Jaargang 42, nummer 5, december 2008
We naderen het einde van 2008 en 2009 staat bijna voor de deur .
De maand december staat altijd vol met jaarlijks terugkerende activiteiten, die iedere keer zorgen voor een
aantal gezellige avonden .
In het najaarseizoen hebben we ditmaal 3 kampioenen, alle 3 bij de senioren. Team 7, 8 en 13 kregen hiervoor
op zaterdag 20 december een kampioensboeket uitgereikt. Gefeliciteerd!!!
In november was de (her)opening van de kloef door Arie Rebel. Ik was persoonlijk bij deze feestelijke
aangelegenheid met goede catering.
Het bestuur is weer kompleet: de secretarisfunctie is ingevuld door Pieter Bosch . Ik wens hem veel succes met
het invullen van deze functie.
Dit is een kleine greep van wat u in de Voltreffer vindt. Ik wil iedereen bedanken voor het tijdig insturen van de
kopij voor deze Voltreffer, waardoor het een exemplaar met veel leesvoer is geworden.

Fijne feestdagen en gelukkig Nieuwjaar!

Maarten

Nieuwe deadline is 21 februari 2009
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V I S S E R S L A T I J N
Aanvulling
In het vorige clubblad heb ik onder het hoofd BEDANKT de namen genoemd die meegeholpen hadden met
inrichting/schoonmaken van de gerenoveerde kantine. Alhoewel ik me ervan bewust was dat het zeer gevaarlijk
is om namen te noemen ben ik er toch één vergeten. Het is Peter Kramer van de 55+ club. Ook hij wordt
uiteraard bedankt voor zijn hulp.
Nieuwe secretaris
Na een lange zoektocht naar een nieuwe secretaris zijn we er uiteindelijk in geslaagd om er één te vinden. Zijn
naam Pieter Bosch, lid sinds 1 december 2005. Hij heeft inmiddels tweemaal een vergadering bijgewoond. Tot
aan de jaarvergadering zal hij ad interum zijn werkzaamheden verrichten. We zijn/waren blij dat we weer een
volledig bestuur hebben/hadden.
Einde bestuurslid
Op de laatst gehouden bestuursvergadering heeft Jerry van Leeuwen aangegeven dat hij stopt als bestuurslid van
de TCJ. Tot aan de jaarvergadering zal hij blijven functioneren en zal daarna wel actief blijven in de
jeugdcommissie. Jammer, maar dat soort beslissingen moeten we respecteren. We zullen op zoek moeten naar
een vervanger voor hem. Vandaar in mijn stukje hierboven van de woorden zijn/waren en hebben/hadden.
Heropnening kantine
Op 8 november j.l. heeft Arie Rebel de handeling verricht waardoor officieel de gerenoveerde kantine in
gebruik genomen is. Alhoewel ik vind dat de opkomst enigzins mager was, vooral van uitgenodigden die geen
lid zijn van onze vereniging, hebben degenen die er wel waren gezellig kunnen genieten onder het genot van een
hapje en drankje. Voor de jongsten was er voor poffertjejs gezorgd. Het geheel was uitstekend verzorgd door
Geert Molenaar, Darlenis Klein, Aaf Visser en Chantal Hoogendoorn. Namens de Gemeente waren aanwezig de
wethouder Janny Klein en onze kontaktpersoon tijdens de renovatie Liesbeth Schoppen.
Voor degenen die helaas niet aanwezig konden zijn hieronder en meteen vastgelegd voor het nageslacht mijn
toespraak tijdens de opening.
Opening
Allen van harte welkom/ verheugd dat velen gehoor hebben gegeven aan de uitnodiging om dit met ons te
vieren.
Bijzonder woord van welkom aan mevrouw Janny Bakker, wethouder sportzaken van de Gemeente Huizen,
vertegenwoordigers van de Gemeente.
Ook van diverse personen zowel mondeling als per email bericht ontvangen van verhindering en die ons succes
gewenst hebben. Namen noem ik niet maar voor één persoon wil ik een uitzondering maken. Dat is voor onze
ere-voorzitter en erelid Jaap Roeten. Jaap heeft een hele zware operatie achter de rug en kan onmogelijk hier
zijn wat hij bijzonder jammer vind. Vanaf deze plaats wens ik Jaap succes toe en hoop dat hij nu na
vijf weken ziekenhuis snel herstelt. Ik heb een grote kaart gekocht en jullie kunnen als je dat op
prijs stelt je naam erop zetten. Ik zal dan deze kaart (hij past niet door de brievenbus) persoonlijk
gaan overhandigen met de mededeling dat wij hier toch aan hem gedacht hebben.
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Dan de renovatie.
De renovatie heeft een moeilijke start gehad en ik heb daar in het clubblad al het nodige over geschreven. Ik ben
me ervan bewust dat sommige passage aan de rand waren, maar op dat moment heb ik dat ook zo ervaren. In de
loop van de renovatie ontstond er een goede samenwerking tussen de uitvoerder en mij en dat heeft geresulteerd
dat de opleveringsdatum gehaald is en dat wij ook direct na de oplevering weer onze kompetiewedstrijden in
deze accomodatie konden afwerken.
Hierbij heeft duidelijk meegespeeld dat wij twee weken voor de oplevering reeds een aanvang mochten maken
met de inrichting van de kantine, zoals het plaatsen van nieuwe keuken en het leggen van de nieuwe vloer.
De tijdelijke oplossing van het spelen in de gymzaal van de Kamperfoelischool was een prima oplossing maar u
kunt begrijpen dat wij de gezelligheid die we hier hebben met de kantine erbij heel erg gemist hebben.
Conclusie is dat wij zeer tevreden zijn hoe de renovatie is verlopen en het zeker ook over de opwaardering van
onze verenigingsruimte. Wij hebben dat twee weken ook kenbaar gemaakt met een advertentie in de plaatselijke
krant, beter bekend onder de naam her Huizer zeikertje.
Rest mij nog u een genoeglijke voorzetting toe te wensen en wil ik nu het woord geven aan de oprichter van
deze vereniging, Arie Rebel, die de officiële openingshandeling zal verrichten.
Zoals beloofd heb ik de dag na de opening een bezoek gebracht met de
kaart en een bos bloemen aan Jaap Roeten. Dat werd door hem en ook
zijn echtgenote zeer op prijs gesteld en hij heeft mij verzocht
onderstaande tekst op te nemen in het clubblad.
Beste Jan,
Ik heb het bijzonder gewaardeerd dat jij mij gisteren, namens de
vereniging, een prachtig boeket bloemen, een wenskaart met goede
wensen van heel veel bekenden en de laatste “Voltreffer” kwam
overhandigen.
Dat alles ter ondersteuning van goede wensen bij de ziekten en
operaties met bijbehorend langdurige ziekenhuisopnamen, waar ik de
laatste maanden (te) veel mee te maken had.
Ik ben weer thuis, is voel dat het beter gaat en hoop spoedig een bezoek
brengen aan de (vernieuwde) Kloef.
Heel hartelijk dank voor alles.
Jaap Roeten.
Nieuwe website
Zoals reeds eerder gemeld, o.a. in het infomail, heeft onze vereniging een vernieuwde website.
Veel werk is daar vooraf gegaan en ik wil ook degenen bedanken die hier aan meegewerkt hebben.
Hij is overzichtelijk geworden en in de lege middenruimte kunnen nu actuele zaken gebracht worden.
Ga eens kijken op www.ttvhuizen.nl
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Kompetitie
De najaarskompetitie is weer ten einde en dat heeft geresulteerd bij de senioren met drie kampioenen en bij de
jeugd helaas dit keen geen één. De kampioenen van harte gefeliciteerd en op zaterdag 20 decemer 2008 zullen
de gebruikelijke bloemen worden uitgereikt na afloop van het kindertafeltennisfeest.
Verderop in het clubblad vind u ongetwijfeld de eindstanden.
Tot slot
Het jaar is bijna ten einde en iedereen gaat zich opmaken voor de komende feestdagen en de jaarwisseling.Er
staan of zijn al achter de rug nog enkele toernooien op het programma zoals het kindertafeltennisfeest en de
oliebollentoernooien. Traditioneel, dit jaar voor de 18e maal, zullen de eerste twee zaterdagen ( 3 en 10 januari )
van het nieuwe jaar weer de vier tegen vier toernooien gehouden worden voor de E-tjes en F-jes van de SV
Huizen.
Op vrijdag 2 januari 2009 nodig ik u uit om de nieuwjaarsbijeenkomst bij te wonen vanaf 20.00 uur met een
officieel gedeelte om 20.30 uur waarna daarna de mogelijkheid is er voor de liefhebbers om uw overtollig eten
en versnaperingen eraf/eruit te slaan.
Voor iedereen prettige Kerstdagen en een voorspoedig en vooral gezond 2009.
Jan Visser

Bedrijventoernooi bij Tafeltennisvereniging Huizen
Later dan gepland, door de renovatie, is dit jaar het Prima Donna Kaas Bedrijventoernooi gehouden op 12
december jongstleden.
Er waren 13 deelnemende teams van 6 verschillende bedrijven (ING, SAS, TNT Post, Brandweer Gooi en
Vechtstreek, Accountantskantoor Castelein B.V. en Tempoteam). Omstreeks 20:15 uur konden de deelnemers
beginnen met de wedstrijden. De teams waren verdeeld over 2 poules. Na diverse spannende wedstrijden gingen
van beide poules de nummers één en twee door naar de halve finale. De uiteindelijke finale werd gespeeld door
het team van Tempoteam bestaande uit Thijs Fennis en Dirk van der Wardt en het team van TNT Post bestaande
uit Gerben de Jong en Ennes. Laatstgenoemden mochten na een spannende wedstrijd de wisselbeker mee naar
huis nemen.
Tevens nog een woordje van dank voor de personen die
hebben geholpen om deze avond tot een succes te maken.
Te noemen: Jeroen Blok die de toernooileiding deze avond
heeft verzorgd, zodat alles weer vlekkeloos is verlopen.
Richard Hol die de bar heeft bemand op deze toch wel wat
drukkere vrijdagavond dan normaal. En uiteraard onze
sponsor, Prima Donna Kaas, die wederom voor lekkere
stukjes kaas heeft gezorgd in de kantine.
Namens de T.C.S.
Bram Gerritse
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Seniorentoernooien rond de jaarwisseling
Even een herinnering en update vanuit de T.C.S. met betrekking tot de toernooien. Ik zal ze in chronologische
volgorde behandelen. Eerst hebben we op maandag 29 december het welbekende Prima Donna Kaas
oliebollentoernooi voor niet leden. Op de volgende dag komt de uitsmijter van het jaar: Het Prima Donna Kaas
oliebollentoernooi voor leden. Het Prima Donna Kaas Clubkampioenschappen eigen klasse voor senioren zal
plaatsvinden op vrijdag 16 januari.
Voor dit laatste toernooi kunnen alle seniorenleden zich inschrijven in hun eigen klasse of één klasse hoger.
Voor leden die geen competitie spelen geldt dat zij zich in de klasse moeten inschrijven van hun speelsterkte of
één klasse hoger (als u twijfelt over uw speelsterkte neem dan even contact op met de T.C.S.). Dit jaar zijn de
volgende inschrijfklassen beschikbaar: 3e divisie en 1e, 2e, 3e, 4e, 5e en 6e klasse.
Voor al deze toernooien kan men zich inschrijven door het formulier voor het desbetreffende toernooi in te
vullen, dat op het seniorenbord hangt.
Dus:

Prima Donna Kaas Oliebollentoernooi niet leden
Maandag 29 december. Aanvang 19:45 uur.

Prima Donna Kaas Oliebollentoernooi leden
Dinsdag 30 december. Aanvang 19:45 uur.

Prima Donna Kaas
Clubkampioenschappen eigen
klasse
Vrijdag 16 januari. Aanvang 19:45
uur.
Namens de T.C.S.
Bram Gerritse

Competitie overzicht senioren
Een hele vreemde competitie dit seizoen door onze tijdelijke verhuizing naar de Delta, de vele omzettingen, veel
werk voor mij maar goed alle wedstrijden zijn gespeeld al waren er wel tegenstanders die op een verkeerde
avond kwamen of voor een gesloten deur (hek) bij het holleblok niet iedereen leest bulletins of de rond
gestuurde e-mails
Een heel slecht begin voor team 1 de eerste twee wedstrijden dat koste ze het kampioenschap.
Spirit 1
72 Frank Bilius
53,3%
Huizen 1
68 André Rebel
53,3%
Smash 1
54 Gijs Molenaar
83,3%
Rijnsoever 1
49
Bultman/smash 2
30
Emmen 1
17
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Een heel nette middenmoot positie voor team 2 ver weg van degradatie
Elan 1
77 Robert Bunschoten
Almeerspin 1
72 Dico van Dissel
UTTC 1
47 Kornel Ringelberg
Huizen 2
46 Patrick Visser
Over `t net 3
30
Goodluck 1
28

29,2%
38,1%
50,0%
57,1%

Heel lang dreigde degradatie voor team 3 gelukkig konden ze in de twee laatste wedstrijden opzaken stellen.
Almeerspin 2
68 Henk Klein
26,7%
Atc 3
68 Jurriaan Dekker
33,3%
Hilversum 9
59 Geert molenaar
54,2%
Huizen 3
44 Jerry van Leeuwen 60,0%
Zeta 1
41
Tovo 1
20
Niemand gaf meer een cent voor team 4 negen punten halen tegen mede degradatie kandidaat Bijmaat was
onmogelijk uit hadden ze toch met 7-3 verloren maar het lukte en team 4 blijft 3e klasse.
Hilversum 11
72 Monique Kievith
16,7%
Almeerspin 6
59 Edwin van Dijk
45,8%
Vitus 1
48 Thijs Fennis
47,6%
Huizen 4
47 Bert v/d Zwaan
56,7%
Bijmaat 6
46
Zeta 2
28
Team 5 heeft op een punt het kampioenschap gemist jammer het had niet mogen gebeuren.
Bunshot 3
60 Pieter Bosch
54,2%
Elan 6
59 Richard Hol
71,4%
Huizen 5
59 Rolf Smit
81,0%
TVP 3
48 Piet Knop
83,3%
Bijmaat 9
43
Vitus 2
31
Team 6 een keurige 3e plaats in een sterke poule.
Good luck 3
Bijmaat 8
Huizen 6
lelystad U 2
Almeersin 10
Laren 5

68
62
53
45
45
27

Gerben de Jong
Rob Barendregt
Kees Visser

Met overmacht is team 7 geworden we hadden er ook wel opgerekend.
Huizen 7
69 Pieter Kos
Lelystad U 5
45 Henk Oversteegen
Elan 10
41 Joop Rovekamp
Werinon 1
29 Alex Smit
ATC 9
16
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40,0%
63,3%
63,3%

66,7%
80,0%
90,5%
95,2%

Ook team 8 is kampioen en ook niet geheel onverwacht.
Huizen 8
74
Lelystad U 4
64
ATC 8
63
Almeerspin 11
58
Werinon 2
22
Hilversum 23
19

Bert Jongerden
Sabine Duinkerken
Nicole van Beurden
Marcel Molenaar

Van team 9 had ik iets meer verwacht misschien een zware poule?
Good luck 7
68 Goos Westland
Hilversum 22
54 Bram Gerritse
Huizen 9
49 Paul Dekker
lelustad U 7
46 Harry Kempers
`t Gooi 3
43
Buna 3
40

46,7%
66,7%
74,1%
88,9%

22,2%
33,3%
54,2%
81,5%

Als Sander niet was afgehaakt dan was team 10 kampioen geweest maar 2e is ook mooi.
ONI 1
77 Monique Gerritse
63,3%
Huizen 10
72 Yorick Westland
66,7%
TTVN 7
54 Joop Manussen
77,8%
Woerden 3
43 Sander Jonker
100,0%
Iduna 4
41
Douwe Egberts 3
13
Team 11 meer dan middenmoot plaats zat er niet in.
Tovo 2
75
VEV 4
69
Over `t Net 7
48
Huizen 11
46
Overhees 2
35
Laren 6
17

Martin van Toorn
invaller
Henny Dekker
Piet Zittersteijn

13,3%
50,0%
38,1%
85,2%

Op papier is team 12 gedegradeerd hopelijk krijgen ze toch een plaats in de 5e klasse.
Hilversum 20
76 Rik Kroon
13,3%
Lelystad U 6
72 Ab de Weert
19,0%
ATC 10
48 Ingeborg Rebel
25,9%
Over `t Net 8
43 Cees Lam
58,3%
Huizen 12
33
Almeerspin 12
28
Vorig seizoen ongelukkig gedegradeerd nu met overmacht kampioen.
Huizen 13
83 Gerrit Snikkenburg
Hilversum 26
55 Hans le Poole
OSO 1
54 Piet Traabach
Buna 5
51 Leo van Bijleveld
Vitus 3
43
`t Gooi 4
14
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57,1%
81,0%
91,7%
95,8%

Team 14 een stabiele 6e klasseer
Elan 11
Hilversum 27
Fletio 3
Huizen 14
Buna 4
TTVN 9

85
61
60
43
27
24

Lammert Beekhuis
Klaas Schipper
Rene Pauli

Team 15 met onze nieuwkomers speelde een hele goed kompetitie.
Overhees 3
54 Ton Hubert
Good luck 8
49 Patrick Hoogenboom
SVE 13
36 Laurens Kous
Huizen 15
36
Over t`net 10
25
Overhees 3
54

22,2%
50,0%
94,4%

23,8%
38,1%
79,2%

Dit was het weer voor dit seizoen ik hoop dat ieder met plezier gespeeld en tot volgend jaar dan begint de
competitie in week 3 vanaf maandag 19 januari. Hier onder zie de nieuwe teamsamenstelling voor het nieuwe
seizoen.
Teamsamenstelling voorjaar 2009
1e naam is aanvoeder
Team 1 3e div zaterdag
Gijs Molenaar
André Rebel
Frank Bilius

Team 2 1e 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 7 4e kl dinsdag
Henk Oversteegen
Pieter Kos
Alex Smit
Joop Rovekamp
Team 10 5e kl vrijdag
Henny Dekker
Martin v Toorn
Piet Zittersteijn

Team 5 3e kl dinsdag
Piet Knop
Richard Hol
Pieter Bosch

Team 13 6e kl vrijdag
Gerrit Snikkenburg
Leo v Bijleveld
Hans le Poole
Piet Traarbach

Team 8 4e kl vrijdag
Marcel Molenaar
Nicole v Beurden
Sabine v Duinkerken
Bert Jongerden
Team 11 5e kl vrijdag
Harry Kempers
Bram Gerritse
Goos Westland
Paul Dekker
Team 14 6e klas vrijdag
Lammert Beekhuis
Klaas Schipper
Rene Pauli
Manuela Schuurman

Bert Jongerden
Acl
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Team 3 2e kl vrijdag
Jerry v Leeuwen
Henk Klein
Geert Molenaar
Jurriaan Dekker
Ruben Lam
Team 6 5e kl vrijdag
Kees Visser
Gerben de Jong
Rob Barendregt

Team 9 5e klas vrijdag
Monique Gerritse-vd Brug
Yorick Westland
Joop Manussen
Team 12 5e kl donderdag
Ingeborg Rebel
Albert de Weerd
Cees Lam
Team 15 6e klas donderdag
Laurens Kous
Patrick Hoogenboom
Ton Huibert

We konden de zeilen reven bij Huizen 7
Na publicatie van mijn vorige stukje in de Voltreffer, waarin ik schreef wat ik er allemaal voor gedaan heb om
volwaardig lid van Huizen 7 te mogen worden, hebben de heren Kos, Oversteegen en Smit (de harde kern) na
rijp beraad toch besloten om mij in genade aan te nemen als aspirant lid, waarna aan het begin van komend
seizoen automatisch het volwaardig lidmaatschap zal volgen als ik de proefperiode in de 2e helft van de
competitie met goed gevolg doorloop. De eerste horde heb ik dus genomen en het is dus voor mij nu een kwestie
van mijn stinkende best blijven doen en verder afwachten, ik doe maar een schietgebedje dat ik het tot een goed
einde zal brengen, want om tot dit selecte gezelschap te worden toegelaten is maar voor weinigen weggelegd.
De competitie is voor Huizen 7, nadat we op de helft dus al 12 punten losstonden op de concurrentie,
voorspoedig verlopen. Ik opperde dat we in de 2e helft in principe wel op halve kracht op ons doel konden
afvaren, maar daar moet je bij mijn fanatieke teammaats niet mee aankomen, nee niets mee te maken, in de pan
hakken die hap. Er werd me dus te verstaan gegeven dat er van mij verwacht werd dat ook ik tot het gaatje
moest gaan, omdat anders mijn volwaardig lidmaatschap wel eens op losse schroeven zou kunnen komen te
staan, was me dat even schrikken. Nou dus toch maar op volle kracht vooruit, wat er toe geleid heeft dat we met
24 punten voorsprong kampioen zijn geworden. Om toch nog maar een keer aan te geven hoe fanatiek die
jongens zijn, Henk de nestor van het team is eigenlijk continue met de tegenstander en zijn wedstrijdtactiek
bezig waardoor er eigenlijk geen tijd meer over is om te tellen en om dubbels te spelen, hij is daar heel
berekenend in. Pieter de benjamin, zorgt er regelmatig voor om voor de wedstrijd thuis een hazenslaapje te doen
(hoe was zijn bijnaam ook al weer?), om vlak voor aanvang van de wedstrijden de zaal binnen te stormen, zodat
hij volledig uitgerust en fris in de kop aan zijn potje te kan beginnen, is het niet fantastisch, ik heb er geen
woorden voor. Alex onze stabiele factor, volgt altijd zijn instinkt en laat zich door niets en niemand wat
wijsmaken, hij gaat altijd recht op zijn doel af. Dit begint eigenlijk al in de auto op weg naar de tegenstander als
zelfs het navigatiesysteem regelmatig wordt gecorrigeerd, kijk dat noem ik nou nog eens vastberadenheid. Ik kan
haast niet wachten om ook mijn eigen inbreng in het team te mogen hebben, maar ja nog maar aspirant hé.
Volgend seizoen gaat het dus 4e klasse worden en het is maar af te wachten of we dan ook de tegenstanders zo
de oren kunnen wassen als dat we afgelopen seizoen gedaan hebben, we gaan het ieder geval wel proberen. De
kerst en oud en nieuw staan weer voor de deur dus dat wordt wel oppassen met het innemen van al dat
calorierijk voedsel, ik heb namelijk maar één competitieshirt en daar moet ik komend seizoen ook nog in passen
en bovendien had ik al de grootst verkrijgbare maat aangeschaft om al mijn spiermassa in kwijt te kunnen. Ik
ben bang dat het “nee dank je” zeggen tegen de mij aangeboden lekkernijen nou niet behoort tot één van mijn
grootste kwaliteiten, nou ja we zien wel waar het toe leidt. Dat wordt daarna dus weer flink aftrainen, moet
lukken, Johnny van de Burgerking is het ten slotte ook gelukt. Voor komend seizoen zullen we het schip
volledig moeten optuigen want in de 4e klasse zullen we er zeker niet komen met gereefde zeilen, gelukkig heeft
het schip drie ervaren bemanningsleden en wie weet worden dat er binnenkort vier.
Iedereen prettige feestdagen en een gelukkig 2009.
Joop Rovekamp

HUIZEN 7
De competitie stond te beven door Huizen zeven.
Met vlag en wimpel werd Huizen zeven kampioen. een ruime voorsprong maakte ons al ver voor de afloop
kampioen. Hoe kwam dat zo? Zwakke tegenstand? Een sterk team? misschien we beiden!Huizen zeven had zich
voor aanvang van het seizoen versterkt! Ene Joop Roevekamp( Ik kan de umlaut niet vinden) was na veel
soebatten bereid om bij ons te komen spelen. Was dat nou de noodzakelijke versterking?

9

Hij moest wel goed geprikkeld worden. Herhaaldelijk moest ik toch wel mijn percentage vermelden en dan even
prikkelen met een vraag hoe hoog zijn percentage gewoonlijk is. Na drie keer ben ik maar gestopt, want de arme
jongen werd er zo zenuwachtig van. Ik geloof dat hij uiteindelijk toch nog een beter percentage haalde dan ik.
In zijn stukje in de vorige Voltreffer stelde hij zich zo bescheiden op, dat gelooft toch geen mens Joop! Nee dat
Alex, met een stoer spel, goed kijkend
en de partijen lezend waren er maar weinig tegenstanders die hem wisten te verslaan! Pieter Kos had een trage
start, want hij was al vroeg in training voor de wintersport. Als hij zo vaak tafeltennis getraind had zou hij nu
wel derde klasse aan kunnen. Zijn zwakke punt is een schuiver tegenover zich. Na vier slagen zegt hij al dat hij
vroeg op moet staan en hij gaat niet tot het uiterste.De laatste wedstrijd, we waren al kampioen, gaf hij dat ook
weer aan. Dat hij na afloop wel
mee doet met de apres-sk i, is natuurlijk al training voor oostenrijk. De wedstrijden die Pieter speelde stond hij
er als een huis en hij heeft niet tegen de zwakkere teams meegedaan, die had ik al uitgekozen om te spelen,
vandaar dat ik mijn percentage kan meten met de overige teamleden, nou ja hoe zat het met Joop? Als je met
hem speelt is het best een aardige kerel.
Komend seizoen dus vierde klasse. Met een beetje fantasie eindigen we bovenin, maar dan zal ik Joop flink
moeten kriebelen.
Henk Oversteegen

De tafeltennisweek van Goos.
Lammert bedankt. Zo dat is een verzoek wat niet helemaal gelegen komt, maar ja dat is het natuurlijk nooit. In
mijn geval staan de tafeltennisactiviteiten op een laag pitje. Ik kom hier nog op terug; ik vertel eerst waarom ik
op tafeltennis zit. Ik merkte een aantal jaren terug dat er een behoefte bestond om iets aan sport te doen, het lijf
werd wat dikker en de geest kon ook wel wat training gebruiken. Het bleek al snel dat de TTVH een gezellige
vereniging was met een leuke bar. Het lijf werd niet slanker maar nam zelfs iets in omvang toe. Op ander
Geestrijkterrein was het sparren met Hr. Oversteeg weldadig . De ontmoeting met Hr. Beekhuis bijzonder ; wat
betreft animalistisch-feministische humor. Er was ook een trainingsavond om het spelletje tafeltennis onder de
knie te krijgen . Vorderingen zijn gemaakt maar helemaal gelukt is dit nog niet. Het onder de knie krijgen is in
de meerjaren planning opgenomen.
Na 20 jaar bij TNT Post ben ik deze zomer bij de spoorwegen (NSR) gaan werken. Ik volg een opleiding tot
Hoofd-Controleur. De opleiding bevat naast de training op de trein ook diverse theoretische onderdelen. Zoals
EHBO , Spoorweg aadrijkskunde. Buitengewoon Opsporingsambtenaar, Psychologie en wat andere aspecten
o.a. terrorisme. Brandbestrijding, ongelukken. Ik hoop sommige onderdelen niet nodig te hebben. Al deze
vakken zorgen voor minstens een meter aan leer modules. Regelmatig wordt er een examen afgenomen.
Al met al deze nieuwe indrukken, inspanningen deden mij beseffen dat een 50+ jarige
wat minder flexibel wordt. Met andere woorden ik was moe en blij af en toe helemaal niets te hoeven doen. En
daar ook geen behoefte aan te hebben.
De NS rijdt ook s’avonds en ’s nachts dat spoort niet altijd met tafeltennistijden. Ik moet mij bij Marty
verontschuldigen voor de gemiste trainingen.Ik heb zelfs 2 wedstrijden gemist dit is door het team
ondervangen. Dit seizoen speelde ik 5e klasse met Harry, Paul en Bram . Kampioen zijn we niet geworden wel
zijn zij voor mij kampioenen wat betreft sportiviteit en teamspirit. .Gewoon een leuk team dat er voor gaat., met
als motto zonder inspanning geen ontspanning en daar ga ik volgend jaar voor. Dit jaar is mijn persoonlijk
resltaat bedroefend; onder de 50 % dat moet beter in 2009.
Voor volgend jaar wens ik iedereen naast geluk, heil en zegen. Een plezierig tafeltennisseizoen.
Graag wou ik de week van Harry Kempers een keer lezen.
Met vriendelijke groet
Goos.
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Het Primadonnakaas recreanten en zesde klassers toernooi.
Op 20 november werd het Primadonnakaas recreanten en zesde klassers toernooi gehouden.
Het was, als van ouds, weer erg gezellig. Er waren dit keer 22 deelnemers. Er waren enkele nieuwe zesde
klassers aanwezig, waarvan vooral Piet Traarbach goed scoorde, maar laat ik niet op de uitslag vooruitlopen.
Primadonna had natuurlijk weer voor voldoende kaas gezorgd en ook Lammert Beekhuis had het toernooi
gesponsord, hij had voor echte Spakenburgse vis gezorgd. Of het namens Lammert was, of namens zijn firma
LB Raamdecoratries was dat was mij niet helemaal duidelijk, maar lekker was het.
We hadden drie poules van zeven gemaakt, want op laatste moment zegde er toch nog iemand af.
In de sterkste poule bleef niemand ongeslagen, waardoor toch onderling resultaat belangrijk was. Tot onze
verrassing werd niet de gedoodverfde Piet Versteeg winnaar, maar de al eerder genoemde Piet Traarbach. Piet
verloor alleen van René Pauli. Manuela Schuurman werd derde, omdat zij weer wel van René won. René werd
uiteindelijk vierde.
In de B poule werd Lammert Beekhuis winnaar, hij verloor alleen van Rik Tongsang. Peter Kramer werd
tweede, hij verloor alleen van lammert, dus onderling resultaat. Ook hier was het dus spannend. Derde werd
Henk Schaap en vierde Rik Tongsang.
In de C poule werd Lida Vermeul met overmacht eerste. Rinus Kroon werd tweede en Frans Kuinder derde.
Vierde werd Bastiaan Hol. Het venijn zat echter in de staart, want de overige deelneemsters hadden alle drie van
elkaar gewonnen, waardoor gametelling zelfs nodig was en toen bleek dat gametelling niet genoe bleek te zijn
moest eigenlijk de telmachine er aan te pas komen. Uiteindelijk kwam Miranda Tongsang van de dames het
beste te voorschijn, gevolgd door Vivian Kuiders en Darlenis Klein.
Uina Busscher had weer voor een prijsje gezorgd en zo ging iedereen tevreden naar huis.
Ina en Henk

De 55+ club.
Nadat we weer terug waren op het oude honk ging ook alles weer zoals we gewend waren. Iedereen had weer
zijn eigen taken. Er waren echter wat taken bij gekomen. De nieuwe luiken gaven aanvankelijk wel wat
problemen. Zoals gewoonlijk staan de beste stuurlui aan de wal. Piet Versteeg en Arie Rebel stonden breed
gebarend en aan het sleuteltje draaiend commentaar te leveren, maar zoals te verwachten is van mensen met
alleen maar een grote mond gebeurde er bitter weinig. Pas toen echt de hele 55+ club zich er mee ging bemoeien
lukte het pas om de luiken open te krijgen. Nu is het een peuleschilletje, zelfs voor Arie en Piet. Het innen van
het geld gebeurt nog steeds door Rien en er mag worden opgemerkt dat hij steeds geld overhoudt. Henk, ik dus,
tel het na en het klopt nog steeds. Zodra de tafels staan wordt er eerst vrij gespeeld. Om ongeveer twee uur
wordt er gedubbeld volgens mijn indeling. Er moet echter worden opgemerkt dat die indeling nooit klopt, want
vooraf weet je niet of iedereen komt. Rien verandert met mijn stille toestemming iets, of soms maakt die
eigenwijs een heel eigen opstelling. Frappant is dan wel dat hij dan altijd speelt met mensen die tegemoet
komen aan zijn conditie. Een poos hebben we gedacht dat we de wachtlijst konden opheffen en weer nieuwe
plussers konden toelaten. Het blijkt dat na de komst van Joop Bakkum de zaal vol is. Voorlopig dus geen nieuwe
leden meer. Reclamemakers voor de 55+club moeten dus eerst maar contact met Rien of mij opnemen of er plek
is. Persoonlijk mis ik Jan Spier wel erg. Zijn inbreng bij de 55plussers was toch wel erg groot. Na een
wederzijdse gewenningsperiode tussen Jan en mij liep het op rolletjes. Hij zette koffie, Rien en ik zetten de
tafels op de goede manier neer en ik had geen omkijken meer naar de pauze. Nu komt die taak van Jan Spier op
mijn schouders neer en dan blijkt pas hoe onmisbaar Jan was.
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Hoewel ik niet de kopjes die nog in de afwasmachine staan met de hand ga afwassen ,neemt het toch die tijd
weg die ik anders spelend had kunnen invullen. Na de koffie ruimt Maria Rijkaart meestal de tafels af en ik zet
de vuile vaat in de afwasmachine. ( Vaak zet ik hem,of haar, want afwassen is eigenlijk vrouwelijk, dan zelfs
nog aan ook!) Na afloop van het bargebeuren ruimt Rien dan de afwasmachine weer leeg. Tijdens het
bargebeuren wordt er veel Lingens Blond gedronken, Piet Versteeg wil dat zelfs met een fluitje. De mannen
vragen dan aan mij een blondje, hoewel ze allemaal weten dat ik geen escort bedrijf heb. Een enkeling, Ries en
Ton, willen wel een wijntje, maar ze zijn niet zo te spreken over de kwaliteit van de kleine flesjes. De vervanger
van het oude merk vindt nog minder waardering. Ook hoorde ik mopperen over de verhoogde prijs voor een
flesje, terwijl de kwaliteit was afgenomen. Maar och oude mensen klagen altijd. Toch hoop ik dat er gezocht
wordt naar een betere kwaliteit, hoewel als er maar Leffe is. Meestal is er tijdens het bargebeuren wel een
stukje kaas of worst, maar dat kan alleen als Rien geld overhoudt.
Henk Oversteegen
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Van de Jeugdvoorzitter
Alweer het derde stukje voor de Voltreffer binnen 3 maanden, daarom zal ik proberen het kort
te houden…. 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. Het is, door de
verbouwing en renovatie van onze eigen kantine en de zalen, een rumoerig seizoen geworden. De eerste paar
weken van het seizoen hebben we op de Delta getraind en competitie gespeeld. Gelukkig is dit allemaal zonder
problemen verlopen, maar laten we hopen dat we de komende jaren gewoon in ons eigen zaaltje kunnen blijven.
Helaas hebben we in de competitie dit seizoen geen kampioenen mogen feliciteren. Team 6 heeft het als
beginnend team ontzettend goed gedaan, zij werden onder de bezielende leiding van Harry knap tweede in hun
eerste seizoen competitie. Uiteraard willen wij als TCJ alle coaches en begeleiders van het afgelopen seizoen
ontzettende bedanken voor hun inzet. Laten we hopen dat we volgend seizoen weer op jullie kunnen rekenen!
Iemand die wij ook willen bedanken, is de trainer die na een periode van ruim 4 jaar geloof ik, afscheid neemt
van onze vereniging. Uiteraard heb ik het dan over Marty Hendriksen.
We bedanken hem voor zijn jarenlange inzet voor het trainen van onze jeugd en wensen hem sterkte met zijn
nieuwe opleiding die hij gaat beginnen. De zoektocht naar een nieuwe trainer is nu begonnen……..
Het Ouder-Kind toernooi is dit najaarsseizoen ook weer georganiseerd en was een goed bezocht evenement.
Maar liefst 10 teams hadden zich ingeschreven en het was een geslaagde, gezellige dag. Een groot compliment
voor de organisator, Gerben de Jong.
Ook zijn er weer een aantal externe toernooien geweest, verslagen hiervan zullen verder in de Voltreffer te lezen
zijn.
Er staan nog een aantal evenementen voor de deur voor dit seizoen. Het Kindertafeltennis Feest wordt dit jaar
gehouden op zaterdag 20 december 2008 (en heeft dus al plaatsgevonden wanneer de Voltreffer uitkomt
waarschijnlijk. Laten we hopen op een geslaagde dag. Natuurlijk staat het oliebollentoernooi ook weer voor de
deur op dinsdag 30 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. Ik ben heel erg benieuwd wie er
dit jaar in slaagt om Oliebol van het Jaar te worden. Dus mocht je dit lezen vóór 30 december en je hebt je nog
niet ingeschreven, schrijf je dan nog snel in. Stuur mij of Gerben een mailtje of schrijf je in op het
jeugdprikbord in de kantine.
Uiteraard wil ik zo aan het eind van het jaar iedereen bedanken die verder nog op enige wijze zijn steentje heeft
bijgedragen aan alle activiteiten die onze jeugd afgelopen jaar heeft gedaan!
Iedereen alvast de beste wensen voor het nieuwe jaar. Tot volgend jaar!
Jerry van Leeuwen

Verjaardagskalender TTV Huizen Jeugd
Liquenda Molenaar
Charlotte Croll
Ian Gerritse
Ruben Lam

13 december
17 december
27 december
9 januari

10 jaar
11 jaar
8 jaar
17 jaar
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Jeugdcommissie
De 1e kompetitiehelft zit er weer op er zijn deze keer geen kampioenen bij de jeugd jammer maar het kan ook
niet altijd feest zijn.
Maar we hebben het toch ook weer niet zo slecht gedaan,alleen team 2 eindigde deze keer op de laatste plaats.
Verder ons 1e team wat een combinatie team was met Trias uit Twello zij eindigde als 4 e dus dat is ook niet
slecht te noemen ,maar je wil altijd beter.
Ook de tweede kompetitie helft blijft dit een combinatie team, alleen nu heet het Huizen i.p.v Trias zoals in de
eerste helft.
In dit team bleef alleen Wouter Zegers een beetje achter bij de rest van het team hij wist niet verder te komen
dan een percentage van 4% jammer want dat is toch wel wat aan de lage kant.
Bij de andere 3 zat er niet zo veel verschil in Quinten van Dissel kwam tot 42%, Ruben Lam bleef steken op
41% en Bart vd Zanden kwam het hoogst hij haalde 45%.
Al met al toch niet zo slecht maar je wil zo als ik al schreef altijd wat meer.
Maar wie weet we hebben nog een helft te goed ,wat daarna tevens het einde betekend voor dit combinatie team
want de jongens van Trias moeten aan het eind van dit seizoen naar de seniorencompetitie.
Onze jongens nog niet dus moeten we weer wat gaan verzinnen voor de najaarscompetitie 2009 maar ja dat
duurt gelukkig nog even.
Nu gaan we er eerst nog een helft er hard tegenaan.
Zoals ik al melde ging het met het 2e team niet zo best in die 1e klasse , maar ook daar is nog een 2e helft dus wie
weet.
Jammer dat dit team al een beetje gehandicapt begon door het afhaken van Wout de Wit zo vlak voor de
kompetitie,je blijft dan wel met een 3 mans team zitten in plaats van met z,n vieren te zijn waar je wel op rekent
dat valt tegen.
Als er een keer 1 speler niet kan ben je altijd aangewezen op een invaller welke altijd uit een lager team
komt.wat ook wel eens goed uitpakt hoor ze hoeven niet altijd veel zwakker te zijn.
Maxim vd Kaaij kwam deze keer in de 1e klas nog wel wat te kort ,hij bleef steken bij een percentage van 7%
dat is jammer want dat is wel wat aan de lage kant,maar hij is nog jong en er kan dus nog van alles inzitten als
hij fanatiek blijft doorgaan.
Kevin Kos had ook best wel wat moeite maar knokte zich toch nog naar een percentage van 39% en Nico
Sentini was hier toch duidelijk de sterkste met 56%.
Nou zijn we de nieuwe kompetitie weer met z,n vieren want Sander Lam schuift een team omhoog en komt van
team 3 naar team 2 en dat kan dus gunstiger zijn met 4 man dus jongens we gaan er weer voor.
Team 3 dan ook zij hadden deze keer best wat moeite in de 2e klas,ook hier was het zo dat er vlak voor de
kompetitie een speler afhaakte terwijl hij zich toch echt had opgegeven voor de kompetitie ,jammer is het dat
hier door sommige ouders niet op wordt gewezen dat je op die manier wel je team en ook de vereniging in
problemen en ook op onkosten brengt.
Maar dit team valt nu helemaal uit elkaar omdat in dit team David de Haan ook wil gaan stoppen met
tafeltennis,maar hij heeft wel de 1e helft afgemaakt omdat hij zich had opgegeven.
Maar daar door mosten de 2 overgebleven spelers worden verdeeld, dus hebben we besloten dat Sander een
team omhoog gaat en Jorrit Jorritsma een team omlaag maar het kan soms niet anders, gelukkig hadden zij er
zelf geen probleem mee want dat weet je ook nooit.
Dus hiermee zal team 3 dus een versterking krijgen.
Sander Lam eindigde in zijn team op een percentage van 57% wat duidelijk hoger was dan van zijn
teamgenoten.
Jorrit Jorritsma kwam tot 38% en David de Haan kwam hier duidelijk iets te kort en eindigde op 20%.
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Team 4 dan zij kwamen uit in de 3e klasse waar deze keer Robert Moesman met het hoogste percentage wist te
eindigen te weten met 60% dat was dan ook ruim boven zijn teamgenoten,
Maar hij had ook al eerder 3e klas gespeeld en zijn teamgenoten niet dus vandaar denk ik.
Enrico van Wessel kwam hier tot39% en Juste Zandbergen bleef steken op 26% maar dat kan dus in de 2 e helft
nog wel veranderen.
En zeker ook door de versterking van dat team met Jorrit Jorritsma in dit team.
Ze zijn ook nu niet weggespeeld gezien de eindstand ze eindigde toch nog op een 3e plaats dus dat is helemaal
niet zo slecht.
Hopelijk gaan ze voor de volgende kompetitie nog even volop in training want in deze klasse heb je dat toch
echt wel nodig.
Wat mij nog steeds opvalt in dit team dat er zo vreselijk veel service fouten worden gemaakt en altijd op de
verkeerde momenten,en dat houd dan weer in dat er net wordt verloren jongens letten jullie daar even goed op
dan komt het allemaal goed.
Huizen 5 zij deden het heel goed in de 4e klasse want het is best wel even wennen als je van een lagere klasse
komt,het spel is daar best wel weer anders.
Maar zij eindigde op een verdienstelijke 3e plaats met een verschil van 5 punten op de nr 2 dus dat is een goed
resultaat.
Het verschil met de nummer 4 was zelfs 12 punten.
Tim Pauli eindigde hier met het hoogste percentage hij kwam uit op 62 % Erik Molenaar haalde 58% en
Hendrik Teeuwissen kwam tot 38% maar zij zijn allemaal nog in een stijgende lijn.
Dus volgend seizoen kan er nog van alles gebeuren.
Jongens blijf goed meetrainen dan komt het allemaal goed.
Huizen 6 dan,een team met allemaal nieuwkomers in de kompetitie.
Zij doen het heel goed en hadden zelfs nog een hele tijd zicht op het kampioenschap,maar dat is jammer genoeg
niet gelukt.
William Kos kon 1 wedstrijd niet meespelen dat was jammer want dat bleek de enige wedstrijd te zijn die nu
werd verloren.
Daarna hebben ze wel alles in het werk gesteld om het verloren terrein weer terug te winnen maar dat lukte net
niet.
Net toen ze weer tot een paar punten waren terug gekomen op de nr 1 had ineens Kristel Koelewijn een totale
offday zij wist bij Almeerspin geen wedstrijd te winnen dat was jammer al had het evengoed moeilijk geweest
om het kampioenschap binnen te halen maar je weet maar nooit.
Ze moesten de laatste wedstrijd tegen de koploper wel werd deze wedstrijd gewonnen maar het was te krap voor
het kampioenschap.
Maar al met al toch een heel goed seizoen.
Ik probeer ze in het nieuwe seizoen wel ingedeeld te krijgen in de 5e klasse dat moeten ze wel kunnen al zal het
best wel even wennen zijn maar met hun wiskracht moet het mogelijk zijn.
William Kos kwam zelfs aan een pecentage van 92% , Kristel Koelewijn haalde 69% en Pim de Keijzer bleef
steken op 34% .
Ook hun Coach Harry Kempers werd steeds entousiaster (moeilijk woord ) .
Dit zijn dan weer de kompetitie resultaten van de najaars kompetitie al met al toch niet zo slecht dus alleen geen
kampioenen.
Maar ik zie dat er toch nog steeds met veel plezier word gespeeld.
Jongens ik wil nog wel even vragen of iedereen na een uitwedstrijd zijn wedstrijdformulier wil inleveren of als
de kantine al dicht is even doorbellen of doormailen naar mij graag nog wel dezelfde Zaterdag,dat i.v.m de
uitslagen die ik dan kan doorgeven voor de krant en onze eigen site.
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Dan heb ik nu nog de nieuwe team samenstelling voor de voorjaar kompetitie ik hoop dat iedereen zich hierin
kan vinden ik had weinig mogelijkheden om het anders te doen:
Team 2 1e kl
Kevin Kos
Nico Sentini
Maxim vd Kaaij
Sander Lam
Coach Henk Oversteegen

Team 1 Land A
Qinten v Dissel
Ruben Lam
Wouter Zegers
Bart vd Zanden
Coach Cees Lam
Team 4 4e Kl
Erik Molenaar
Hendrik Teeuwissen
Tim Pauli
Coach Peter vd Broek

Team 3 3e kl
Robert Moesman
Juste Zandbergen
Enrico v Wessel
Jorrit Jorritsma
Coach Edwin v Dijk

Team 5 5e kl
William Kos
Kristel Koelewijn
Pim de Keijzer
Coach Harry Kempers

Dit was het dan weer voor deze voltreffer.
Denken jullie er om dat bij de nieuwe kompetitie niet gespeeld mag worden in een witte broek ook niet in een
wit shirt want als het verkeerd wil kan dat zelfs een boete opleveren voor de vereniging en dat hoeft toch niet.
De nieuwe kompetitie start voor ons op 7 Febr.probeer vast uit te zoeken welke Zaterdagen daarna jij echt niet
kunt dan is het vroegtijdig bekend.
Dan rest mij nog jullie allemaal heel prettige kerstdagen en een gelukkig en gezond 2009 toe te wensen.
Letten jullie wel op met dat afsteken van vuurwerk want voor tafeltennis heb je wel je hande nodig.
Namens de Techn.Comm.Jeugd
Peter vd Broek

Het zat niet mee met Huizen twee
Het seizoen is afgelopen en we kunnen gaan napraten en uithuilen over het afgelopen seizoen.Hoewel er door
Huizen twee best wel goed gespeeld werd, konden ze geen potten breken. De laatste plaats was het gevolg. Toen
bleek dat er niet meer inzat dan de laatste plaats was dat, vooral voor Nico, best wel even slikken.Peter vraagt in
ieder geval wel weer eerste klasse aan, maar of dat dan ook lukt in vraag twee. Het spel van Nico is goed, meer
dan 50%. Technisch is ook het spel van Kevin en Maxim goed genoeg voor de eerste klas, maar de mentaliteit is
niet perfect. Kevin vrowg zich uit de grap af waar de coach gebleven was die rottige trucjes adviseerde.Zoals de
bal niet aangeven en geen sorry zeggen. Die coach heeft plaats gemaakt voor een coach die vindt dat er rottig
geserveerd moet worden en dat er voor elk punt gevochten moet worden.Kijk je tegenstander desnoods vijandig
aan, maar blijf sportief en speel als een bezetene dan komt het komend seizoen wel weer goed.
Henk Oversteegen
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Ouder/kind toernooi
Op zaterdag 15 november is het jaarlijkse ouder/kind toernooi gespeeld en ook dit jaar was het weer een leuk en
gezellig toernooi onder de bezielende leiding van Gerben de Jong. Diezelfde Gerben deelde mij na afloop van
het toernooi mede dat het naar traditioneel gebruik gebruikelijk is, dat de toernooiwinnaars voor een verslag in
de Voltreffer moeten zorgen. Ik vermoed dat dit een traditie is met een zeer korte historie maar ik zal toch maar
aan zijn verzoek gehoor geven, dus hier volgt het verslag.
Er werd gestreden in twee poules die ingedeeld waren naar sterkte. Er werden 2 enkelspelen (1x kind tegen kind
en 1x ouder tegen ouder) en 1 dubbel gespeeld van maximaal 3 games tot de 11. In poule A streden de koppels
Gerben de Jong/Celia Klein, Bets Brons/Erik van Haeften, Peter v/d Broek/ Arrianne Boot, Tim en Stan
Veerman en Joost en William Kos en in poule B knokte Peter Kramer/Nico Sentini, Cees en Sander Lam, Rene
en Tim Pauli en Joop Rövekamp/ Ruben Lam om plaats één. Het wedstrijd verloop in beide poules ging als
volgt.
In poule A: Gerben/Celia tegen Tim/Stan (1-2), Bets/Erik tegen Peter/Arrianne (2-1), Gerben/Celia tegen
Bets/Erik (3-0), Peter/Arrianne tegen Joost/William (1-2), Gerben/Celia tegen Joost/William (1-2), Bets/Erik
tegen Tim/Stan (0-3), Gerben/Celia tegen Peter/Arrianne (1-2), Tim/Stan tegen Joost/William (0-3), Bets/Erik
tegen Joost/William (1-2) en Tim/Stan tegen Peter/Arrianne (2-1). Dit resulteerde in de einduitslag 1e
Joost/William, 2e Tim/Stan, 3e Gerben/Celia, 4e Peter/Arrianne en 5e Bets/Erik.
In poule B: Peter/Nico tegen Rene/Tim (1-2), Cees/Sander tegen Joop/Ruben (0-3), Peter/Nico tegen
Cees/Sander (1-2), Rene/Tim tegen Joop/Ruben (0-3), Peter/Nico tegen Joop/Ruben (0-3) en Rene/Tim tegen
Cees/Sander (0-3). Hier was de einduitslag 1e Joop/Ruben, 2e Cees/Sander en gedeeld derde Peter/Nico en
Rene/Tim.
De finale ging tussen de nummers 1 van beide poules waarbij de winnaars van poule B punten voor moesten
geven aan de winnaars van poule A. De finale die dus gespeeld werd door Joost/William tegen Joop/Ruben
eindigde in (1-2), waardoor het ouder/Kind toernooi van 2008 werd gewonnen door Joop Rövekamp en Ruben
Lam met als goede tweede Joost en William Kos. De einduitslag werd bekend gemaakt door Gerben en de
nummers 1 en 2 werden beloond met lekkere chocoladeletters. Al met al een zeer geslaagde dag waarbij plezier
en fanatisme hand in hand gingen. Het was voor mij de eerste keer dat ik aan dit toernooi heb deelgenomen en
iedereen begrijpt natuurlijk dat ik voor 1 dag de freelance vaderrol van Ruben voor mijn rekening heb genomen
aangezien vader Cees zich niet in tweeën kon delen om zowel met Sander als Ruben te spelen. Het is dus
mogelijk om ook als niet-vader aan dit toernooi mee te doen en ik moet zeggen het was echt een bijzonder leuke
ervaring. Dus als volgend jaar het ouder/kind toernooi weer van start gaat kan ik het bijzonder bij u aanbevelen
om u ook aan te melden samen met u echte of surrogaat kind, want wie wil zich nou niet een dag weer jong
voelen tussen al die jeugdspelers.
Joop Rövekamp

Om te beginnen wil ik Joop bedanken om mijn freelance vader te zijn. Het was een erg leuke dag, ondanks het
grote verschil in speelsterkte van de deelnemers. Dit verschil is goed opgelost door Gerben, doordat we in
verschillende poules speelden.
Toen ik Joop vroeg om mee te doen, had ik goede hoop dat we ver zouden komen
en dit bleek terecht te zijn. We hebben allebei goed gespeeld en konden
daardoor de grote chocoladeletters bemachtigen. Gelukkig had de
organisatie ervoor gezorgd dat iedereen iets lekkers mee kon nemen.
Iedereen kreeg een chocoladelettertje, als dank voor het deelnemen aan een
geslaagd toernooi.
Tot volgend jaar!
Ruben Lam
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Verslag B - Ranglijsttoernooi Assen 13 december 2008
Op zaterdag 13 december vertrokken de spelers met een B-licentie, Ruben Lam en Maxim van der Kaaij, in alle
vroegte (een uurtje of 8) naar Assen om daar te proberen een A-licentie te veroveren. Nadat de Tom-Tom
eindelijk was opgestart, konden we vertrekken. Na een rit van ruim anderhalf uur kwamen we in het koude
noorden aan. Ruben was eerste reserve die dag, maar na navraag bleek al snel dat hij toch kon spelen. Hij kwam
in een poule waarin ook de angstgegner van Ruben, Joris Leppers van Shot, in zat. Na een stroeve start won
Ruben zijn eerste wedstrijd met 3-1. Daarna kwam de wedstrijd tegen Joris. Tegen de noppen van Joris heeft
Ruben het vaak lastig, ook in deze wedstrijd bleek dat weer. Toch wist Ruben door slim te spelen een vijfde
game uit het vuur te slepen. Helaas wist Ruben niet aan het langste eind te trekken en verloor de wedstrijd met
11-7 in de vijfde game. De teleurstelling kwam Ruben niet meer te boven en in de laatste poulewedstrijd was de
koek dus al op, waardoor hij met 3-1 verloor en helaas niet kon doordringen naar het hoofdtoernooi. “Dan maar
het troosttoernooi winnen” dacht en zei Ruben toen. Maar een A-licentie zat er dus helaas niet in.
Maxim begon om twaalf uur met zijn poulewedstrijden en mocht dus eerst nog twee uurtjes uitrusten van de
lange reis en de slechte nacht die hij had gehad. Dat Maxim eerst nog in moest komen bleek uit de eerste
wedstrijd, die hij redelijk kansloos met 3-0 verloor. Hierna wist Maxim zich te herstellen en won zijn overige
twee wedstrijden redelijk eenvoudig met 3-1, door slim en degelijk te spelen. Maxim maakte weinig fouten, die
hij zijn tegenstander wel liet maken. Maxim kon door naar het hoofdtoernooi en een A-licentie zat er dus nog in
voor Maxim. Maar eerst nog een pauze van 2 ½ uur….
Ondertussen kwam Ruben uit in het Troosttoernooi, die hij toch wel graag wilde winnen. Maar hier leek snel
een einde aan te komen, in zijn eerste wedstrijd kwam hij meteen met 2-0 achter en uitschakeling was bijna een
feit. Echter, door uit een ander, beter vaatje te tappen wist hij zijn tegenstander na drie goede games, alsnog met
11-9 in de vijfde game te overmeesteren. De tweede wedstrijd in het troosttoernooi ging al een stuk beter en
Ruben wist deze wedstrijd dan ook met 3-1 te winnen, door vooral de tegenstander fouten te laten maken.
Ondertussen was Maxim al begonnen aan zijn eerste ronde in het Hoofdtoernooi, en hij stond met 2-0 voor toen
Ruben klaar was…..
Maar toen Jerry en Ruben Maxim kwamen aanmoedigen, liep het helaas alsnog verkeerd af (zou het door ons
komen??) De tegenstander zette Maxim steeds meer onder druk en onder deze druk bezweek Maxim uiteindelijk
in de vijfde game. Helaas ook geen A-licentie voor Maxim dus.
In de kwartfinale van het troosttoernooi kwam Ruben een oude bekende van Westa tegen. Deze jongen, die drie
koppen kleiner was dan Ruben, liet hem geen moment in de wedstrijd komen. Door veel topspin te geven (en
veel geluksballetjes te hebben) kon Ruben geen druk zetten en verloor uiteindelijk met 3-1.
En zo keerden we, 10 uur later, weer terug richting Huizen. Helaas hebben we geen beker mee naar huiz(en)
kunnen nemen, dat moeten we bij het volgende toernooi dan maar weer doen.
Jerry

MIDDEN MEERKAMPEN.
Voor de afdeling Midden Nederland was de aftrap van de Midden Meerkampen.
Een toernooi in drie etappes: de 1e ronde op 13 december 2008 bij de TTV Hilversum in Hilversum, de ½ finale
op 24 januari 2009 bij de TTV Huizen in Huizen en de finale op 9 mei 2009 op een nog nader te bepalen locatie.
Voor de TTV Huizen waren alle competitiespelers uitgenodigd om mee te spelen in de middenmeerkampen.
Voor de 1e ronde waren de volgende spelers geplaatst:
Pim, Kristel, William, Hendrik, Erik, Tim, Juste, Enrico, Robert, Jorrit en Sander.
Geplaatst voor de ½ finale zijn: Nico, Kevin, Maxim, Quinten en Ruben.
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De 1e ronde bij de TTV Hilversum was een groot succes. Het speelniveau was zeer hoog. De meeste wedstrijden
werden in vijf games beslist. De spelers waren ingedeeld in een achtkamp en deze werd gespeeld op twee tafels.
Ieder speler was ingedeeld in zijn eigen sterkteklasse en zo had iedereen gelijkwaardige tegenstanders.
Van de 10 spelers die meededen aan de 1e ronde zijn er 5 doorgeplaatst naar de halve finale op 24 januari 2009
bij ons in Huizen. Deze spelers zijn: Erik, Tim, Juste, Enrico en Sander.
Voor de uitslagen kan je kijken op www.nttb-midden.nl. Ik hoop dat iedereen een leuke dag heeft gehad en zie
de meesten van jullie in de volgende ronde.
Ik wil mijn fotograaf Nico nog even speciaal bedanken voor deze prachtige foto’s.

AFDELINGSKAMPIOENSCHAPPEN MIDDEN NEDERLAND.
De afdelingskampioenschappen staan weer voor de deur en worden gespeeld op
zaterdag 10 januari 2009 en zaterdag 17 januari 2009 bij de TTV Hilversum in Hilversum.
Op zaterdag 10 januari 2009 spelen: Pim, Kristel, William en Hendrik.
De overige competitiespelers spelen op zaterdag 17 januari 2009.
Voor meer informatie kun je kijken op het bord van de jeugd in de kantine of in de folder die je hebt gekregen of
naar de e-mail die je is toegestuurd. Als je het echt niet weet, kan je mij natuurlijk altijd even bellen.
Als laatste wens ik iedereen prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!
Cees Lam
Coördinator Externe Toernooien
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Voor in de agenda
Wanneer:

Wat:

Voor wie:

29 december

Oliebollentoernooi

Senioren niet leden

30 december

Oliebollentoernooi

Jeugd (niet) leden

30 december

Oliebollentoernooi

Senioren leden

2 januari

Jeugd & Senioren

3 januari

Nieuwjaarsreceptie
om 20:00 uur
Clubkampioenschappen
Aanvang 19:45 uur
SV Huizen (zaalvoetbal)

10 januari

SV Huizen (zaalvoetbal)

19 januari

Start competitie

Kom kijken voor de
gezelligheid
Kom kijken voor de
gezelligheid
Senioren

7 februari

Start competitie

Jeugd

16 januari

Senioren

Fijne feestdagen en een gelukkig
nieuwejaar met veel sportplezier.
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