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Vrijdagavond na afloop van tafeltennis kom ik toevallig met Bram in gesprek in de kleedkamer over de
Oliebollen toernooi wisselbeker, deze schijnt foetsie te zijn. Afgelopen jaar werd Geert Oliebol van het
jaar. Na afloop van de prijsuitreiking mocht hij gelijk zijn beker weer inleveren onder het motto dan
graveren we deze gelijk, dan is dat alvast gebeurd. Bram de Oliebollen toernooi beker dus netjes laten
graveren en daarna weer teruggebracht naar de Kloef zodat Geert hem kon meenemen als tijdelijke
eigenaar. Maar dan, het Oliebollentoernooi 2007 komt dichterbij en Bram denkt ff Geert bellen om te
vragen of hij de beker mee wil nemen. Geert geeft aan, volgens mij heb ik deze niet maar zal ff zoeken.
Nee Bram ik heb hem niet zal nog wel ergens op de club staan. Bram spit de club af, maar alles wat hij
vind, in ieder geval geen Oliebollen wisselbeker. Ff checken bij de beker “boer” of de beker daar dan
gebleven is, helaas ook niet het geval. En nu komen we op het moment aan dat ik met Bram aan het
babbelen ben in de kleedkamer, Bram oppert al dat er een nieuwe moet komen. De oude zag er toch al
niet meer uit. Ja ja dat klopt we weten allemaal dat het mooie in de jaren er allang door alle vlijtige
Huizer huisvrouwen is afgepoetst. Maar we praten wel over de Oliebollen wisselbeker, een stuk
historie, een geliefde beker voor vele Huizer pingpongers, de triomf die je krijgt als je op de Oliebollen
avond de goede combinatie hebt gevonden van kwaliteit in het tafeltennis spel en de juiste hoeveelheid
drank om de zenuwen in bedwang te houden. Ik opper alvorens een nieuwe beker te kopen eerst nog is
een goede zoekaktie op touw te zetten: briefje op het prikbord, stukje in Voltreffer en in de infomail.
Het briefje op het prikbord was snel geregeld en 1 van de eerste die hem las was Geert. De rest van de
avond was de Oliebollen beker 1 van de gespreksonderwerpen die telkens weer terugkeerde. Geert heb
je hem echt niet, heb je wel goed gezocht, hij zal wel op zolder staan. De volgende ochtend open ik
mijn email, en jahoor daar was die Oliebollen beker weer, ditmaal in een stukje van Bram voor de
Voltreffer.
‘s middags stond ik toevallig achter de bar, komt op een gegeven moment Geert binnenlopen, met een
tasje in zijn hand. Raad is wat ik heb gevonden op zolder, haha de Oliebollen wisselbeker. Gelukkig hij
is weer terug van weggeweest, naar een tijdelijke opsluit periode in een plastic zak, mag de beker ook
dit jaar weer trots te pronken staan.. En ‘s avonds worden uitgereikt aan de winnaar die dit jaar de juiste
combinatie heeft gevonden. Ikzelf ga in ieder geval weer mijn best doen om de juiste cocktail te vinden.
Het stukje opsporing verzocht hoeft dus niet meer te worden geplaatst. Wat u onder andere wel terug
vind in deze Voltreffer: Visserslatijn, de PAC in al zijn vormen, de uitslagen van de najaarscompetitie,
de indeling van het voorjaarseizoen 2008, de openingstijden voor de eerste periode van 2008. De
jeugdrubriek is zeer goed vertegenwoordig met o.a. veel verslagen van toernooien met leuke foto’s
hierbij. En ditmaal ook een woordzoeker met kans op prijs.
Zo dit waren mijn laatste woorden van de 41e Jaargang van de Voltreffer, op naar 2008!!!
Namens de redaktie.
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Robert

VISSERSLATIJN
Allereerst een kleine rectificatie op mijn vorige stukje. De namen van mijn kinderen stonden daar niet
in vermeld en de leeftijd van mijn dochter was niet correct. Zoon heet Kees en dochter Daniëlle en is
30 jaar jong. Ik heb hier aan de wens van een aandachtig lezer voldaan.
De voltreffer.
Momenteel is de P.A.C. in de personen van Jeroen Blok en Lammert Beekhuis volop bezig om de
Voltreffer voor de komende twee jaar weer te voorzien van reclame om zodoende de kosten die het
uitbrengen van een clubblad met zich meebrengen weer te waarborgen. Persoonlijk en met mij velen
zijn het er over eens dat een clubblad onder alle omstandigheden moet blijven bestaan. Helaas zijn er
enkele adverteerders die besloten hebben om na jaren lange steun aan het clubblad gemeend hebben om
te stoppen. Wij vinden dat jammer maar bedanken deze adverteerders voor hun jaren lange bijdrage.
Dat betekent dat er lege plaatsen zijn op de advertentie pagina’s. Ik heb wel begrepen van de heren dat
er potentiële kandidaten om die plekken in te vullen maar ik doe hierbij een oproep aan de leden om als
ze iemand weten die interesse heeft om in ons clubblad te adverteren dit aan de heren kenbaar wil
maken. Zij kunnen dan met hem/haar contact opnemen.
Leuke bijkomstigheid is dat de achterpagina voor de komende twee jaar verzekerd is van één
adverteerder. De naam maak ik nog niet bekend maar weldenkend lid kan het wel raden. Het heeft iets
te maken met personeel.

Holleblok
Na negen jaar praten ( waar hebben we het over ) is eindelijk het besluit genomen en door de raad en
commissie overgenomen om de renovatie van de scholen om ons heen en voor ons heel belangrijk de
gymnastieklokalen. Voor zover ik begrepen heb zijn al onze wensen gehonoreerd en zullen we daarna
verzekerd zijn dat we de komende 25 jaar vooruit kunnen. Voor de planning van de uit te voeren
werkzaamheden zal in de persoon van Jeroen Blok u op de hoogte gehouden worden. De bedoeling is in
ieder geval dat de werkzaamheden in maart gaan starten en dat de gymzalen in ieder geval na onze
voorjaar kompetitie een aanvang zullen nemen en voor het begin van het nieuwe seizoen klaar zullen
zijn. Ik hoop dat dit zal lukken, maar zeker hiervan kunnen we niet zijn, zodat wij het minste last
hiervan zullen ondervinden. Ik wil toch hoewel ik weet dat hij daar niet op zit te wachten Jeroen
hartelijk bedanken voor zijn vele jaren lange inzet om namens de ttv in de diverse commissies onze
belangen heeft vertegenwoordigd. Ik denk dat er maar weinig personen zijn die zoveel geduld hebben
om dit zolang vol te houden.
Voor velen die dit niet weten nog een kleine toelichting op zijn werk. De woensdag werkt Jeroen niet
en vele/vele woensdagen zijn in rook opgegaan aan onderhandelingen en vergaderingen. Nu rest hem
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nog om de voortgang in de gaten te houden en dat is wel aan hem toevertrouwd.
Kompetitie
De najaar kompetitie is ten einde en dat heeft bij de jeugd geresulteerd in twee kampioenen. Het eerste
team was niet echt een verrassing maar daarom wel zeker een grote prestatie en wat nog belangrijker is
na 22 jaar hebben we weer een landelijk A team. De laatste keer dat wij landelijk A speelden was met
Ronald van der Hulst, Henk Tax, Jan van Wessel, Yoram Knoop, Pieter van Houten en nog een paar
waarvan de namen mij momenteel niet te binnen schieten.
Verrassend was wel het kampioenschap van het tweede jeugdteam. Onder de bezielende leiding van
Henk Oversteegen wist dat team op de laatste speeldag het niet meer verwachte kampioenschap binnen
te halen. Proficiat.
Bij de senioren hadden we te maken twee kampioenen en helaas een degradatie van ons eerste team.
Om met het eerste team te beginnen. Toen zij aan de kompetitie begonnen was iedereen het er over eens
dat het moeilijk zou worden om zich in de derde divisie te handhaven. Naar mate de kompetitie verliep
ging het er naar uitzien dat het toch zou gaan lukken, maar in de thuiswedstrijd tegen GTTC ging het
mis. Waar iedereen van deze tegenstander won met 9-1 of 10-0 ( overigens de uitwedstrijd werd door
ons met 10-0 gewonnen ) bleven wij steken op 6-4. Verassend was de wedstrijd in Assen waar meer
punten gehaald werden dan was voorzien waardoor in de laatste thuiswedstrijd tegen mede
degradatiekandidaat vier punten gehaald moesten worden om zich te handhaven. Helaas, omdat de
tegenstander met een heel sterke speler kwamen opdagen ) werd met 7-3 verloren zodat we één punt (
waar heb ik dat eerder gehoord “doelpunt “) te kort kwamen. Kop op om volgende het seizoen het
verloren terrein weer te heroveren.
Kampioen zij team 3 en team 10 geworden. Van team 3 was het niet verassend maar van team 10 wel
maar daarom niet minder prettig. Helaas heeft het tweede team niet aan de verwachtingen voldaan want
van hun waren we er wel vanuit gegaan dat ook zij kampioen zouden worden. Dat bekend dat volgend
seizoen
team 3 team 2 gaat heten en uiteraard team 3 team 2. Dat heeft zoals u kunt verwachten wel tot de
nodige hilarische discussies geleid.
Op het kampioensfeest kon ik niet aanwezig zijn omdat ik heel vervelend het ook was aan het strand
lag van de Stille Oceaan met 32 graden met een cocktail in mijn hand. In gedachten was ik er wel bij.
Bestuur
Nooit te vroeg om te melden zullen we op zoek moeten naar een nieuwe secretaris. Thijs Fennis heeft
op de laatste bestuursvergadering gemeld dat vanwege drukke werkzaamheden, verhuizing naar
Amersfoort hij op de eerstkomende ledenvergadering stopt met het bestuur. Hoewel wij dat als
bestuursleden zo’n besluit respecteren vinden wij dat wel jammer. Mocht er binnen onze vereniging
iemand zich geroepen voelen om deze opengevallen plaats in te vullen kan hij/zij altijd contact
opnemen met ondergetekende of met Jeroen Blok. Laten we hopen dat we voor de invulling van de
vacature niet te lang hoeven te zoeken. Misschien zijn er onder onze leden toch nog personen die hun
verantwoordelijkheid willen nemen Stel ons niet teleur.
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Tot slot
Prettig te vernemen dat onze ex-voorzitter en zijn vrouw verblijd zijn met de geboorte van een zoon
genaamd Wick. Vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd namens mij en de rest van de vereniging.
Gelukkig zijn er ook nog leden die hun best doen om het voortbestaan van de vereniging te waarborgen.
Het einde van het jaar nadert. Eerst de kerstdagen, daarna nog voor zowel de niet-leden als de leden het
PRIMA DONNA oliebollentoernooi met daar snel achteraan de jaarwisseling.
De nieuwjaarsreceptie is op vrijdag 4 januari 2008 vanaf 20.00 uur. Na 21.00 kan er dan getafeltennist
worden.
Zaterdag 5 en 12 januari hebben we weer het jaarlijkse voetbalfestijn van de voetbalvereniging Huizen (
het bekende 4 tegen 4 toernooi voor de
E-tjes en F-jes }waardoor de zalen niet voor de tafeltennisvereniging beschikbaar zijn.
Namens mijn mede bestuursleden wil ik iedereen bedanken die zich het afgelopen jaar op welke wijze
dan ook heeft ingezet voor de vereniging.
Het bestuur van de T.T.V. Huizen wenst u prettige kerstdagen en een voor voorspoedig en vooral
gezond 2008 toe.
Jan Visser

De tafeltennisweek van Pieter Kos
Na verschillende aanmaningen van Robert komt hier dan toch de tafeltennisweek van mij, weliswaar
veel te laat, maar beter laat dan nooit. Ik zie erg op tegen het schrijven van zo’n stukje, want eigenlijk
kom ik alleen maar op de club om een potje te tafeltennissen.
Vandaar dat dit toch een goed tijdstip is, want ik speel nu twee keer in één week. Vrijdag speelden we
tegen Laren. In de auto ( Alex reed) zei Henk
dat
drie punten genoeg zou zijn, dan was hij tevreden. We kwamen heel vroeg, zo vroeg dat de
tegenstanders nog niet eens aanwezig waren. Het waren de mannen uit Nederhorst den Berg. Ik haalde
in de eerste wedstrijd de tegenstander van zijn honderd procent af ( Hij had nog niets gewonnen) lekker
in vijven. Verder ging wat mij betreft alles in vijven. Alleen het dubbel wist ik te winnen ( Alex
scoorde soms ook wel eens). Spelen tegen Oskamp was goed voor mijn conditie. Ik kon steeds zijn
spinballen oprapen. Uiteindelijk werd het 5-5. Henk was dan ook tevreden.
Dinsdag speelden we tegen TTCL, een tweede klasser ,een derde klasser en één vierde klasser . Ik stond
te ballen als een jonge god, maar die jongens willen in de vierde klas blijven, dus ik hield me maar een
beetje in. Ook tegen TTCL speelde ik alles in vijven, mijn contributie heb ik er met die twee
wedstrijden dus wel uit!
Ik geef de pen door aan Joop Rövekamp, hij zal dan maar eens moeten vertellen waarom hij zo graag
in ons team wil.
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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 de bus van Prima Donna Kaas. Allereerst om weer eens bij te praten met Henk Jan Kos over zijn
tafeltennisverleden maar zeker ook om aan ons uit te laten leggen welke voordelen de Prima Donna
Kaas bus voor de sportverenigingen en de tafeltennisvereniging in het bijzonder kan hebben.
Henk Jan is een oude bekende van velen van ons. Hij heeft jaren in de jeugd gespeeld (als laatste in het
hoogste jeugdteam met Jelle Vijfhuize en Maaike Visser) en met zijn publieksvriendelijke speelstijl
was het in ieder geval leuk om naar te kijken. Dat dit ook wat winstpartijen scheelde nam hij op de
koop toe. Toch heeft hij heel wat tafeltennisprijzen in de kast staan. Wat te denken van 2 winnaar van
het Oliebollentoernooi, 3 x clubkampioen algemeen en natuurlijk ook 1 x winnaar van het
bedrijventoernooi (samen met Gerbert Gooijer). Al deze toernooien hadden nog geen naamskoppeling
dus hij zal ongetwijfeld nog een keer terug moeten komen om ook deze prijs te gaan verdienen.
Henk Jan moest voor school een ondernemingsplan maken met alle dingen die hierbij komen kijken.
Natuurlijk kan dit ook uit de boeken gehaald worden maar daar heeft hij niet voor gekozen. Alle
stukken uit het ondernemingsplan zijn ook de zaken die hij moest uitzoeken. Een aantal voorbeelden;
aanschaf en bedrukking van de bus, kosten – en opbrengsten maar ook een marketingplan. Met als
resultaat onderstaande foto’s.

Het is een uitdagend project geworden, die hij naast zijn parttime baan en de geringe schooluren, erbij
kan doen. Henk Jan ziet dit als een leuke opstap in het vak wat hij later wil gaan doen, want het
ondernemerschap zit in het bloed.
Het idee is ontstaan bij de volleybalvereniging Huizen. Net als bij tafeltennis zijn er uitwedstrijden,
alleen een team bestaat uit tenminste 8 personen en een coach. Steeds meer supporters wilden ook wel
naar uitwedstrijden. Deze gingen met eigen vervoer. Nu de Prima Donna Kaas bus er is kunnen er meer
mensen mee (tegen een gereduceerd tarief), is het gezelliger want de sfeer komt al los in de bus. Op dit
moment gebruikt niet alleen de volleybal deze mogelijkheid maar ook andere verenigingen, scholen,
bedrijven, enz. kunnen de Prima Donna Kaas Bus huren. Het is zeker geen commerciële prijs omdat er
geen winstoogmerk is EN omdat de bus d.m.v. belettering op deze manier ook reclame maakt voor de 4
sponsoren.
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Tegenwoordig zijn er 2 vrijwilligers, met een groot rijbewijs, die de inzittenden overal heen kunnen
brengen. Dit was nodig omdat de Prima Donna Kaas bus anders niet te verzekeren was maar ook omdat
niet elke sportvereniging een chauffeur beschikbaar heeft.
De tafeltennisvereniging kan de bus ook gebruiken. Denk aan een wedstrijd naar Heerenveen,
jeugdtoernooi in Nijmegen of het vrijwilligersuitje.
Hierop aansluitend is de slogan die Henk Jan aanhoudt mooi van toepassing.
“Ik hoop dat jullie van mijn Prima Donna Kaas bus gebruik gaan maken”
Wil je meer weten over de mogelijkheden? Een mail naar primadonnabus@hotmail.com en je krijgt
zeker een reactie.

Namens de PAC,
Jeroen Blok

Enquete
Bij een aantal leden hebben we (de leden van de PAC) inmiddels de enquete afgenomen. Voor diegenen
onder u, die nog geen enquete formulier hebben ingevuld en niet weten waar dit over gaat het volgende:
Eens in de 2 jaar doet de PAC een algehele enquete onder alle seniorleden om een inventarisatie te
maken wie er eventueel bereid is iets van vrijwilligerswerk te doen binnen de vereniging. Dat “iets”
hoeft niet direct een bestuurs- of commissiefunctie te betekenen. Het kan ook een kleine taak zijn, die
niet structureel is (denk aan reparaties van tafels of de jaarlijkse schoonmaak)
Het is ook zo, dat bij invullen van de enquete u zichzelf niet direct verplicht om datgene te doen wat u
aan heeft gekruist. Het gaat ons om een inventarisatie, zodat ALS we een vrijwilliger nodig hebben de
lijst kunnen pakken en zien wie er gevraagd kan worden. Pas DAN zult u mogelijk gevraagd worden en
pas DAN kunt u ook zeggen of u het wel of niet wilt.
De eerste 35 enquetes hebben al heel veel opgeleverd en er blijkt uit,. Dat eigenlijk alle leden wel iets
willen doen. Daar zijn we heel blij mee!
Heeft u de enquete nog niet ingevuld? Vraag er naar bij Jurriaan Dekker, Marcel Molenaar of
ondergetekende.
Geert

Dank
Zo aan het eind van het jaar wil ik ook op deze plek alle vrijwilligers bedanken voor het verzette werk.
Voor iedereen geldt: Denk niet dat je werk onopgemerkt wordt. Ieder handje, iedere hulp, ieder steentje
heeft bijgedragen tot wat onze vereniging is en zal blijven.
Natuurlijk is er altijd meer werk te verrichten en zijn we blij met nog meer hulp, maar ik ben trots op de
vrijwilligers, die onze vereniging heeft.
Bedankt!
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Geert

Openingstijden januari
Tot de competitie weer begint zijn de openingstijden in januari als volgt:
02-01
03-01
04-01
07-01
08-01
09-01
10-01
11-01
14-01
15-01
16-01
17-01
18-01
19-01

wo
do
vr
ma
di
wo
do
vr
ma
di
wo
do
vr
za

14:00
20:00
20:00

17:00
23:00
23:00

17:00
14:00
20:00
20:00

23:00
17:00
23:00
23:00

20:00

22:30

20:00

23:00

17:00
14:00
20:00
20:00
10:30

23:00
17:00
23:00
23:00
15:00

20:00

22:30

Vrijdag 4 januari is de nieuwjaarsreceptie en kan er na 21.00 uur eventueel een balletje worden
geslagen.
Zaterdag 5 en 12 januari kan er niet gespeeld worden i.v.m. met het jaarlijkse voetbaltoernooi van SV
Huizen.
Voor degenen die op maandag een balletje willen komen slaan is dat weer mogelijk vanaf 4 februari .
De maandagopening loopt tot 7 april.

Training
Zo het seizoen zit er weer op. Twee teams kampioen geworden en enkele teams niet gedegeradeerd.
Best wel een redelijk seizoen. toch willen we altijd een beter seizoen. Om dat te bereiken heeft de ttv
een trainingstijd ingesteld. Afgelopen seizoen heeft Mary training gegeven en daar is redelijk gebruik
van gemaakt. Gemiddeld namen er tien clubleden deel aan de traing. In het begin was het zelfs zo druk
dat er tafels tekort waren in zaal twee.. Toch waren er ook enkelen die zich opgegeven hadden voor de
training die helemaal niet gezien zijn op de dinsdagavonden. ( Schrik maar niet, ik zal geen namen
noemen. ) Ook waren er enkele leden, waaronder ik zelf, die van wege lichamelijke klachten de training
niet meer volgden. Komend seizoen willen we iedereen weer in de gelegenheid stellen om te trainen.
Geef je daarom op bij Henk Oversteegen. Zoals je wellicht weet kunnen er in de tweede zaal maar zes
tafels opgesteld worden, dat is voor 12 spelers. Geef je snel op, wqant vol is vol. Nog even ten
overvloede de training is voor competitie gerechtigde spelers. Recreanten kunnen op donderdag komen
trainen. Vrijspelen kan natuurlijk op alle avonden dat de zaal door ons gebruikt wordt.
Mail mij als je in aanmerking wil komen voor de training. hf.oversteegen@orange .nl
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Henk oversteegen

Vanuit de PAC
We naderen het einde van het jaar en de goede voornemens komen weer langzaam opborrelen. Of juist
niet en we gaan weer door waar we geëindigd zijn. Dus genieten van de dingen die goed gegaan zijn en
proberen andere dingen nog beter te doen. Wel aardig zo’n terugblik, want er is natuurlijk heel veel
leuks gebeurd. Voor de vereniging zijn er weer veel activiteiten geweest, soms was de opkomst niet zo
hoog maar dan vergoedde de gezelligheid weer veel. Ook een aantal gecombineerde zaken, denk hierbij
o.a. aan het afscheid van Gertjan Stolte. De kampioensfeesten waren ook echte feesten waarbij het
natuurlijk leuk was dat de vlaggenschepen in het voorjaar kampioen werden, wat het eerste jeugdteam
in het najaar nog eens herhaalde.
Jammer was dat de steunboekjes niet zo goed gingen. Het had leuk geweest om met de jeugd te gaan
lasergamen maar blijkbaar was daar geen behoefte voor, maar het positieve is dat we in ieder geval uit
de kosten zijn. Nu moeten alleen nog een aantal boekjes worden ingeleverd. Degenen om wie het gaat
weten het vast nog wel en kunnen deze inleveren bij Lammert Beekhuis of ondergetekende.
De open dagen zijn een succes geweest en we gaan hiermee door, te beginnen op 3 januari t/m 11
januari 2008. Natuurlijk is er nog het Prima Donna Kaas Oliebollentoernooi met de daarbij behorende
loterij. De contracten voor de Voltreffer en het competitieboekje zijn ook weer verstreken dus daar
mogen we ook nog achteraan en dat doen we dan ook want wat u / jij nu leest kan dankzij onze
sponsoren, koop dus ook bij hen.
De stukjes in de kranten zien we met grote regelmaat in 3 kranten. Huizer Courant, Nieuwsblad van
Huizen en het Goois Leven. Willen jullie ook iets over je team of activiteit kwijt mail dit dan naar
Jurriaan en hij zorgt ervoor. Zoals jullie ongetwijfeld gemerkt hebben doen wij als vereniging best wel
veel hiervoor zijn vrijwilligers nodig. Wil je helpen? Dat kan, praat eens met Geert Molenaar. Hij weet
wat er gaat gebeuren en wat je kunt of wilt doen, daar weet hij alles van.
Laten we er weer een leuk jaar van maken.
Namens de PAC,
Jeroen Blok
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Weer de open dagen
Omdat wij vinden dat tafeltennis een leuke sport is EN dat wij een leuke vereniging hebben willen we
graag dat er meer mensen van kunnen profiteren. Daarom zijn er in de eerste 2 weken van januari 2008
(3 t/m 11 januari om precies te zijn) weer open dagen. Dit keer alleen op dinsdag -, donderdag en
vrijdagavond, vanwege de voetbalzaterdagen van de voetbalvereniging Huizen op de eerste 2
zaterdagen van januari.
Is dat het enige verschil???? We hopen van niet want ondanks dat er best wel aanloop is geweest tijdens
de vorige open dagen kunnen de leden natuurlijk ook vrienden, vriendinnen, buren, en noem maar op
meenemen om gezellig met elkaar een balletje te gaan slaan.
Wij rekenen ook op jullie.....
Er zijn weer posters gemaakt, advertenties geplaatst en samen met de ondersteunende stukjes in de
krant willen we nog bekender worden dan we al zijn. Maar alleen redden we het niet, we hebben
iedereen nodig om de open dagen weer tot een succes te maken.
Namens de PAC

Geert

55+
Eigenlijk zou ik willen zeggen dat alles op rolletjes gaat op woensdagmiddag.Als ik dat zo zeg en ik
neem in ogenschouw wat er allemaal gebeurt op zo'n middag dan doe ik eigenlijk mijn mede 55
plussers tekort. Alles is geregeld. Als ik 's middag kom staan er al enkele mensen te wachten om de
lichten aan te doen, de tafels klaar te zetten, zorgen dat in de kantine alles gereed staat voor de pauze.
Iedereen heeft een eigen taak en daar zou ik leiding aan moeten geven. Eigenlijk is dat niet nodig, maar
het is gezellig en dus doe ik maar net of ik de leiding heb. Uiteindelijk heb ik de sleutels en moet ik
openen en sluiten.
Het enige nieuw da ik heb ingevoerd is een andere opstelling van de tafeltennistafels. We kunen in de
zaal als we op de orthodoxe manier de tafels opstellen slechts 24 oudjes tegelijk laten spelen en dan
moeten ze ook nog allemaal dubbelen. De laatste keren was het echter zo druk dat we niet uitkwamen.
Door de zaal in drieen te verdelen en daar respectievelijk drie, twee en drie tafels in te zetten kunnen we
nu 32 ouwetjes tegelijk laten dubbelen, of ook nog een paar fanatiekelingen laten enkelen.De eerste
week dat we in de nieuwe opstelling gingen spelen struikelde Karel over een bank en kneusde een paar
ribben, niets bijzonders dus. Aart stapte verkeerd, omdat hij zijn zere knie wilde ontzien en scheurde
een spier, niets bijzonders dus. Als het niet zo druk is stellen we de tafels weer traditioneel op. Maar,
doordat we meer ruimte hebben kunnen we ook de mogelijkheid bieden om iets aan slagverbetering te
gaan doen. ( we noemen dat trainen).
Dat is nog geen gemeen goed geworden maar Ed en ik willen dit doorzetten. Er zijn ook plannen om
weer een uitwisseling met Hilversummers te regelen. Hoe die club nu heet na de monster fusie van
Victoria en Quick weet ik niet, maar in het voorjaar neemt men vanuit Hilversum weer contact op om te
gaan spelen. Ook zal ik nog contact opnemen met Tilburg. Er gaat dus nog heel wat gebeuren
Rinus Kroon en Jan Glas zijn aan het revalideren van enkele ongemakken met hun lichaam, maar als ik
ze zo inschat zullen ze wel weer spoedig op de club aanwezig zijn. We hebben een wachtlijst ingesteld,
daar staan al twee oudjes op te wachten. Eigenlijk wil ik daar weinig over zeggen, want wanneer houdt
iemand op bij de 55+ club?
Zoals jullie dus merken is er niets nieuws bij de club, ondanks een gedeeltelijke wissel van
organiserenden blijft de sfeeer hopelijk zoals die was; prettig amicaal en sportief
Henk Oversteegen
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Eindstanden en percentage`s najaar 07

Flits 1

91

Shot 3

72

Huizen 3

78

SKF 2

57

Huizen 2

71

TVP 1

60

ITN Assen 1

49

UTTC 3

58

Zeta 1

57

Bultman/Smash 2

45

Over `t Net 3

57

Hilversum 9

48

Huizen/ P.D Kaas 1

44

Hilversum 12

32

TTVN 3

33

GTTC !

14

WIK 2

10

Almeerspin 4

14

Frank Bilius

20,0% Robert Bunschoten

66,7%

Geert molenaar

70,8%

André Rebel

46,7% Kornel Ringelberg

74,1%

Henk Klein

77,8%

Gijs Molenaar

66,7% Patrick van Dijk

75,0%

Jurriaan Dekker

79,2%

76,2%

Jerry van Leeuwen

83,3%

Patrick Visser
Dico van Dissel

niet gesp

UTTC 4

82

Vita 1

61

Elan 6

66

Hilversum 14

56

Huizen 5

58

Huizen 6

53

Huizen 4

49

SVE 6

58

Hilversum 20

53

Almeerspin 5

44

Bijmaat 8

51

Stedepunt 1

52

Zeta 2

41

DOSC 1

45

ATC 6

46

Maarssen 3

28

Almeerspin 8

27

Goodluck 6

30

Frank Hagen

33,3% Piet Knop

48,1%

Bert Jongerden

33,3%

Monique Kievith

44,4% Richard Hol

63,0%

Jelle Vijfhuize

33,3%

Thijs Fennis

44,4% Sander Jonkers

70,4%

Kees Visser

62,5%

Bert v/d Zwaan

45,8%

Rob Barendregt

75,0%

Edwin van Dijk

63,0%

Hilversum 19

75

Lelystad U 5

64

TTVN 9

73

TTCL 2

70

Almeerspin 7

51

Huizen 9

70

Laren 5

50

Huizen 8

51

HTTC 11

58

Huizen 7

45

ATC 5

48

Vita 3

42

Goodluck 8

33

UTTC 9

45

Hilversum 24

38

Veenland 2

27

Zeta 3

41

ONI 7

19
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Henk Oversteegen
Pieter Kos
Alex Smit
Klaas kooy

33,3%
41,7%
63,3%
niet gesp

Huizen 10
Buna 4
SVE 12
Hilversum 25
Vitac 5
Good luck 11
Goos Westland
Paul Dekker
Bram Gerritse
Harry Kempers

Over `t Net 8
Elan 8
Hilversum 22
Lelystad U 6
Huizen 13
Rega 8

67
66
58
50
48
11
47,6%
66,7%
76,2%
83,3%

Sjaak van Oosrom
Nicole van Beurden
Sabine Duinkerken
Marcel Molenaar

11,1%
40,7%
45,8%
80,0%

De Vaart 2
Huizen 11
TOVO 3
Woerden 8
Bijmaat 10
BAT 2

67
59
50
46
44
34

Martin van Toorn
Henny Dekker
Piet Zittersteijn

65
58
55
49
43
30

44,4%
50,0%
88,9%

Monique Gerritse
Joop Manussen
Yorrick Westland
Gerben de Jong
Lelystad U 7
Huizen 12
Elan 11
Goodluck 10
Almeerspin 8
UTTC 14
Gerrit Snikkenburg
Hans le Poole
Leo van Bijleveld
Piet Traabach

Rik Kroon
Ab de Weert
Ingeborg Rebel
Cees Lam
Pieter Bosch

kompetitie overzicht
Allereerst natuurlijk de felicitaties voor de kampioenen de teams 3 en 10
zaterdag 1 december hebben de teams het verdiende bloemetje in ontvangst
genomen. Gelukkig zijn de meeste team goed geeindigd om dat de
afdeling een versterkte degradatie instelt zodat ook de meeste nummers vijf
kunnen degraderen . Alleen team 7 is een twijfelgeval. Helaas heeft team 1 het
niet gered in de 2e divisie gauw uithuilen en probeer volgend jaar
weer kampioen te worden.
Verder was het een normale competitie een hele kleine boete weinig invallers
goede resultaten en volgend jaar gaan we weer verder op maandag 21
januari beginnen we weer .
allemaal prettige feestdagen toegewenst
Bert jongerden
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16,7%
20,0%
41,7%
47,6%
70,8%

58,3%
61,9%
66,7%
95,2%
73
54
49
45
42
37
48,1%
52,4%
62,5%
66,7%

competitie samenstelling senioren voorjaar 2008

Team 1 3e div zaterdag
Gijs Molenaar
André Rebel
Frank Bilius

Team 2 1e kl vrijdag
Jerry v Leeuwen
Henk Klein
Geert Molenaar
Jurriaan Dekker

Team 3 2e kl vrijdag
Robert Bunschoten
Patrick Visser
Kornel Ringelberg
Dico van Dissel

Team 4 3e kl vrijdag
Bert v/d Zwaan
Frank Hagen
Edwin v Dijk
Monique Kievith
Thijs Fennis

Team 5 4e kl donderdag
Piet Knop
Richard Hol
Sander Jonkers

Team 6 4e kl vrijdag
Kees Visser
Bert Jongerden
Rob Barendregt
Jelle Vijfhuize
Gerben de Jong

Team 7 4ekl dinsdag
Henk Oversteegen
Klaas Kooy
Pieter Kos
Alex Smit

Team 8 5e kl vrijdag
Marcel Molenaar
Nicole v Beurden
Sabine v Duinkerken
Sjaak v Oostrom

Team 9 4e klas vrijdag
Harry Kempers
Bram Gerritse
Goos Westland
Paul Dekker

Team 10 5e kl vrijdag
Monique Gerritse-vd Brug
Yorrick Westland
Youri Norder
Joop Manussen

Team 11 5e kl vrijdag
Henny Dekker
Martin v Toorn
Piet Zittersteijn

Team 12 5e kl vrijdag
Gerrit Snikkenburg
Leo v Bijleveld
Hans le Poole
Piet Traarbach

Team 13 5e kl donderdag
Ingeborg Rebel
Rik Kroon
Pieter Bosch
Albert de Weerd
Cees Lam

Team 14 6e klas donderdag
Lammert Beekhuis
Ton Huibert
Laurens Kous
Klaas Schipper

We begroeten enkele nieuwe spelers in team 10 Youri Norder en in team 14
Louwers Kous en Ton Hubertm terug van weggeweest in team 14 Lammert Beekhuis
en Klaas Schipper allemaal welkom
We hebben afscheid genomen van een speler wegens een verhuizing naar Friesland
moet Patrick van Dijk stoppen, Patrick veel geluk en sukses en bedankt
voor de jarenlange prettige samenwerking.
Bert Jongerden
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Van de Jeugdvoorzitter
Limburg, midden december.
Genietend van een (welverdiende?!) vakantie probeer ik weer een stukje te
schrijven
voor de Voltreffer. Helaas is deze vakantie al bijna weer voorbij maar
gelukkig is
het einde van het jaar in zicht en staan er weer genoeg vrije dagen voor de
deur. Het is
alweer bijna kerst en sommigen zullen dit stukje van mij misschien pas lezen in het nieuwe jaar. In dat
geval wens ik al diegenen die dan dit stukje lezen een gelukkig Nieuwjaar (met veel gezondheid, liefde,
gezelligheid, etc. etc.). Voor degenen die dit pas lezen na de kerst: hopelijk hebben jullie een fijne kerst
gehad en ik wens jullie alvast een gezellig oud en nieuw en succes met het oliebollentoernooi. En voor
degenen die er snel bij waren en dit al lezen voor het kerst is: heel veel plezier met de kerstdagen,
succes met het oliebollentoernooi en alvast een gelukkig Nieuwjaar!
Nu het einde van het jaar in zicht is, is het weer tijd om terug te blikken op het najaarsseizoen. Wat we
van tevoren niet konden voorspellen en waar we eigenlijk alleen maar op konden hopen, is toch
gebeurd. We hebben dit seizoen in de competitie maar liefst 2 kampioenen, de eerste twee teams. Het
tweede team, met Nico, Wout, Maxim en Kevin is voor de 4e keer op rij kampioen geworden. Een
ongelooflijk knappe prestatie van deze toppers! Nog 1 keer kampioen worden jongens, en dan hebben
we 2 teams in de landelijke competitie. Dit zou een unieke prestatie zijn. Uiteraard gaan ook alle
complimenten uit naar hun coach, Henk Oversteegen. Een topcoach, die wederom zijn ongelijk zelf
heeft bewezen door de jongens weer naar een kampioenschap te slepen. En blijkbaar weet Henk toch
wat van de trainingscursus in praktijk te brengen!
En niet te vergeten team 1, het vlaggenschip van onze vereniging. Volgend seizoen zijn onze jongens,
Ruben, Wesley en de broertjes Dico en Quinten van Dissel, te bewonderen in het Landelijk A. Door het
kampioenschap in het Landelijk B, komen deze jongens voor het eerst sinds 23 jaar weer uit op het
hoogste niveau van Nederland. Ook hierbij heeft de coach, Cees Lam, een belangrijk aandeel gehad in
het kampioenschap. Cees, ook jij proficiat. Natuurlijk zijn we alle andere coaches, Peter, Harry en
Patrick ook dankbaar voor hun inzet afgelopen seizoen. Hopelijk kunnen we ook volgend jaar weer op

13

jullie inzet rekenen!
Ook hebben we in het afgelopen seizoen zeven nieuwe jeugdleden mogen verwelkomen, vooral dankzij
de open weken in het begin van september. Een goede reden dus om deze open week nogmaals te
organiseren. Daarom zullen wij in de eerste weken van het nieuwe jaar wederom een open week
organiseren, waarbij we weer een aantal nieuwe (jeugd) leden hopen te begroeten.
Hoewel er weer minder inschrijvingen waren voor het Kinder Tafeltennis Feest, is het toernooi ook dit
jaar wel weer een succes geweest. De winnaars en uitslagen van het toernooi zijn verderop in de
Voltreffer te vinden, maar de Koningin Wilhelmina school was de grote winnaar van de dag en ging er
vandoor met de scholenprijs. Gelukkig voor TTV Huizen wist Maxim v/d Kaay in zijn laatste deelname
aan het Kindertafeltennis Feest de winst voor van groep 8 in de wacht te slepen. Zijn tegenstander in de
finale was Tim Pauli, eveneens lid van TTV Huizen. We hebben een gezellige en geslaagde dag gehad!
Natuurlijk staat het oliebollentoernooi ook weer voor de deur op vrijdag 28 december. Hopelijk doen
er net als vorig jaar weer een aantal scholieren van de basisscholen mee die ook met het Kinder
Tafeltennis Feest hebben mee gedaan. Eén ding is zeker, er komt een andere winnaar als vorig jaar.
Vorig jaar wist Gerben de Jong, inmiddels spelend bij de senioren, in zijn laatste toernooi bij de jeugd,
de titel ‘Oliebol van het Jaar’ in de wacht te slepen. Ik ben heel erg benieuwd wie er dit jaar in slaagt
om Oliebol van het Jaar te worden. Dus mocht je dit lezen vóór 28 december en je hebt je nog niet
ingeschreven, schrijf je dan nog snel in. Stuur mij een mailtje of schrijf je in op het jeugdprikbord in de
kantine. Het toernooi begint om 10:30 uur
Uiteraard wil ik zo aan het eind van het jaar iedereen die op enige wijze zijn steentje heeft bijgedragen
aan alle activiteiten die onze jeugd afgelopen jaar heeft gedaan. Ik ga geen namen noemen want dan
vergeet ik vast wel iemand, dus iedereen die zich hierbij aangesproken voelt, bedankt! Natuurlijk
hebben we volgend jaar ook weer veel hulp nodig. Dus bij deze vraag ik iedereen die zin heeft en het
leuk vindt om op welke manier dan ook met onze jeugd betrokken wil zijn, zich bij mij ‘aan te melden’
(klinkt officiëler dan het is!).
En iedereen alvast de beste wensen voor het nieuwe jaar.
Tot volgend jaar!

Jerry van Leeuwen

Koningin Wilhelmina School winnaar Kinder Tafeltennis
Feest 2007
Op zaterdag 15 december 2007 is weer het jaarlijkse Kinder Tafeltennis Feest voor kinderen van de
basisscholen bij Tafeltennisvereniging Huizen georganiseerd.
Hoewel er helaas minder inschrijvingen waren dan voorgaande jaren, was het spelplezier er niet minder
om. Er werden vele fanatieke en leuke wedstrijden gespeeld. Er werd gestreden in verschillende
leeftijdsklassen, van groep 5 tot groep 8.
De winnaars per leeftijdsklasse waren:
Groep 5:
Groep 6:
1. Kevin Hooijschuur
1. Timo Weinberg
2. Fabienne Sijl
2. Stan Groen
Groep 7:
1. Tom de Boer
2. Simon Genee

Groep 8:
1. Maxim van der Kaaij
2. Tim Pauli
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Over de hele dag gezien wist de Koningin Wilhelmina School de meeste wedstrijden te winnen en
werden zij winnaar van het Kinder Tafeltennis Feest. Daarom mochten de kinderen van de Koningin
Wilhelmina School de Scholenbokaal 2007 in ontvangst nemen.

Gelukkig was er voor 2 leden van TTV Huizen ook succes op dit toernooi. Maxim van der Kaaij wist
bij groep 8 de hoofdprijs in de wacht te slepen. Hij wist in de finale Tim Pauli, ook lid van TTV
Huizen, te verslaan. Een knappe prestatie van deze jongens!
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Uitslagen
Kwart en Halve finales
GROEP 7
Halve finale 1
Hicham Laasal (de Werf) - Simon Genee (2e Mont.)

2-3

Halve finale 2
Tom de Boer (de Parel) - Hannah Vlasblom (2e Mont)

3-0

GROEP 8
Kwart finale 1
maxim van der kaaij (kon w) - Dirk-Jan de Wit (Kon. Wilhelmina) 3-0
kwartfinale 2
Vincent van Bunningen (mar. Mont.) - yael landman (2de mont)

3-0

kwartfinale 3
Tim Banning (Maria Montessori) - melle bijstra (maria)

3-0

kwartfinale 4
tim pauli (de werf) - Jordy Iskander (Beatrix)

3-1

Halve finale 1
Maxim van der Kaaij - Tim Banning

3-0

Halve finale 2
Vincent van Bunningen - Tim Pauli

1-3

Finales
FINALE Groep 7
Tom de Boer - Simon Genee

3-2

FINALE Groep 8
maxim van der kaaij - Tim Pauli 3-0
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Jeugdkompetitie
Het zit er weer op de 1e helft hebben we al weer gehad.
We hebben toch weer 2 kampioenen dat is toch weer mooi,daar willen we toch heen zoveel mogelijk
kampioenen. En 2 van de 5 is toch wel bijna de helft, volgende keer 1 erbij dan zijn we over de helft
maar 2 of 3 erbij mag ook. We starten het nieuwe seizoen weer met 5 teams, het was deze keer wel een
beetje schuiven en dat is voor iedereen niet altijd even leuk.
Maar soms ontkom je er niet aan, en dan moet je de beste van de slechtste oplossingen nemen.
Ik zal straks ook de nieuwe teams bekend maken al denk ik dat de meeste van jullie het al wel weten.
Dan nu eerst de resultaten van deze kompetitie.
Huizen 1 dat weet iedereen wel denk ik is kampioen geworden in de landelijk B klasse, daar hadden we
ook wel een beetje op gerekend.
Maar het bleef tot de laatste wedstrijd spannend, ze moesten in de laatste wedstrijd 4 punten halen en de
1e wedstrijd werd verloren. Gelukkig wisten ze de wedstrijd uit eindelijk toch te winnen met 6 – 4.
Dico eindigde hier het hoogst met een resultaat van 86 % daarna kwam Quinten met 67 % en zowel
Wesley als Ruben eindigde op 58 %. Dus al met al een mooi resultaat, maar nu kijken hoe ze het er
afbrengen in de landelijk A klasse.
Huizen 2 ook zij wisten kampioen te worden, dit was wel verrassend gezien de lastige uitwedstrijd bij
Rega in Nijkerk. Hier stond Shot op de 2e plaats en zij moesten tegen de nummer 3, zij stonden bij
aanvang wel 3 punten voor op Huizen Dus moesten zij 8 punten halen en moest Huizen met 10 – 0
winnen. Dat was dus een heel moeilijke opgaaf.
Maar Shot wist niet verder te komen dan een 5 – 5 gelijkspel, en Huizen won met 9 – 1 dus werd Huizen
kampioen met 1 punt verschil.
Dat hielt wel in dat toen Henk Oversteegen belde dat ik nog snel boodschappen moest doen.
Maar ook dat is gelukt,en konden ook hier de bonnen worden uitgereikt.
Dit alles was goed voor een totaal percentage van Nico 83% Kevin kwam op 67% Maxim 43 % en Wout
bleef steken op 54 %.
Huizen 3 zij eindigde op de 4e plaats, iets hoger had misschien wel leuk geweest maar ook dit is een
mooi resultaat. De verdeling van de percentages was hier, het hoogst scoorde hier Jacob met 56 % Jarco
haalde 50 % Jorrit kwam tot 39 % en Sander bleef steken op 33 %.
Maar voor Sander was dit het 1e jaar in de 3e klasse dus dat is nog heel niet zo slecht.
Jammer is het wel dat we hier in dit team moeten schuiven omdat in team 4 2 spelers stoppen.
En dat is wat ik in het begin al aanhaalde nooit leuk,maar soms kan het niet anders.
Ik hoop dat jullie al zijn jullie nog jong dit zullen begrijpen.
Huizen 4 zij eindigden op de laatste plaats wat gezien de vorige kompetitie,s echt niet nodig was.
Maar hier zijn jammer genoeg 2 spelers gestopt met tafeltennis.
Jori had een goede rede hij kon het niet meer combineren met zijn studie, dat is dus wel een goede rede.
Hij heeft wel al zijn wedstrijden met inzet gespeeld, daar is dus niets van te zeggen.
Hier heeft Remco ook een punt gezet achter het tafeltennis ,en dat was wel een beetje te merken.
Hij liet in de voorgaande jaren haast nooit verstek gaan hetgeen hij nu een beetje gemakkelijk deed,
zodat ik soms met 2 man moest gaan.
De percentages zijn hier dan ook niet erg hoog daar zoiets werkt op het hele team, Remco kwam als
laagste uit op29 % David op 42 %
Jori eindigde op 33 % en Robert op 38 %.
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Volgend seizoen komt Sander bij dit team dan hoop ik weer op een goed resultaat.
Tot slot Huizen 5 ook zij wisten niet van die onderste plaats af te komen ,maar ze hebben wel met de
volle inzet gespeeld. Nou dan in het nieuwe seizoen maar weer beter.
Het team bestaat deze keer wel uit 5 man maar de spelers van dit team zou 3e klas te hoog zijn en er zit
niets tussen. Als je elke week alles dik verliest gaat de motivatie ook snel omlaag, en vinden ze het niet
leuk meer en daar hebben we niets aan.
Hier was Juste de hoogste hij kwam uit op 61% Hendrik kwam tot 33 % Enrico haalde ook 33 % en Erik
bleef steken op17 %. In dit team komt 1 nieuwe speler hij komt uit de recreanten hij gaat voor het eerst
kompetitie spelen dat is Tim Pauli.
Dan nu de nieuwe teams:

Huizen 1
Dico
Quinten
Wesley
Ruben
Coach Cees Lam

Huizen 4
David
Robert
Sander

Coach Peter vd Broek

Huizen 2
Kevin
Maxim
Wout
Nico
Coach Henk Oversteegen

Huizen 3
Jarco
Jacob
Jorrit
Coach Patrick Visser

Huizen 5
Juste
Hendrik
Enrico
Erik
Tim
Coach Harry Kempers

Jongens verder wens ik jullie allemaal een heel geode kerst en een goed begin in 2008, en ik hoop wel
allemaal met alle ledematen nog in tact.
Namens de Techn.Comm.Jeugd.
P vd Broek

OUDER-KIND TOERNOOI VAN 10 NOVEMBER
Zaterdag 10 november jongstleden was het weer zover. Een toernooi voor alle jeugd van de vereniging.
Het was echter geen individueel toernooi, maar zoals de naam in de titel het al verraadt, samen met een
van hun ouders moesten zij gaan strijden voor de winst.
Er hadden zich 8 teams ingeschreven, maar doordat er een “ouder” niet kon, waren er enige
aanpassingen nodig, die in onderstaand stuk duidelijk worden.
2 Poules van vier koppels werden gemaakt en de handicap-punten verdeeld. De indeling zag er zo uit:
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Poule 1:

Poule 2:

Tim en Rene
Barry en Ronald
Thom en Ester
Timon en Jeroen

Erik en Frans
Sander en Ruben
Nico en Cees
William en Joost

Voor het begin werd er door de ouderen een kop koffie of 2 gedronken terwijl de jongeren al lekker aan
het pingpongen waren.
Half tien uiteindelijk werd de eerste officiële punt verdeeld. Na toch zeker een aantal uur bezig geweest
te zijn met de poule-wedstrijden en dus bleek dat 9 uur een prima tijd is om een toernooi te laten
beginnen (dus volgende keer Henk K.☺).
De eindstanden in de poules waren als volgt:
Poule 1:

Poule 2:

1ste: Tim en Rene met 8 punten
2de: Timon en Jeroen met 7 punten
3de: Barry en Ronald met 2 punten
4de: Thom en Ester met 1 punt

1ste: Nico en Cees met 6 punten (onderling resultaat)
2de: Sander en Ruben met 6 punten
3de: William en Joost met 5 punten
4de: Erik en Frans met 1 punt

De koppels met een overeenkomstige eindstand speelden tegen elkaar. De strijd om de plaatsen 7 en 8
gingen dus tussen Thom/Ester en Erik/Frans. Laatstgenoemden wonnen uiteindelijk met 1-2.
Op plaats 5 eindigden William en Joost die met een overduidelijke 3-0 overwinning op Barry en Ronald
deze plaats verdienden.
Nummers 3 en 4 werden resp. Sander/Ruben en Timon/Jeroen na een 2-1 eindstand.
De finale werd dus gespeeld door het team Tim/Rene tegen Nico/Cees.
Nico won hier vrij gemakkelijk van Tim met 3-1, maar zijn vader Rene maakte het Cees erg moeilijk en
won met 3-2.
De dubbel moest dus uitsluitsel bieden en uiteindelijk, na een spannende partij, trokken Tim en Rene
Pauli toch echt wel verdiend aan het langste eind van het spreekwoordelijke touwtje.
Nogmaals gefeliciteerd en tot de volgende keer allemaal! Voor foto’s: www.nttb.nl/huizen.
Namens de TCJ,
Jelle Vijfhuize

Huizen twee toch nog kampioen!
Wie had dat vorige week nog gedacht dat het team van Kevin, Maxime, Nico en Wout ( alfabetische
volgorde) nog kampioen zouden worden .Vorige week speelden ze, onder erbarmelijke
omstandigheden, een dramatische wedstrijd. Met 7-3 verloren ze van Over het net. Maar ik zei onder
erbarmelijke omstandigheden. Wat waren dat dan voor omstandigheden? In de zaal van Hoogland
speelden ze. Er stonden zes tafels in een zaal die iets kleiner is dan de onze. Op alle tafels werd
competitie gespeeld. Er stonden geen afscheidingen tussen de tafels. De letballen waren “niet van de
lucht”. Soms wel drie keer bij één keer serveren. De erg lichte vloer was glad. Het contrast tussen vloer
en muur was heel klein. Er werd gespeeld met een witte bal. Dus er waren erg slechte omstandigheden.
Binnen een mum van tijd stonden we met 5-0 achter. Pas nadat Wout aandrong op een gele bal wist
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Nico zijn partij te winnen.
De overige partijen die gewonnen werden ,werden pas gewonnen toen er op de andere tafels geen
wedstrijden meer waren. “Waarom speelt Over het net bij Hoogland?”was een vraag van mij. Het
antwoord was dat door samenvoeging van de twee jeugdafdelingen misschien een toekomstig landelijk
team zou kunnen ontstaan. Het was een experiment, dat zo weer afgeblazen kon worden. Ik vraag me af
of landelijke teams ook onder die omstandigheden zouden moeten spelen. Naar mijn idee zou dat
protesten regenen. De gastvrijheid liet ook nog te wensen over. Een ontvangst voorde jongens zonder
een pauze drankje, maar wel met pauze vond ik ook niet geweldig. Dan doet TTVN het beter, die
hebben ook geen kantine, maar daar is wel wat te drinken, trouwens Barneveld doet dat ook prima. Met
een flinke, figuurlijke, kater kwamen we weer in Huizen terug. Toen ik ’s zondags op internet keek
dacht ik werkelijk dat we het kampioenschap vergokt hadden, Concurrent Shot had puntjes gemorst,
maar waren toch weer uitgelopen. In de laatste wedstrijd moesten we vier punten meer halen dan Shot.
Toch nog met goede hoop vertrokken we naar Rega. Zelf had ik vrede met een tweede plaats. De
jongens kwamen geladen aan en vol goed moed begonnen ze aan de wedstrijd. Rega was niet van plan
om ook maar één punt kado te doen. Het liep lekker, we liepen uit naar 5-0. Toen belde Shot. Zij
wilden echter geen stand doorgeven, dus deed men bij Rega hetzelfde. Woutje verloor zijn spelletje. De
vader van Kevin informeerde bij Shot naar de stand: 5-5.Hij fluisterde dat in mijn oor. Even rekenen en
het werd mij duidelijk dat er geen punt meer verloren mocht gaan. Jongns wat vond ik dat spannend.
Het was kennelijk iets te hard in mijn oor gefluisterd, want binnen de kortste keren wist het team het
ook. De zenuwen gierden de jongens door de keel. Maar ze bleven tafeltennissen. Met goede
spinballen, smashes en blokballen wonnen ze ook de volgende partijen. 8-1, Kevin moest de laatste
wedstrijd spelen tegen Romano, daar had bij ons thuis in drieën van verloren. Coachen heeft geen zin!
Laat hem maar lekker ballen! Steeds meer kreeg Kevin zijn zelfvertrouwen. Uit eindelijk won hij in
drie sets. Nog een keer naar Shot bellen, of het wel echt 5-5 was geworden. Ja hoor Over het net had
zijn sportieve plicht gedaan en de punten gepakt die zij uit Soest mee konden nemen.
Huizen 2 kampioen! Komend jaar EERSTE KLAS! Gefeliciteerd Jongens, een grandioze prestatie.
Zij hebben dit echter alleen kunnen doen door een goede voorbereiding op de trainingen van Marty,
Jerry en Edwin.

Ouder-kind toernooi
Op 10 november deden wij mee aan het ouder-kind toernooi. Tim als de zoon en Rene als vader.
Dit was het eerste toernooi van Tim. Het was wel even wennen.
Vorig seizoen speelde Tim nog voetbal, nu dus lekker binnen tafel tennissen.
De ouders begonnen rustig met een bakje koffie, de kids stonden direct fullpower warm te spelen. Er
waren 8 fanatieke teams verdeeld over 2 poules.
Gelukkig werd gespeeld volgens het zogenaamde handicap systeem, wat ons in staat stelde eerste te
worden in de poule en de finale te mogen spelen tegen Kees …en Nico ....
Deze super spannende finale werd door ons met 2-1 gewonnen en dit resultaat werd beloond met een
lekkere taart.
Rene en Tim Pauli
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RAAMDECORATIE & ZONWERING
VOOR WONING & KANTOOR
Wij leveren: Aluminium Jalouzieen-Lamelgordijnen-(kunststof,stof en Aluminium)-RolgordijnenVouwgordijnen-Plissè’s-Paneelgordijnen-Lamel/Vitrage-Gewevenhout-Duoline rolgordijnenHouten Jalouzieen-Uitvalschermen-Kaikarmschermen-Screens-Markiezen-Semascreens
En Horren

L.B. Design

www.lb-design.eu

VOOR HET BETERE MAATWERK
Als je alle woorden in deze woordpuzzel gevonden hebt dan vormen de overgebleven letters een
slagzin. Lever deze slagzin met vermelding van je naam in voor 15 januari bij Lammert Beekhuis,
of stop deze slagzin onder vermelding van je naam in de groene copy bus (deze staat links
van de bar). De uiteindelijke winnaar ontvangt een waardebon van €15,Lammert Beekhuis
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Verslagen en mededelingen Externe Toernooien
JEUGD HUIZEN 1 Kampioen Landelijk B
Dico, Ruben, Quinten en Wesley kampioen Landelijk B.
Het is makkelijk geschreven “Kampioen Landelijk B”, maar het ging zeker niet vanzelf.
De eerste wedstrijd verloren wij met 7-3 uit van ATC Nijmegen. Dat was geen goed begin en het
uitgangspunt was dan ook: proberen te handhaven in het Landelijk B, maar door goede uitslagen in de
volgende wedstrijden stonden wij halverwege de competitie op de eerste plaats. In de tweede helft van
de competitie nam de jeugd van Spirit de koppositie over, maar door een mindere uitslag van Spirit (6-4
verlies) en een uitstekende 0-10 overwinning van Huizen in de 8-ste speelronde waren de rollen
omgekeerd.
Huizen ging aan de leiding met 4 punten voorsprong. In de negende ronde liep Spirit nog
één punt in en bracht het verschil terug naar 3 punten.
In het laatste duel op zaterdag 1 december met TTV Spirit 1 uit Oudkarspel moesten de heren een
voorsprong verdedigen van 3 punten. Er mocht dus verloren worden met 4-6. Bij een verlies van 3-7
zou Spirit 1 kampioen zijn geweest, maar er werd uiteindelijk gewonnen met 6-4, waardoor Huizen 1
kampioen werd en promoveert naar het Landelijk A.
Spirit 1 promoveert ook naar het Landelijk A, omdat de tweede plek in de poule ook recht geeft op
promotie.
Dico, Ruben, Quinten en Wesley nogmaals van harte gefeliciteerd. Al wat nu nog blijft, is de
kampioenspoule en die gaan we ook halen met zulke spelers.
Dico, Ruben, Quinten, Wesley en Cees willen iedereen bedanken voor dit resultaat.

BEDANKT
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B/C Jeugdranglijst toernooi Assen op 8 december 2007.
Op zaterdag speelden Maxim van der Kaaij, Quinten van Dissel, Ruben Lam en Wesley van Wingerde
mee in het B-jeugdranglijsttoernooi in Assen. Maxim speelde mee bij de pupillen, Quinten bij de
kadetten, Ruben en Wesley bij de junioren.
Wij vertrokken in alle vroegte om op tijd in Assen te arriveren. De ochtend verliep niet echt goed. Het
begon al voordat we binnen waren. Maxim was zijn batje vergeten maar gelukkig had Wesley nog een
reservebatje en zo was dit probleem ook weer opgelost.
Sander Jonkers was de persoonlijke coach voor Quinten, die de voorronde goed doorkwam.
In de ¼ finale van de hoofdronde werd hij uitgeschakeld op een ongelukkige manier. Hij verloor door
twee netballetjes.
Maxim had in de voorronde geen goed spel. Hij verloor alle drie zijn wedstrijden en speelde
dus de troostronde. In de knock-out rondes ging Maxim steeds beter spelen maar in de ¼ finale van de
troostronde werd hij toch uitgeschakeld.
Voor Ruben en Wesley was het te vroeg. Wesley won nog wel één wedstrijd in zijn poule, maar beiden
speelden ze in de troostronde verder.
Ruben won in de troostronde één wedstrijd meer dan Wesley, waardoor Wesley werd uitgeschakeld in
de 1/16 finales en Ruben in de 1/8 finales.

Op de terugweg nog even lekker langs McDonald’s en toen waren we weer terug om ongeveer 20.00
uur.
Het was een mooi een mooie sportdag met heel veel schitterende rally’s.

Middenmeerkampen jeugd 2007/2008
Voorronde op 22 december 2007.
De NTTB-MIDDEN organiseert wederom de middenmeerkampen, zoals jullie al wel gezien hebben op
het informatiebord voor de jeugd.
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Iedere competitie speler speelt als het kan mee. De dagen zijn gewoon op een zaterdag die we vrij zijn,
dus er is geen reden tot wegblijven. Het is belangrijk voor de club en voor je zelf om eens te kijken hoe
goed je geworden bent en of je spel verbeterd is.
Je speelt namelijk tegen spelers van andere clubs die jouw spel niet kennen en daar natuurlijk grote
problemen mee hebben, zodat je door kan naar de volgende ronde.
Op dit ogenblik zijn ingeschreven: Erik, Hendrik, Juste, Enrico, Sander, Robert, David, Jarco, Jakob,
Kevin, Maxim, Nico, Wout, Ruben, Wesley, Quinten en Dico(?).
De voorronde wordt gespeeld bij TTV Hilversum op zaterdag 22 december 2007.
De halve finale wordt gespeeld bij TTV Huizen op zaterdag 22 maart 2008.
De finale wordt gespeeld bij TTV HTTC in Houten op zaterdag 10 mei 2008.
Wij gaan er natuurlijk voor om zoveel mogelijk spelers in de finale te laten spelen.
Verdere informatie kan je vinden op de site (www.nttb.nl/huizen of www.nttb-midden.nl) en op het
informatiebord van de jeugd.
De afdelingskampioenschappen jeugd 2007/2008
op 12 januari 2008 en 19 jnuari 2008.
De NTTB-MIDDEN organiseert de afdelingskampioenschappen 2007/2008, zoals jullie gezien hebben
op het informatiebord voor de jeugd.
Op zaterdag 12 januari 2008 speelt de jeugd met een rating onder de 120 en op zaterdag 19 januari 2008
speelt de jeugd met een rating hoger dan 120.
Alle competitiespelers spelen in twee enkelklassen en in één dubbelklasse.
De 1e enkelklasse is de ratingklasse, de winnaar van de hoogste ratingklasse is de nieuwe
afdelingskampioen. De 2e enkellklasse is de leeftijdsklasse. Meisjes en jongens spelen apart.
Junioren: geboren in 1990, 1991 en 1992, winnaar junioren.
Kadetten: geboren in 1993 en 1994, winnaar kadetten.
Pupillen: geboren in 1995 en 1996, winnaar pupillen.
Welpen: geboren in 1997 en later, winnaar welpen.
Het dubbelspel wordt bepaald op ratingklasse, hier is één dubbel afdelingskampioen.
Op zaterdag 12 januari zijn ingeschreven: Erik, Hendrik, Juste, Enrico.
Op zaterdag 19 januari zijn ingeschreven: Sander, Robert, David, Jorrit, Jarco, Jakob, Kevin, Maxim,
Nico, Wout, Ruben, Wesley, Quinten en Dico.
Wie op welke dag speelt, staat nog niet helemaal vast, maar dat zal ik zo gauw mogelijk bekend maken.
Wij gaan er natuurlijk vanuit dat wij dit jaar alle bekers meenemen naar Huizen.
Verdere informatie kan je vinden op de site (www.nttb.nl/huizen of www.nttb-midden.nl) en op het
informatiebord van de jeugd.

Cees Lam
Coördinator Externe Toernooien.
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ACTIVITEITENKALENDER
December 2007
Dag Datum
Za
22-12
Do
27-12
Vr
Vr

28-12
28-12

Januari 2008
Dag Datum
Vr
04-01
Za
12-01
Za

13-01

Vr

18-01
x
19-01

Za
Zo
Ma
Za

Begintijd

Begintijd
20.00 uur

Jeugd
x

Activiteit
Nieuwjaarsreceptie
Afdelingskampioenschappen Jeugd
Lagere Klasse
Afdelingskampioenschappen Senioren
Lagere Klasse
Clubkampioenschappen Eigen Klasse

Jeugd
x

Afdelingskampioenschappen Jeugd
Hogere Klasse
Afdelingskampioenschappen Senioren
Hogere Klasse
Start Voorjaarcompetitie 2008
Start Voorjaarscimpetitie 2008

20-01
21-01
26-01

Februari 2008
Dag Datum
Za
09-02

Activiteit
1e ronde midden meerkampen
Prima Donna Kaas
Oliebollentoernooi Niet leden Senioren
Prima Donna Kaas
Oliebollentoernooi Jeugd
Prima Donna Kaas
Oliebollentoernooi Senioren

Begintijd

Activiteit
Start Voorjaarscompetitie Landelijk 2008

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
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Senioren

x
x
x

Senioren
x

x
x

x
x
x
x

Jeugd
x

Senioren
x
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