel 
11 September Jeroen Blok   
15 September Wim Heeres 
23 September Remco Nagtegaal 
27 September Gerard de Graaf 
 
Namens iedereen, van harte gefeliciteerd!! 
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   teamsamenstelling najaar 2007  

 Team 1 2e div zaterdag  Team 9 5e kl dinsdag  
 Gijs Molenaar   Henk Oversteegen  
 André Rebel   Klaas Kooy  
 Frank Bilius   Pieter Kos   
     Alex Smit   

 Team 2 2e kl vrijdag      

 Robert Bunschoten   Team 10 5e kl vrijdag  
 Patrick Visser   Harry Kempers  
 Patrick v Dijk   Bram Gerritse  
 Kornel Ringelberg   Goos Westland  
 Dico van Dissel   Paul Dekker  
        

 Team 3 2e  kl vrijdag   Team 11 5e klas vrijdag 
 Jerry v Leeuwen   Monique Gerritse-vd Brug 
 Henk Klein    Yorrick Westland  
 Geert Molenaar   Gerben de Jong  
 Jurriaan Dekker   Joop Manussen  
        

 Team 4 3e  kl vrijdag   Team 12 5e kl vrijdag   
 Bert v/d Zwaan   Piet Traarbach  
 Frank Hagen   Leo v Bijleveld  
 Edwin v Dijk   Hans le Poole  
 Monique Kievith   Gerrit Snikkenburg  
 Thijs Fennis      

     Team 13 5e kl donderdag 

 Team 5 4e kl donderdag  Ingeborg Rebel  
 Piet Knop    Rik Kroon   
 Richard Hol   Pieter Bosch  
 Sander Jonkers   Albert de Weerd  
     Cees Lam   

 Team 6 4e kl vrijdag      
 Kees Visser      
 Bert Jongerden      
 Rob Barendregt      
 Jelle Vijfhuize      
        
 Team 7 5e  kl vrijdag       
 Marcel Molenaar      
 Nicole v Beurden      
 Sabine v Duinkerken      
 Sjaak v Oostrom      
        
 Team 8 5e kl vrijdag      
 Henny Dekker      
 Martin v Toorn      
 Piet Zittersteijn      
 
 
 

Openings Barbecue  
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Zaterdag 1 september willen we het najaar seizoen gezellig beginnen door middel van een openings 
barbecue. Helaas ging deze openings barbecue wegens gebrek aan belangstelling vorig jaar niet door, 
dit jaar willen we daar zeker verandering in brengen. Er hangt sinds mei een intekenlijst op de 
netposten kast in de kantine, een kleine 30 personen heeft zich al ingeschreven maar de ZKC hoopt op 
nog veel meer eters en gezelligheid. 
 
Het kostenplaatje: 
Leeftijd 0- 4 jaar  Gratis 
Leeftijd 5 –12 jaar  € 7.50 
Leeftijd 13 jaar en ouder  € 12.50 
 
Betaling bij binnenkomst op zaterdag 1 september. 
 
Inschrijfmogelijkheden: 

• Intekenlijst nettenpostenkast in de kantine. 
• Door middel van een email naar Kees Visser, emailadres:  k.visser4@wanadoo.nl 

Inschrijven kan nog tot en met vrijdag 17 augustus. 
 
Namens de ZKC 
Robert 

JEUGDHOEK 
 

 

 
 

Van de Jeugdvoorzitter                 
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Het tafeltennisseizoen is alweer een tijdje afgelopen en de zomer staat alweer voor 
de deur. De zomer is voor mij, en ook voor de meeste andere mensen denk ik, de 
leukste tijd van het jaar. Het lekkere weer (alhoewel je daarvan in Nederland nooit zeker 
kan zijn), het op vakantie gaan en natuurlijk het feit dat het zomervakantie is en je een 
tijdje niet naar school hoeft, maken de zomer erg aangenaam. Maar op het gebied van het tafeltennissen 
is het altijd wel erg stil in de zomer. Behalve dat er in de zomer waarschijnlijk veel wordt ‘ge-ping-
pongt’  op de camping in Frankrijk of Italië, is het tafeltennis op de club wat op een lager pitje gezet.  
Op zich is dat natuurlijk ook wel logisch, want iedereen heeft natuurlijk een lang en zwaar seizoen 
achter de rug!!  Helaas zat het er afgelopen seizoen voor geen enkel team in om kampioen te worden, 
maar ik ben er van overtuigd dat dat recht gezet wordt in het volgend seizoen en dat we volgend 
seizoen wel weer een paar kampioenen hebben. Dit lijkt nu misschien ver weg, maar helaas is de zomer 
altijd wel weer snel voorbij en staat het nieuwe tafeltennisseizoen alweer snel voor de deur.  
Helaas is het dit seizoen niet gelukt om nog een uitje voor jullie te organiseren, maar we zullen dat in 
het nieuwe seizoen zo vroeg mogelijk proberen in te plannen. Er is natuurlijk wel al een erg geslaagd 
uitje geweest, naar het Nederlands Kampioenschap in Eindhoven, maar daar was niet iedereen bij 
helaas. Maar het was wel een groot succes, dus waarschijnlijk proberen we daar volgend jaar weer bij te 
zijn. Ik moet nog een kleine opmerking maken aan de hand van dit NK. Het is namelijk niet (nooit) de 
bedoeling dat er op welke manier dan ook dingen geschreven of getekend worden op je clubshirt. Dus 
als we in de toekomst weer zo’n activiteit hebben, zorg dan dat je een extra shirt ofzo bij je hebt waar je 
handtekeningen op kan laten zetten. 
De trainingen in het nieuwe seizoen zullen in de eerste week van september weer beginnen, maar daar 
krijgen jullie allemaal nog een brief over. Ook staat er aan het begin van het seizoen een toernooi 
gepland (1 september) dat voor zowel jeugdleden als senioren wordt georganiseerd. Meer kan ik hier 
nog niet over zeggen, maar ook daar krijgen jullie nog een brief over. Ook de teamsamenstelling van 
volgend seizoen is binnenkort bekend, daar zullen jullie ook over op de hoogte worden gehouden. 
Mocht je nog een nieuw batje of nieuwe rubbers willen hebben voor het nieuwe seizoen, kan ik dat 
voor je regelen en zorg ik dat je het hebt voor de eerste trainingen weer beginnen. 
Als jullie toch zin hebben om in de vakantie af en toe nog eens een balletje te slaan en alvast te trainen 
voor volgend seizoen, kan dat wel want de club blijft de hele vakantie op de vrijdagavond open. Het is 
dus mogelijk om op vrijdagavond vanaf 20:00 uur te tafeltennissen. 
Hopelijk zie ik jullie allemaal weer volgend seizoen en voor nu alvast veel succes nog de laatste we(e)k 
(en) op school en een hele fijne vakantie!! 
 
Jerry van Leeuwen 

 
 
Nederlandse jeugdkampioenschappen A en B 2007 

 
Op zaterdag 28 april en zondag 29 april heeft het Nederlandse jeugdkampioenschap voor A licentie en 
B licentie spelers plaatsgevonden in de City-sporthal in Helmond. 
 
Voor de TTV Huizen speelde op zaterdag Maxim van der Kaaij, Ruben Lam, Dico van Dissel en 
Wesley van Wingerde mee. Op zondag speelde Quinten van Dissel bij de A licentiespelers.  
 
 
Quinten speelde bij de pupillen op zondag een dubbel en een enkel toernooi. In het dubbeltoernooi 
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speelde hij samen met Carlos Hodge van HTC. De tegenstand was zwaar en de twee verloren hun 
wedstrijd en waren direct uitgeschakeld voor het vervolg. In het enkeltoernooi moest Quinten spelen  
tegen een aantal bekenden zoals Roy Broersen van Spirit. In de poule werd Quinten derde, net niet 
genoeg voor het hoofdtoernooi.  
 
Wesley speelde op zaterdag bij de junioren. In de poule werd Wesley derde, maar hij werd reeds 
uitgeschakeld in de 1/16e finale van de troostronde door Steven de Lange van Shot. 
 
Dico speelde ook op zaterdag bij de junioren. In de poule werd hij vierde. In de troostronde  kwam hij 
helaas niet verder dan de 1/8e finale, daar verloor hij van Quinten Geeraerts van Taverzo. 
 
Ruben speelde ook op zaterdag, maar bij de kadetten. In zijn poule werd hij derde. Ruben had weer 
problemen met noppenspelers. In de troostronde speelde hij wel de finale, maar hij verloor deze van 
Tristan Akkerman van Shot.  
 
De grote verrassing zat hem bij onze jongste speler van de dag, Maxim van der Kaaij. 
Maxim speelde ook op zaterdag, maar bij de welpen-D. In de poule won Maxim al zijn wedstrijden en 
hij mocht dus meespelen in de hoofdronde. Om het uur speelde hij zijn wedstrijden, die hij steeds won. 
De 1/2 finale won hij van een 1e klasse-speler. Daar was hij zelf zeer blij mee, zijn dag kon al niet meer 
stuk. De finale om zes uur was tegen Mike Laenen van OpenlineWesta, een moeilijke tegenstander met 
een zeer goede techniek. 
De wedstrijd begon goed voor Maxim. De eerste twee sets won Maxim, de derde en de vierde verloor 
hij met 12-10 en 16-14. De vijfde set won Maxim weer met 8-11en hij werd dus Nederlands kampioen 
welpen-D. 
 
MAXIM GEFELICITEERD namens de gehele club TTV Huizen. 
 

         
Prijsuitreiking Maxim.                   Finale Mike en Maxim.                 Prijsuitreiking Ruben. 
 
 
 

Bijna, bijna, maar net niet een B-licentie gehaald. 
 
In het laatste B/C jeugdranglijsttoernooi van het seizoen 2007 in Hoofddorp speelden 5 spelers van 
TTV Huizen mee: Jakob Vlot, Kevin Kos, Wout de Wit, Nico Sentini bij de kadetten en Wesley van 
Wingerde bij de junioren. 
 
Het doel van het laatste B/C jeugdranglijsttoernooi is er voor te zorgen dat spelers met een 
B-licentie, die nog geen aantoonbaar resultaat gehaald hebben, kunnen bewijzen dat zij het 
 
B-niveau aankunnen. Ook de aanstormende jeugd heeft de mogelijkheid te bewijzen dat zij het B-
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niveau aankunnen en het volgende seizoen weer een stap hoger kunnen spelen. 
 
Alle spelers kwamen hun poule goed door, behalve Jakob. Zijn indeling was te zwaar, hij werd derde in 
zijn poule en werd direct ook in de eerste knock-out troostronde uitgeschakeld. 
 
Kevin speelde in zijn poule zeer sterk, hij won twee partijen. Alleen de laatste wedstrijd moest hij laten 
gaan, maar hij wist toen al dat hij in de hoofdronde speelde. Om 14.00 uur speelde Kevin in de 
hoofdronde zijn eerste (knock-out)wedstrijd. In een spannende vijfsetter haalde Kevin net niet de 
volgende ronde, maar het zag er goed uit, hij had verder kunnen komen. 
Wout verloor in zijn poule net als Kevin ook één wedstrijd en werd tweede. In de hoofdronde speelde 
hij weer zijn verdedigende spel en sloeg af en toe raak als de kans er was. Wout won de eerste knock-
out ronde (16e finales) en ging door naar de 8e finales. Als hij deze wedstrijd won, zou hij zich 
kwalificeren voor een B-licentie. De wedstrijd had een slecht begin. Wout kwam achter, maar vocht 
terug en sleepte er een vijfsetter uit. De 5e set liep niet zoals hij gepland had, hij verloor deze. De kans 
op een B-licentie was helaas verkeken, maar Wout heeft laten zien dat er meer in zit, als hij goed en 
veel blijft trainen. 
 
 

         
                 Jakob                                         Kevin                                          Wout                               
 
Nico won tot ieders verrassing met zeer compleet spel alle poulewedstrijden. Nico werd eerste in zijn 
poule, een uitstekend resultaat. Nico speelde daardoor ook in de hoofdronde. 
In de eerste knock-out ronde (16e finales) won Nico eenvoudig in een driesetter. Ook Nico ging dus 
voor een plaats bij de laatste acht om zich te kwalificeren voor een B-licentie. 
In de 8e finales kwam hij tegenover een 1e klasser te staan. Deze won de eerste set en we verwachtten 
eigenlijk dat het voorbij was. Niets was echter minder waar. In een spannende strijd vocht Nico zich 
terug en sleepte er een vijfsetter uit. In de laatste set stond Nico zelfs even op voorsprong, maar de 
ervaring van zijn tegenstander gaf de doorslag. Nico verloor en behaalde net als Wout net niet een B-
licentie, maar ook voor Nico geldt: met goede training en goede concentratie zit daar in de toekomst 
zeker een B-licentie in. 
 
Als laatste speelde Wesley voor TTV Huizen bij de junioren om zijn B-licentie te verdedigen. Wesley 
had reeds een B-licentie, maar door “geen aantoonbaar resultaat” was hij genoodzaakt dit toernooi mee 
te spelen. Wesley startte goed, hij won alle wedstrijden en werd eerste in zijn poule. De hoofdronde lag 
voor hem. Wesley speelde de eerste en tweede knock-out ronde met enige spanning in zijn lichaam, 
maar hij overleefde beide rondes door keurig met tweemaal 
3-0 te winnen. Wesley plaatste zich voor de kwartfinale en mocht zijn B-licentie behouden. Wesley 
speelde rustig verder en haalde zelfs de finale bij de junioren. In deze finale speelde hij tegen zijn 
vriend Peter Marijn van TTVN. 
Wesley had in de finale geen antwoord op aanvalsgolven van Peter. Hij verloor de finale, maar het was 
toch een zeer goed resultaat voor hem. 
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                    Nico                                        Wesley                        Wesley 2e / Peter (TTVN) 1e 
 
 

De finale middenmeerkampen 19 mei 2007 
HTTC Houten. 

 
Het is zover: de finale middenmeerkampen gaan gespeeld worden bij HTTC in Houten en er spelen een 
groot aantal spelers van TTV Huizen mee.  
De indeling is als volgt: 
Bij de Junioren spelen: Joost van Roon Vitac, Peter Marijn TTVN,  Paul Oostveen TTVN, Bart 
Blanken TTVN, Azaraja Langerak Hilversum, Bas Knaake HTTC, Wesley van Wingerde Huizen en 
Dico van Dissel Huizen. 
 
Bij de Kadetten spelen: Danielle Lambrechts Elan, Ian de Graaf Rega (afwezig), Jordy Gerritze TTVN, 
Amber van Dorp TTVN, Wout de Wit Huizen, Nico Sentini Huizen, Quinten van Dissel Huizen en 
Ruben Lam Huizen. 
 
Bij de Pupillen spelen: Denis South Shot, Tim de Graaf Rega (afwezig), Dennis Florie VTV, Arman 
Bashtbavian VTV, Ewa Bednarczyk TTVN, Rens Boer ZTTV, Sander Lam Huizen en Maxim van de 
Kaaij Huizen. 
 
Bij de Welpen hadden wij helaas geen deelnemers, onze sterkste welp Maxim van de Kaaij speelde met 
de Pupillen mee. Hier was de winnaar Roy Kapel. 
1e Roy Kapel, 2e Kevin Ranselaar, 3e Tibbe Vermeulen. 
 
Bij de Junioren was de strijd het grootst. Dico en Wesley hadden het moeilijk, maar waren zeker op 
voorhand niet kansloos. Dico verloor twee partijen en werd door dit resultaat derde, maar denk niet dat 
hij de partijen ruim verloor, tegen Azaraja verloor hij net in een spannende vijfsetter. Wesley had wat 
meer geluk in zijn partijen en won zijn vijfsetters uiteindelijk. De laatste partij van Wesley was tegen 
Peter Marijn van TTVN. Van Peter had hij in de finale van Hoofddorp verloren, maar vandaag was het 
anders. In de eindstrijd kwam ditmaal Peter niet op gang en hij verloor de wedstrijd waardoor Wesley 
de finale middenmeerkampen voor de Junioren won. 1e Wesley, 2e Peter, 3e Dico. 
 
Bij de Kadetten was de eerste wedstrijd de belangrijkste voor Quinten en Ruben. Wie deze partij zou 
winnen, had een goede kans om ook de winnaar bij de Kadetten te worden. Het werd een vijfsetter waar 
Ruben met 2-0 had voorgestaan. We dachten dat Quinten deze partij ging winnen, maar helaas voor  
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Quinten speelde Ruben deze vijfsetter toch weer wat sterker en hij won de partij. De overige partijen 
verliepen voor de heren zoals verwacht en door de eerste partij te winnen won Ruben de finale 
middenmeerkampen voor de Kadetten. Wout en Nico speelden allebei goede partijen, maar het was 
helaas net niet goed genoeg. Voor deze heren zit er naar mijn mening zeker een hogere licentie in als ze 
goed blijven spelen. Wout werd na Ruben en Quinten keurig derde en dat is een goed resultaat. 1e 
Ruben, 2e Quinten, 3e Wout. 
 
Bij de Pupillen speelde Maxim en Sander mee. Beiden speelden goede partijen, al vonden zij af en toe 
van niet. Zij vonden dat ze nog te veel misten en vroegen zich dan af WAAROM mis ik. 
In mijn belevenis was dat niet het geval. Beide spelers speelden tegen tegenstanders die ze normaal 
gesproken niet zo vaak ontmoeten, waardoor ze moesten wennen aan het spel.  
Maxim werd derde in de poule en Sander werd vijfde. 1e Arman, 2e Dennis, 3e Maxim. 
 
 
De middenmeerkampen 2007 was een zeer leuk toernooi, waar wij als TTV Huizen zeer goede 
herinneringen aan hebben.  
 
Alle heren die hebben meegedaan: Maxim, Sander, Jakob, David, Jarco, Kevin, Erik, Wout, Nico, 
Ruben, Quinten, Wesley, Dico en William, bedankt voor jullie inzet, het was FANTASTISCH.  Graag 
tot ziens in het nieuwe seizoen. 
 

 
 
Cees Lam 
Externe coördinator. 
 
 

 
Het ouder-kind toernooi 
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Op 28 april werd het ouder-kind toernooi gespeeld. Er waren niet veel deelnemers, want er was ook een 
kampioenschap in Brabant. 
Eigenlijk waren er bijna geen ouders. alleen Kevin kos had zijn vader meegenomen. Verder speelde 
Jarko Mollmet lammert Beekhuis  
en ik met Henk oversteegen, mijn nep opa. 
We speelden twee driekampen, de jeugd tegen elkaar en de ouders tegen elkaar. De eerste wedstrijd 
ging tussen Jarko en Kevin Kos,  
volledig onbelangrijk natuurlijk, want het gaat om Nico Sentini en Henk Oversteegen ( Kevin won 
overigens). de belangrijke wedstrijden  
werden allemaal gewonnen door Henk en mij, makkelijk ging dat niet. Van Kevin won ik pas in de 
vijfde set met 11-9 ( Ik stond met 2-0 in sets achter).  
Henk had veel moeite met Pieter kos, ook hier was een vijfde set nodig ( 11-8). 
Lammert Beekhuis kon met een handicap van zes punten niet winnen, maar Pieter en Henk moesten 
wel flink zweten. 
Het dubbel tussen de familie kos en Henk en mij werd ook in vijven door ons gewonnen. 
Voldaan ging ik met een taart naar huis. De organisatie was goed verzorgd door  
 
Jelle Vijfhuize. 
 

 
 
 

 
 
 
Wat is je naam?  
 
Maxim van der Kaaij. 
 
Hoe oud ben je?  
 
10 jaar. 
 
Heb je broertjes en/of zusjes?  
 
Ja, 1 broertje (9) en twee zusjes (5) en (0). 
 
Op welke school zit je en in welke klas?  
 
Ik zit op de koningin Wilhelminaschool in groep 7. 
 
Hoelang zit je nu op tafeltennis?  
 
Bijna 3 jaar. 
 
In welke klasse speel je met je team?  
 
2e klasse, met Wout, Nico en Kevin. 
 
Welke club speel je het liefst tegen en waarom?  
 
Het maakt me niet uit tegen welke club ik speel. 
 
 
Wie vind jij de leukste trainer?  
 
Marty en Jerry. 
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Waarin ben je het best met tafeltennis?  
 
Met forehand topspin. 
 
Waar vind je zelf dat je nog op moet trainen?  
 
Op een goede service. 
 
Wat is tot nu toe je leukste tafeltennismoment?  
 
De kampioenswedstrijd die ik won tegen Shot, voor de 1e keer. 
 
Wat vind je van de club?  
 
Wel leuk, maar misschien kunnen de wc’s een keer schoongemaakt worden?  
 
Vind je dat er iets op de club moet veranderen? Zo ja, wat dan?  
 
Nee, voor de rest is alles goed. 
 
Waar zou je zeker aan mee doen als de club dat orga niseert?  
 
Het kindertafeltennisfeest. 
 
Heb je naast tafeltennis nog andere hobby´s?  
 
Ja, voetballen. 
 
Wat is je favoriete drankje?  
 
Cola. 
 
Wat eet je het liefst?  
 
Pizza. 
 
Wat is je favoriete voetbalclub?  
 
Ajax natuurlijk! 
 
Wat vind jij de beste film die er is?  
 
The Lord of the Rings. 
 
Naar welke muziek luister je meestal?  
 
Alle muziek. 
 
Aan wie wil je dat deze vragen de volgende keer wor den gesteld?  
 
Wout de Wit. 
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ACTIVITEITENKALENDERACTIVITEITENKALENDERACTIVITEITENKALENDERACTIVITEITENKALENDER    
 
Juli 2007   
Dag Datum  Begintijd Activiteit                   Jeugd     Senioren 
Vr 6-07   20.00 uur Vrijdagavond in de zomer TTV open         x  x 
Vr 13-07  20.00 uur Vrijdagavond in de zomer TTV open         x  x 
Vr 20-07  20.00 uur Vrijdagavond in de zomer TTV open         x  x 
Vr 27-07  20.00 uur Vrijdagavond in de zomer TTV open         x             x 
 
Augustus 2007   
Dag Datum  Begintijd Activiteit                   Jeugd     Senioren 
Vr 03-08  20.00 uur Vrijdagavond in de zomer TTV open         x  x 
Vr 10-08  20.00 uur Vrijdagavond in de zomer TTV open         x  x 
Vr 17-08  20.00 uur Vrijdagavond in de zomer TTV open         x  x 
Vr 24-08  20.00 uur Vrijdagavond in de zomer TTV open         x  x 
Vr 31-08    Prima Donna Kaas Bedrijventoernooi          
 x 
 
September 2007   
Dag Datum  Begintijd Activiteit                   Jeugd     Senioren 
Za 01-09    Opening najaarseizoen met BBQ         x              x 
Di 04-09    Start reguliere openingstijden TTV         x  x 
Vr 07-09    Lentink Cup       x 
Ma 10-09    Start Najaar Competitie     x 
Za 15-09    Start Najaar Competitie          x 
 

 
 
 
Maandelijks terugkerende aktiviteiten 
 
    Elke 1e maandag van de maand     
    schoonmaken kantine 19.30 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 


