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Voor dat team is ook de samenwerking met de vereniging uit Twello hiermee geeïndigd. We moeten constateren dat het voor beide verenigingen een vruchtbare samenwerking is geweest.
Het team zal het volgende seizoen versterkt worden
met een speler uit Woerden, zodat een verblijf in de
landelijke kompetitie gewaarborgd is. Voordeel is
wel dat alle thuiswedstrijden in Huizen worden gespeeld.

V I S S E R S L A T I J N
Holleblok
In het vorige clubblad meldde ik dat ,op een paar kleine afwerkpunten na, de renovatie achter de rug is. Ik
kan u nu mededelen dat we geen streep verder zijn.
Wel is er op voorspraak van de Gemeente overleg geweest tussen de gebruikers, diverse mensen die de renovatie tot een goed einde moeten brengen en Gemeente, waar allerlei toezeggingen gedaan zijn. Ik had
hier goede hoop op, o.a. de toezegging dat voor 18
april de werking van de screens optimaal zou zijn. Helaas heb ik moeten constateren dat dit niet gelukt is,
wat grote ergenis heeft gewekt bij de spelers van het
eerste en vooral bij de tegenstanders en ook bij de
jeugd die tenslotte ook landelijk spelen. We blijven
volhouden en gaan er nu vanuit dat voor het begin van
het volgende seizoen alles opgelost zal zijn.

Algemene Ledenvergadering
De algemene ledenvergadering is rustig verlopen op
1 april. Bij de voorbereiding van deze ledenvergadering had ik al het vermoeden dat het geen al te moeilijke vergadering zou worden en dat bleek ook het
geval te zijn. Besloten werd om geen pauze te houden,
ook al omdat die avond een interland was en daardoor de mensen in de gelegenheid te stellen om een
groot gedeelte van deze wedstrijd of in de kantine of
thuis te volgen. Toch wat kanttekeningen.
In de week voorafgaand aan de jaarvergadering heeft
er op bestuurlijk niveau het een en ander plaatsgevonden. Voor de bestuursfunctie van vertegenwoordiger van de TCJ hadden we in de persoon van Harry
Kempers een kandidaat gevonden en konden we die
dus voorstellen. Henk Oversteegen had in een eerder
stadium aangegeven als wij een ander voor hem konden vinden hij het prettig zou vinden om zijn bestuursfunctie op te geven. Hij zou wel zijn andere werkzaamheden blijven verrichten. Een paar dagen voor de
vergadering heeft, nadat ik een gesprek had gehad,
Frank Hagen zijn ja woord aan mij gegeven. Omdat dat
niet op de agenda stond moest dat tijdens de vergadering worden toegevoegd. Conform de statuten is
dat verantwoord.
In alle euforie van een sinds tijden weer compleet
bestuur zijn wij vergeten onze secretaris Pieter Bosch,
die al als interim secretaris aan het werk was, te benoemen als volledig bestuurslid. Hij zal dus nog een
jaar als ad interim blijven fungeren, maar dat neemt
niet weg dat wij zeer content zijn met Pieter.

Kompetitie
De kompetie is afgelopen en er rest nu nog de bekerkompetitie waar we met vier teams aan deelnemen.
Deze voorjaarskompetitie heeft maar één kampioen
opgeleverd en wel team 6 bij de senioren. Het team
van Gerben de Jong, Kees Visser en Rob Barendregt zal
in de najaarskompetitie hun kwaliteiten in de derde
klas moeten laten zien, wellicht met een versterking.
Jammer vind ik het nog steeds dat, alhoewel het al een
tijd terug besloten is, de poules van acht naar zes terug
gaan. Het scheelt toch vier wedstrijden per kompetitehelft en nu ligt het stil van mei tot en met augustus.
Een wel heel lange zomerstop.
De jeugd heeft ook de kompetitie achter de rug en helaas voor het eerste team is het kampioenschap op de
laatste dag aan hun neus voorbij gegaan.
In deze Voltreffer
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Bij de bespreking van de diverse jaarverslagen zijn de
samenstellers wel bedankt, maar officieel had ook een
bekrachtiging moeten plaatsvinden. Bij deze is dat nu
rechtgezet en zijn alle verslagen vastgesteld.
Bij het uitreiken van de verenigingsonderscheidingen
hebben we voor één keer een uitzondering gemaakt.
Regel is dat als iemand 10, 25 of meer jaar lid is van de
vereniging het jaar daarop op de ledenvergadering het
speldje wordt opgespeld. (vervolg op blz:3)
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(vervolg van blz:2) Voor Hennie Dekker hebben we
een uitzondering gemaakt omdat zij precies op 1
april 2009 25 jaar lid was van de vereniging. De
bloemen zijn nu al aan haar uitgereikt ( scheelt volgend jaar weer bezorgkosten ). Verder was alleen
Joop Manussen 10 jaar lid en is de mentaliteitsbeker
dit jaar ten prooi gevallen aan Cees Lam. De laatste
twee waren niet aan wezig en hebben of krijgen de
onderscheidingen uitgereikt.

Een competitieweek? Hmm, het persoonlijk resultaat
van dit seizoen leent zich daar niet erg voor. Al was de
invalbeurt van Lourens in de laatste competitieweek
wél het vermelden waard: De vijfde klasse is toch even
wennen en de eerste twee wedstrijden gaan dan ook
redelijk vlot voorbij, maar de laatste wedstrijd wint
Lourens van de beste speler van Hilversum. Applaus!
De tegenstander heeft er flink de pest in dat hij heeft
verloren van een zesde klasse invaller (maar eigenlijk
speelde hij vooral tegen zichzelf) en hij gaat na afloop
dan ook direct naar huis. Heerlijk leedvermaak.

Bestuur

De week van de A.L.V. dan? Hmm, de A.L.V. was in
recordtempo alweer voorbij. De voorbereidingen
duurden langer, maar ik wil toekomstige bestuursleden niet afschrikken dus die weken slaan we ook maar
over:-)

Konden we op de jaarvergadering nog melden dat het
bestuur compleet was op de eerst volgende bestuursvergadering bleek iets anders. Marcel Molenaar, als
vertegenwoordiger in het bestuur namens de P.A.C.,
heeft te kennen gegeven om privé redenen zijn
bestuursfunctie per direct te beeïndigen. We betreuren zijn besluit. Net in een jaar waarin diverse contracten, o.a. sponsorcontract/advertentie Voltreffer verlengd moeten worden.
We zullen dan ook naarstig op zoek gaan naar een vervanger/ster.

Wat blijft er dan nog over? Nou voldoende, neem
bijvoorbeeld de week van 11-17 april. Naast dat op
vrijdagavond de algemene clubkampioenschappen
werden gehouden (waar ik helaas net geen revanche
op Bram kon nemen voor de clubkampioenschappen
eigen klasse en met een hoeveelheid netballen waar
Leo echt hélemaal gek van werd), werd er op zaterdagavond geklaverjast. De opkomst was gering en dat
is jammer want het is ontzettend leuk om eens met
elkaar iets anders te doen dan te tafeltennissen! Het
maakt de kansen om met een beker naar huis te vertrekken natuurlijk wel groter. Ik begon een beetje
middelmatig (zo rond de 1300 punten) maar daarna
liepen de scores snel op tot uiteindelijk zo’n 1800 punten in het laatste rondje. Prima scores maar niet genoeg. Gerrit had tussendoor een rondje 2000 gescoord (met wie eigenlijk vraag ik me nu af...) en verder geen dip gehad en ging er met de (reserve)wisselbeker en een grote
hortensia vandoor.

Tot slot
Het seizoen loopt af. Rest nog de bekerkompetitie en
het jaarlijkse vrijwilligersuitje op zaterdag 23 mei a.s.
Dit zal dit jaar een thuiswedstrijd zijn gezien de mindere opbrengst van de fooienpot door de renovatie, maar
dat betekent niet dat het minder gezellig zal zijn. De
commissie zal zorgen voor een zeer aangename avond.
Vorig clubblad sloot ik af met de wens dat voor sommigen die het moeilijk hadden de zon weer zou gaan
schijnen en daar lijkt het gelukkig op. Met Jaap Roeten
en Rien van de Putten gaat het gezien de omstandigheden goed en met Piet Knop gaat het op zich ook
goed alleen moet hij preventief een chemokuur ondergaan en we wensen hem daar heel veel sterkte mee.

Tja, tenslotte, wie krijgt
de eer om volgende keer
een stukje te schrijven?
Dat wordt Kees Visser,
kan hij mooi beschrijven wat er toch nog allemaal
gebeurt op tafeltennisvlak in de vakantieperiode of
juist in de drukte vlak daarna (seizoensopening, bedrijventoernooi en Lentinkcup).

Jan Visser

De tafeltennisweek van ...
Op een vrijdagavond haal ik Ian op van zijn training en
via enige A4-tjes die her en der in de kantine hangen,
word ik herinnerd aan de deadline van de Voltreffer. O
ja, met dank aan Harry mag ik een week uitkiezen om
over te schrijven.

Monique Gerritse-van de Brug

Welke week zal ik nemen?
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Competitie overzicht voorjaar 2009
Weinig succes deze competitie, alleen team 6 werd
kampioen, het verdiende bloemetje werd bij de clubkampioenschappen uitgereikt aan Kees, Gerben en
Rob: van harte gefeliciteerd.
Ook team 1 met uitzondering van Gijs kon geen potten
breken, vooraf was al bekend dat Unicum veel te sterk
voor de 3e divisie zal zijn.
Helaas, team 12 is voor de 2e keer binnen een jaar gedegradeerd en moet maar zien of ze verloren terrein
terug kan winnen.
Een positief punt: weinig invallers, 17 in totaal, waarvan team 5 door de ziekte van Piet Knop er 9 nodig
had, alle invallers hartelijk bedankt.

Heren van team 6 gefeliciteerd met jullie
kampioenschap.
Namens de T.C.S.
Bert Jongerden

Team1
Punten
Unicum
78
Tov
60
Huizen
56
Rijnsoever
53
Noad
47
Vtv
8

Team 2
Punten
Wik 1
69
Shot 2
59
Huizen 2
54
Sve 3
50
Hilversum 7
49
Tielse 2
19

Team 3
Punten
Goodluck 1
67
Huizen 3
65
Atc 3
51
Zeta 1
47
Hilversum 10
46
Laren 2
25

Team 4
Punten
Tovo 1
77
Hilversum 11
76
Huizen 4
61
Maarssen 1
36
Almeerspin7
34
Vev 3
16

Gijs
Andre
Frank

Patrick
Dico
Kornel
Robert

Jerry
Jurriaan
Henk
Ruben
Geert

Edwin
Bert
Frank
Thijs

83%
43%
43%

81%
62%
47%
25%

75%
75%
67%
64%
53%

75%
59%
57%
50%

Team 5
Punten
Shot 8
77
Hilversum 16
76
Huizen 5
54
Hoogland 3
42
Goodluck 5
40
Bijmaat 9
20

Team 6
Punten
Huizen 6
70
Elan 7
60
Bijmaat 7
55
Laren 4
50
Oni 3
47
Goodluck 6
18

Team 7
Punten
Woerden 5
73
Httc 7
67
Goodluck 4
59
Huizen 7
42
Tovo 2
30
Sve 7
29

Team 8
Punten
Lelystad U 2
70
Zeta 2
52
Bijmaat 8
49
Huizen 8
42
Atc 7
43
Almeerspin9
32

Richard
Piet
Pieter

Kees
Rob
Gerben

Alex
Joop
Henk
Pieter

Marcel
Nicole
Sabine
Bert

67%
50%
50%

80%
70%
73%
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63%
46%
29%
29%

70%
53%
21%
17%

Team 9
Elan 8
Huizen 9
Almeerspin 10
Lelystad U 5
Hilversum 20
Tovo 4
Joop
Yorrick
Monique

Punten
73
60
50
43
39
35
85%
70%
37%

Team 10
Punten
Rega 7
61
Lelystad U 5
58
Muiden 1
56
Hilversum 19
47
Huizen 10
40
Atc 9
38

Team 11
Punten
Over `t Net 5
79
Shot 9
67
Mttv 1
46
Huizen 11
45
Overhees 2
33
Lelystad U 8
30

Team 12
Punten
Laren 5
87
Lelystad U 6
53
Elan 9
50
Hilversum 21
45
Over`t net 7
40
Huizen12
25

Piet
Hennie
Martin

Harrie
Bram
Paul
Goos

Piet
Hans
Leo
Gerrit

67%
27%
27%

67%
33%
30%
8%

Team 13
Punten
Laren 6
71
Huizen 13
68
Buna 5
48
Elan 12
44
Vev 5
36
Hilversum 33
33

Team 14
Punten
Werinon 2
73
Huizen 14
69
Zeta 4
49
Vitus 4
47
Good luck 10
37
Lelystad U 10
25

Team 15
Punten
Atc 11
74
Huizen 15
63
Almeerspin 11
57
Vitus 3
46
Werinon 3
42
Bijmaat 11
18

Cees
Marcus
Ingeborg
Albert

Rene
Manuela
Klaas
Lammert

Lourens
Patrick
Ton

78%
71%
67%
53%

92%
88%
48%
29%

38%
29%
19%
14%

96%
57%
33%

Prima Donna Kaas algemene
clubkampioenschappen 2009
geen wijziging meer in gekomen. Gijs Molenaar wist
zijn titel wederom te verdedigen en Patrick Visser is
tweede geworden. Binnen dit deelnemersveld werd
door Marcel Molenaar een verrassende vijfde plaats
behaald.

Op 17 april werd dit jaarlijkse toernooi weer gehouden.
Dit jaar evenwel met een iets andere opzet dan normaal. Normaal gesproken werden er poules gemaakt
en vervolgens met de winnaars van de poules een afvalrace tot en met de finale. Dit jaar werd er met het
zogenaamde Zwitserse systeem gespeeld. Hiermee
komen in verloop van het toernooi de spelers van dezelfde sterkte elkaar vanzelf tegen. Uiteindelijk bepaald
het aantal gewonnen partijen en eventueel de sterkte
van de tegenstanders de uitslag.
Er waren dit jaar 24deelnemers en met de aantal deelnemers moesten er minstens 5 rondes gespeeld worden, meer mag, maar is niet noodzakelijk.
Er werd besloten om 7 rondes te spelen. Bij ronde 4
waren de nummers 1 en 2 al bekend en is daar ook

Bram Gerritse

Gijs Molenaar gefeliciteerd met je 18ste titel als
algemeen clubkampioen.
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De 55+club had een drukke maand.

Terwijl er op de momenten dat je niet hoefde te spelen gekeken werd naar een zeer spectaculaire voetbal
wedstrijd tussen Chelsea en Liverpool. Er werd voorgesteld om ook hier een terugkerend evenement van
te maken. We gaan hier over denken en kijken of we
komend jaar Vitus in Huizen kunnen laten spelen.
Inmiddels heeft er ook een wisseling plaats gevonden
bij de coördinatie van de 55 club. Rien v.d.Putten had
in augustus al aangegeven dat hij liever alleen nog
wilde tafeltennissen ( als je zijn spel zo noemen wil) en
niet meer betrokken wilde zijn bij andere activiteiten.
Dit kwam in een stroomversnelling door enkele lichamelijke ongemakken bij Rien. Ik vond Peter Kramer
bereid om zijn plaats in te nemen en dus zijn Peter en
ik verantwoordelijk voor de coördinatie van de 55+
club ( arme kerel). Verder heb ik niets te melden. We
gaan door tot einde seizoen, dat zal zo begin, half juni
zijn.

De maand april was een drukke maand voor de 55+
club. Er was een uitwisseling met de plussers van Hilversum en we waren uitgenodigd om bij Vitus een
wedstrijd te spelen om hun seizoen af te sluiten.
De Hilversummers hebben al hééél veel keer van ons
gewonnen, dus we waren goed gemotiveerd om eindelijk eens revanche te nemen. Team 1 en 2 waren erg
sterk, hoewel good old Arie Rebel niet meespeelde.
Het werd een erg gezellige bijeenkomst, waar gestreden werd op het scherpst van de snede. Bij de uiteindelijke puntentelling kwamen we één punt te kort, dus
de Hilversummers wonnen weer.
Bij de nazit werd er gesteld door de Hilversummers dat
ik te fanatiek had aangekondigd dat we zouden winnen. Er waren ook enkele plussers van Huizen die stelden dat de opstelling van de lagere teams sterker had
moeten zijn,dus het was mijn schuld. Hoewel ik me
daardoor niet aangevallen voel kan ik dat makkelijk
ontzenuwen. Piet Versteeg verloor minstens één wedstrijd, Arie Rebel deed niet mee, als Piet gewonnen had
en Arie had gespeeld dan had de hele opstelling opgeschoven en dan waren we dik winnaar geworden. Dus
niet de schuld van Henk Oversteegen, maar….
Het was een leuke ontmoeting en volgend voorjaar
gaan we weer op revanche belust een gezellige wedstrijd spelen in Hilversum.

Henk Oversteegen

Huizen 7
Na onze promotie van afgelopen seizoen van de 5e
naar de 4e klasse, kunnen we ons verblijf in de 4e klasse met minstens 1 seizoen verlengen.
We hebben twee teams onder ons weten te houden
wat precies genoeg was voor het lijfsbehoud. De 12
punten voorsprong die we op de helft van de competitie hadden op de nummer voorlaatst is in takt gebleven, dus we zijn nooit echt in de gevarenzone terecht
gekomen. Wel hebben we alle vier in de tweede helft
van de competitie qua percentage iets moeten inleveren ten opzichte van de eerste helft.

Bij ons spelen enkele buitenlanders uit Blaricum. Zij
spelen ook nog competitie bij een van de kleinste,
maar gezelligste verenigingen van Nederland. Zij waren
niet tevreden met het aantal wedstrijden dat zij konden spelen, vandaar dat zij ter afsluiting van hun seizoen nog een wedstrijd wilden spelen, waarbij al hun
leden konden meedoen. Daarom togen wij plussers
van Huizen met vier teams naar Blaricum. Op het allerlaatste moment belde Ed Appelboom af, want hij had
problemen met zijn pols( hij was zeker bang voor de
apres ski).

Er is echter één percentage dat wel omhoog gegaan is
in de tweede helft van de competitie, dat is namelijk
het aantal wedstrijden dat Henk Oversteegen geteld
heeft. Waar hij in de eerste helft niet verder kwam
dan één wedstrijdje per avond, heeft hij in de tweede
helft zelfs één keer twee wedstrijden geteld op een
avond, voorwaar een prestatie van niveau en het
moet hem nagegeven worden, hij heeft er zelfs één
geteld toen hij als uitvaller kwam kijken bij onze laatste thuiswedstrijd. Henk ik ben trots op je, het lijkt mij
het beste dat je komend seizoen alleen nog uitvalt
tijdens de thuiswedstrijden.
(vervolg op blz:6)

Naarstig ging ik om 18.45 uur nog op zoek naar een invaller en dat moest er nog één zijn met enig niveau. Ik
kwam uiteindelijk uit op een minner, want hoewel de
TTV Huizen knap grijs is, kon ik toch geen plusser vinden die mee wou doen. Richard Hol was een prima alternatief. Hij deed het net zo goed als de rest van onze
spelers.We zijn strijdend ruim ten onder gegaan ( geen
mooi stijlfiguurtje). Ook hier was de derde helft aantrekkelijk.
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TTV Klaverjasser van het jaar

(vervolg van blz:5) Het was wel een competitie met
daarin veel materiaalspelers waar we tegen moesten
spelen, zo hebben we gestreden tegen lange noppen, korte noppen en antitopspin, maar gelukkig
hebben we daar een specialist voor in ons midden
want Pieter Kos is helemaal in zijn nopjes (echte tafeltennis term) als hij tegen zulke tegenstanders
moet spelen. Hij is zelf ook een speler met bijzonder
materiaal op zijn batje want daar zit rubber op dat
op de antiekmarkt nog een aardige stuiver op zou
leveren.

Zaterdag 18 april werd weer de jaarlijkse superklaverjas georganiseerd met als inzet TTV Huizen klaverjasser van het jaar 2009.
Nadat elke klaverjasser vier ronden had gespeeld kon
de eindstand worden opgemaakt.

Zoals elk seizoen weer was Alex Smit ook nu weer
onze kopman, met bijna twee potjes gemiddeld kon
er weer niemand van ons aan hem tippen, maar ja
hij is dan ook de enige van ons niet meer werkt
waardoor hij in alle rust, perfect verzorgt door zijn
vrouw Annie, zonder stres zich in alle rust thuis kan
voorbereiden op de wedstrijden. Mijn eigen prestaties waren in de tweede helft nou ook niet om over
naar huis te schrijven en dat heb ik dan ook niet gedaan. Zo presteerde ik het bij HTTC om een game
met 8 – 0 voor te staan en de game toch nog te verliezen. Diezelfde avond moest ik ook nog tegen een
lange noppen speler, ik won de eerste met 11 – 3 de
tweede met 11 – 5, om vervolgens vrolijk de drie
resterende games achter elkaar te verliezen. Helaas
viel Pieter uit die avond, ik had zijn advies goed kunnen gebruiken.

Gerrit Schipper heeft dit jaar de eer om de titel klaverjasser van het jaar te dragen. Hij wist Bert Jongerden
met een nipte voorsprong voor te blijven.
Goed nieuws is dat de Greet Klein wisselbeker weer
terecht is. We hebben hem zonder dat we het wisten
een jaartje gestald bij de Victory. Maar na een belletje
richting de Victory kan deze nu een jaar op de Narcisstraat in de huiskamer staan van Gerrit.

Als het goed is komen we voordat de vakanties beginnen nog één keer als compleet team bij elkaar, dit zal
echter niet zijn om te tafeltennissen maar om te barbecueën. De ZKC heeft namelijk besloten om alle vrijwilligers dit jaar te trakteren op hun alom vermaarde
barbecue en aangezien het complete team 7 vrijwilligerswerk doet voor de club, mogen wij alle vier een
vorkje komen meeprikken. Er zullen die avond ook retro spelletjes op het programma staan, ik hoop dat er
ook spijkerpoepen bij is want daar ben ik erg goed in.
Henk gaat volgens mij het sjoelen winnen, want er is
niemand die beter kan schuiven en sjoe(me)len dan hij.
Pieter is mijn favoriet bij het haasje over, insiders zullen wel weten waarom en Alex geef ik een goede kans
bij het klootschieten, daar schijnt hij ook al verstand
van te hebben, maar je krijgt er wel een rood hoofd
van heb ik mij laten vertellen.
Iedereen een prettige vakantie en op naar de najaarscompetitie.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Gerrit Schipper
Bert Jongerden
Henk Klein
Monique Gerritse
Henk van Leeuwen
Geert Molenaar
Kees Visser
Cees Lam
Gijs Molenaar
Bram Gerritse
Robert Bunschoten
Hans Penraat
Jan Visser
Opa Geertsma

Robert Bunschoten

Joop Rövekamp
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Totaal
6721
6679
6466
6331
6253
6199
6146
5962
5871
5631
5607
5384
5335
5223

De mentaliteitsbeker 2009

Het Voorjaarsrecreantentoernooi.

Verschillende mensen vroegen mij of ik woensdagavond bij de algemene ledenvergadering aanwezig zou
zijn. Nee, was het antwoord, ik kan zo’n beetje alle
avonden van de week naar de club, maar op woensdagavond heb ik altijd andere bezigheden. Maar hoezo,
is er iets bijzonders dan?
Donderdagavond was ik zo als altijd op de club en wat
schets mijn verbazing? Ik kreeg de Mentaliteitsbeker
2009 uitgereikt! Er was dus toch iets bijzonders, die
woensdagavond.
Wat een verrassing, mijn naam op die grote beker! Dat
had ik echt nooit verwacht.
Ik wil alle mensen die mij deze eer gegund hebben zeer
bedanken!

Toch nog gehouden! Ina vroeg me op een gegevenmoment in maart:”Moeten we nog een recreantentoernooi houden?”Mijn eerste reactie was iets
van:”Voor die paar recreanten?” Maar ook een paar
recreanten hebben recht op een leuk toernooi. En Ina
en ik hebben een bestand met belangstellenden die
vaak wel te porren zijn voor een potje tafeltennis. Dus
toch maar organiseren. Vandaar dat er op 23 april toch
nog 17 sporters aanwezig waren om te spelen. Nu is
spelen met 18 deelnemers veel leuker, want dan maak
je drie poules van zes. Omdat ook de ouders van Kristel
Koelewijn meededen heb ik gevraagd of Kristel ook
mee mocht doen en gelukkig vonden haar ouders dat
goed. Er was een plekje over in de laatste poule en
daar hebben we Kristel ingedeeld. Na enkele aanvangsmisverstanden ( drie keer woordwaarde) omtrent
het aantal te spelen games verliep het toernooi verder
gezellig. Hoewel duidelijk werd dat Klaas Schipper oud
wordt ( hij kan geen vijf games meer spelen). Misschien dat dat ook de reden was dat Lourens Kous zo
makkelijk vasn klaas won, maar ik realiseer me dat ik
Lourens daar mee tekort doe. Hij speelde erg goed met
dat leuke hupje van hem. Hij werd in de A poule winnaar. Klaas werd tweede en Cees Lam net terug van
een trainingsstage in Shanghai werd derde. Ina Busscher, Ton Hubert en Gerrit Schipper completeerden
deze poule. In de B poule was Lida Vermeul de sterkste, zij kwam vorige keer uit in de C poule en nu in de
Bpoule, volgende keer in de Apoule Lida! Aart Brons
met een stevig ingepakte knie, maar veel naar de fysio
geweest, werd tweede, hij had op onderling resultaat
die plek geclaimd door van Wim Koelewijn te winnen.
Die werd dus derde, Henk Schaap goed getraind bij de
Cardio werd vierde. De poule werd gecompleteerd
doorLies Bellovics en Henk Schaap, beter bekend als
Henk Punt. In de C poule werd Kristel Koelewijn eerste
voor Mahmud Moseni, die pas afgelopen dinsdag voor
het eerst op de club kwam kijken. Frans Kuinder werd
derde, Lida Koelewijn werd vierde en Vivian Kuinder
en Darlenys Klein maakten deze poule compleet. We
waren het er allemaal overeens dat het een geslaagde
avond is geweest.
Alle deelnemers gingen met een voorjaarsbloemetje
naar huis.

Cees Lam
Wist u dat:
We van de zomer weer van plan zijn iedere vrijdagavond geopend te zijn.
Wist u dat:
Dit alleen kan als elke vrijdagavond iemand de bar
beheert en de vereniging opent en sluit.
Wist u dat:
Er binnenkort in de kantine een inschrijflijst komt te
hangen voor vrijwilligers die bovenstaande willen
doen.
Wist u dat:
we weer voldoende vrijwilligers hebben zodat we ook
van de zomer lekker een balletje kunnen slaan en/of
wat bij te kletsen aan de bar.
Wist u dat:
Je alvast een datum in je agenda kan noteren.
Wist u dat:
Dit zaterdag 29 augustus is.
Wist u dat:
Op die dag de barbecue zal worden georganiseerd.
Wist u dat:
Alvast noteren in je agenda dus.

Henk Oversteegen
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Van de secretaris

Prima Donna® Kaas
Sport-Verenigingsbus

Sinds afgelopen A.L.V. heet ik officieel geïnstalleerd te
zijn als secretaris van de T.T.V. Huizen.
Daarbij hoort uiteraard een korte voorstelling in de
Voltreffer.
Mijn naam is dus Pieter Bosch, ben 23 jaar en ik ben lid
vanaf december 2005.
Ik ben overigens al langer lid van de vereniging dan de
meesten wellicht denken...
Een jaar of veertien geleden heb ik ook een klein jaar
bij de jeugd binnen T.T.V. Huizen getafeltennist, destijds met broer en zus. Na anderhalf jaar hield de familie Bosch het wat tafeltennis betreft echter voor gezien
en zou het enige tijd duren voordat iemand van hen
een rentree zou maken (10 jaar om precies te zijn).
Maar toen ik vier jaar geleden ging werken, moest er
toch weer gesport worden om de conditie enigszins op
peil te houden. Over de sportkeuze hoefde ik niet lang
na te denken - dat werd voor mij uiteraard tafeltennis.

Huizen, 8 januari 2009
Beste verenigingsmensen,
Vorig jaar hadden wij een droom. De droom om voor
onze club een touringbus te bezitten voor het bezoeken van uitwedstrijden, toernooien en andere tripjes.
Zou het niet geweldig zijn om met de hele supporterskern van het eerste team naar een belangrijke wedstrijd te gaan? Een bus zou de sfeer ten goede komen
en ook voor het echte clubgevoel zorgen.
Inmiddels is deze droom werkelijkheid geworden. De
Prima Donna Bus is een begrip geworden in het Gooi.
Dankzij onze sponsoren Vreeswijk en Koebrugge, King
Kong Sports and Casuals, Bunschoten Herenmode en
Xworkers Uitzendbureau is het voor onze vereniging
en vele andere verenigingen mogelijk geweest om van
een uitje of een uitwedstrijd een waar feest te maken.
Zowel zangkoren, scholen, sportverenigingen en bedrijven hebben de bus met veel plezier mogen gebruiken.

In oktober 2005 kwam ik dus voor de tweede maal de
vereniging binnen, deze keer met Rik Kroon. Samen
hebben we twee jaar competitie gespeeld, maar sinds
oktober 2008 is Rik verhuisd en heeft hij zijn lidmaatschap bij T.T.V. Huizen opgezegd.
Omstreeks die tijd had ik op een avond toevallig een
gesprek met één van de commissievoorzitters, onder
andere over het feit dat er al enige tijd de functie van
secretaris vacant was, en of ik daar wellicht interesse
voor had. Dat gesprek resulteerde in een tweede gesprek, ditmaal met het bestuur. Van beide kanten was
het gesprek positief bevonden; zodoende ben ik sinds
november/december 2008 als secretaris werkzaam
binnen de vereniging.

Ook is er een nieuwe mijlpaal bereikt in de opmars
van de Prima Donna Bus. Door de sponsoring van Prima Donna mogen wij nu ook een heus volleybalteam
uit de eredivisie verwachten voor een tiental ritten.
De spelers van Ortec-Nesselande, de huidige nummer
1 van Nederland, en de gehele staf zullen vervoerd
worden naar de uitwedstrijden. Waar zal dit eindigen?
De voordelen van de Prima Donna Bus liggen in het
verenigingsverband. Wij zijn een non-commerciële
organisatie die door onze sponsoren de bus voor een
zeer aantrekkelijke prijs aan kunnen bieden. Wij weten als verenigingsmensen ook dat dit vaak als erg
gunstig word ervaren.

Ik hoop de komende tijd met veel plezier binnen het
bestuur werkzaam te blijven, en ik kijk uit naar een
goede en prettige samenwerking.
Hebt u, heb je naar mij toe misschien vragen (over wat
dan ook), aarzel dan vooral niet om contact met mij op
te nemen!

Ondanks de grote belangstelling willen we u graag
laten weten dat wij ook uw vereniging graag enthousiast willen maken. Voor elke aangelegenheid in
verenigingsverband kunt u altijd mailen naar
primadonnabus@hotmail.com.

Pieter Bosch

Met vriendelijke groet,
Jan en Henk-Jan Kos
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Hoop deed Huizen zeven leven.

Jeugdcompetitie:

Hoewel uiteindelijk bleek dat de versterking in de
breedte voor Huizen zeven een gouden greep was, heb
ik daar voor de competitie wel aan getwijfeld. Je zal
maar een mentaal zwak iemand in je team halen, die
op een cruciaal moment onderuit gaat. Na een lange
sollicitatieperiode hebben we uiteindelijk met algemene stemmen beslist dat Joop Rövekamp een blijvertje is
in team 7. En hij heeft het zowaar niet slecht gedaan.
Hij won maar net zoveel wedstrijden als Pieter Kos en
ik samen, maar we kunnen er mee leven. Ik kijk graag
naar Joop als hij speelt. Die souplesse achter de tafel,
hij staat gewoon te dansen. Het leukste is dat hij dan
soms nog wint ook. We zijn vierde geworden en dat is
genoeg om je te handhaven. We zijn net de Nederlandse wapenspreuk: Je maintaindrai.

De 1e helft van de kompetitie zit er weer op,ik kan niet
zeggen dat het een slechte kompetitie was maar zonder
kampioenen is het altijd een beetje kaal.
Tot het laatste moment was onze hoop nog gevestigd op
ons 1e jongensteam maar ook dit kampioenschap ging
helaas niet door we kwamen 1 punt te kort.
In de laatste wedstrijd was 5 – 5 genoeg geweest maar
helaas werd het 6 -4 voor de tegenstander en dan doet
die enkele punt toch wel pijn.
Ik ben de laatste wedstrijd zelf mee geweest en ik kan
zeggen dat het er erg spannend aan toe is gegaan.
Tot aan de 7e wedstrijd was het nog gelijk.
Toen werden er 3 wedstrijden op rij verloren en was
het 6 -3 en was het dus voor ons verkeken.
Bart wist nog wel ook zijn laatste wedstrijd te winnen
maar ook dat hielp niet meer.
Waar het nou aan heeft gelegen kan ik ook niet zeggen misschien zenuwen of een slechte dag maar het
feit ligt er je bent geen kampioen en dat doet
zeer,meer nog omdat het beslecht word in de laatste
3 partijen.

Komend seizoen gaan we er weer goed tegenaan. Naar
ik begrepen heb niet meer op de dinsdag. Waarschijnlijk maakt Joop toch te veel herrie tijdens het spelen,
want het bestuur wil het op dinsdag rustiger in de zaal
hebben. Dat het dan op donderdag veel drukker wordt
kan het bestuur kennelijk niets schelen, want dan spelen er doorgaans maar een paar recreanten en die zijn
voor het bestuur kennelijk minder belangrijk.

Het was volgens ons toch echt de sterkste opstelling
gezien gezien dat Bart de vorige wedstrijd tegen hun
niet heeft mee gespeeld en Ruben toen 1 partij won
en Wouter en Quinten daar elk goed waren voor 2
winst partijen.
Nu was het zo dat Wouter en Quinten op nul bleven
staan en alleen Bart al zijn partijen wist te winnen.
We gaan nu de nieuwe kompetitie in met een ander
team Bart en ook Wouter moeten naar de Senioren
want ze zijn nu geen jeugd meer ook dat houd een
keer op en word je te oud.
We moesten dus opzoek naar wat anders wat ook
gelukt is gelukkig,dus blijven we weer landelijk spelen.
We kwamen via Cees Lam op het spoor van een speler
in Woerden die daar ook alleen overgebleven was en
toch goed was voor 92% in het landelijk B.
En na overleg van Cees met de club en ook de ouders
van de jongen is het allemaal in ons voordeel uitgepakt.
Dus hebben we volgend seizoen toch weer een sterk
team in de landelijke kompetitie.
(vervolg op blz:11)

Terug naar Huizen zeven, daar heb ik namelijk geen
wrevel over. We hebben ons gehandhaafd en de ervaring van anderen vertelt dat je het het seizoen daarop
dan makkelijker hebt (Dat kan ik uit eigen ervaring niet
vertellen, want ik heb me nog nooit gehandhaafd). Als
team blijven we natuurlijk bijeen, want never change a
happy team. Dus Huizen zeven laat de tegenstanders
in de vierde klasse beven.
Henk Oversteegen
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Huizen 4 zij komen uit in de 4e klasse ,zij deden het
niet slecht maar kwamen vaak net iets te kort de laatste punten wilden steeds maar niet in voordeel uitvallen dus werd er regelmatig verloren op het laatste
moment.En dat is altijd erg sneu je kan dan maar beter dik verliezen dan met een minimum verschil en
soms ook nog met een beetje geluk.
Jammer dat 2 spelers van dit team denken te gaan
stoppen om op zaterdag te gaan werken,maar wie
weet bedenken ze zich nog wel ik hoop het maar.
Want je moet toch naast je school de nodige ontspanning hebben en wat is er dan beter dan een beetje
sporten.Zij zijn in de kompetitie geëindigd op de 3e
plaats dat is niet zo slecht als je ziet dat de nummers 1
en 2 eigenlijk veel te sterk waren voor de 4e klasse,zij
eindigde dan ook met 25 en 20 punten verschil op de
1e en 2e plaats.
Er werd door onze jongens wel elke wedstrijd fanatiek
gestreden voor de punten en zo hoort dat ook.

(vervolg van blz:10) Huizen 2 dan zij hebben het niet
gered in de 1e klasse zij zijn in de eerste helft wel geëindigd bij de bovenste 4 en speelden zij met de andere 3 uit de poule de play offs in de promotie ronde.Wat volgens mij maar misschien zie ik het wel
helemaal verkeerd ( volgens de afd.zal dat zeker zo
zijn ) helemaal geen zin heeft.
Je begint de play offs n.l. met het aantal punten in
de eerste helft behaald,en als je daar 10 punten achter staat op je voorganger en 18 punten op de
nummer 1 heeft dat volgens mij weinig zin om te
spelen daar je bijvoorbaat al kansloos bent.
Ik heb dit al 2 keer aangekaart bij de afdeling maar
zelfs geen reactie opgekregen.Maar ik kan wel zeggen dat de jongens zich goed hebben geweerd hebben,zij zijn dan wel op de laatste plaats geëindigd
maar ze hoeven zich zeker niet te schamen.Volgend
seizoen maar weer beter ze zijn nog jong genoeg.
Huizen 3 uitkomend in de 3e klasse ( wat volgens mij
best moest kunnen) zij eindigde op de 4e plaats.
Jammer dat dit team niet echt een team is ,Robert
Moesman en ook Jorrit Jorritsma zijn er meestal wel
als er is afgesproken dat zij meespelen moeten.
Jammer is het dat Juste Zandbergen en in meerdere
maten Enrico van Wessel zo makkelijk wegblijven of
op het laatste moment afzeggen. Zij hebben waarschijnlijk niet in de gaten dat je als je wegblijft en de
Club en je teamgenoten veel schade berokkend,en
dat ook bij hun de motivatie verminderd en dat is
niet de bedoeling.Je kan nou eenmaal niet zo maar
wegblijven of op Vrijdagavond nog maar even afzeggen.Het is in die klasse ook niet mogelijk om zo maar
even een invaller te vinden,het is al een 4 mans team
dus moet het toch wel zo zijn dat er altijd 3 spelers
kunnen zijn lijkt mij maar ook dat zie ik denk ik verkeerd het moet allemaal kunnen.Wel hoop ik dat het
team volgend seizoen door gaan maar dan hoop ik
wel dat zij daar wel wat rekening mee willen houden.

Dan nog Huizen 5 zij eindigden in de 5e klasse op de 2e
plaats Jammer was het dat dit weer net als vorige
keer een kleinere poule dan speel altijd 2 wedstrijden
minder en dat is jammer als je elke week wil spelen.
Ook hier was het team wat als eerste eindigde veel te
sterk voor deze klasse zij eindigde dan ook met 22
punten voorsprong op nr. 2 en dat was Huizen 5.
Maar ook hier zit nog steeds vooruitgang in het team
wat steeds beter gaat spelen, dus wie weet volgend
seizoen als alles weer een beetje gelijkwaardig is zit er
weer een kampioenschap in.
We wachten het maar weer af ook zij zijn nog jong.
Dan nu alle resultaten van iedereen en elk team op
een rijtje zetten.
Team 1 geeindigd als nr. 3 in het landelijk A
Bart vd Zande
Quinten v Dissel
Wouter Zegers
Ruben Lam

Je kan in een voetbalelftal ook niet zo maar wegblijven,volgens mij moet je op die leeftijd toch wel weten wat kan en wat niet kan.Ook de laatste wedstrijd
moesten er op zaterdag ochtend nog even 2 ( ja 2 )
invallers worden geregeld wat heel moeilijk
is.Gelukkig speelde er een team in de buurt om
10.00 uur en is Edwin daar gaan kijken voor 2 invallers wat gelukkig is gelukt anders heb je de laatste
wedstrijd nog even een boete aan je broek.Het is wel
zo als dat niet lukt en de tegen stander komt verloren naar Huizen dat je ook nog hun reisgeld moet
vergoeden,hopelijk let iedereen hier even op.

20 uit 24
16 uit 24
07 uit 21
12 uit 21

dat is 83 %
dat is 66%
dat is 33%
dat is 57%

Team 2 geeindigd op de 4e plaats in de 1e klasse
Kevin Kos
Nico Sentini
Sander Lam
Maxim vd Kaaij
(vervolg op blz:12)
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05 uit 24
20 uit 24
08 uit 21
06 uit 25

dat is 28%
dat is 83%
dat is 38%
dat is 25%

(vervolg van blz:4)
Team 3 geeindigd op de 4e plaats in de 3e klasse
Roberet Moeman
Enrico v Wessel
Juste Zandbergen
Jorrit jorritsma

10 uit 21
04 uit 18
10 uit 21
15 uit 21

Dan blijft er nog over om jullie allemaal een heel goede
vakantie toe te wensen en voor degene die nog niet
hebben ingeschreven voor de nieuwe kompetitie doe
dat zo snel mogelijk dat ik niet iedereen hoef te bellen.
Het kan op het formulier op de Club of een email naar
mijn dat is p.vdbroek@ziggo.nl dat gaat het snelst.

dat is 48%
dat is 22%
dat is 48%
dat is 71%

Namens de T.C.J.
Peter vd Broek

Team 4 geeindigd op de 3e plaats in de 4e klasse
Erik Molenaar
Hendrik Teeuwissen
Tim Pauli

11 uit 30
11 uit 30
16 uit 21

dat is 37%
dat is 37%
dat is 70%

De laatste competitiezaterdag van
Huizen/Trias 1

Team 5 geeindigd op de 2e plaats in de 5e klasse
Wiliam Kos
Kristel Koelewijn
Pim Keijzer

19 uit 21
12 uit 24
05 uit 24

Het zou spannend worden vandaag, zaterdag 25
april 2009. Werden we kampioen landelijk A met
Bart, Wouter, Quinten en Ruben? Het was een extra
bijzondere zaterdag voor Bart en Wouter, want ze
konden niet alleen kampioen landelijk A worden,
maar het was ook hun laatste jeugdcompetitiewedstrijd. Genoeg ingrediënten om het een spannende
dag te laten worden. Peter van de Broek was met
ons meegereden naar Trias om deze slotdag een extra tintje te geven. Onze reis naar Trias, waar de
laatste wedstrijd gespeeld zou worden, verliep niet
echt lekker. Er was een ongeluk gebeurd op de rijksweg bij Hoevelaken, waardoor we in 4 km file kwamen en na ook nog een file bij Bunschoten waren
we vrij laat bij Trias.

dat is 90%
dat is 50%
dat is 21%

Dit waren dan weer de percentages van allemaal van
de Voorjaarskompetitie 2009
Dit was dan ook weer het stukje van de kompetitie ,ik
hoop dat de najaarskompetitie net zo goed gaat liefst
natuurlijk nog iets beter.
Ik wil bij deze ook alle coaches weer bedanken voor
hun inzet t.w. Cees Lam, Henk Oversteege, Edwin van
Dijk en Harry Kempers en ik hoop dat jullie volgend seizoen weer van de partij zijn.Ik weet nog niet precies
wanneer de nieuwe kompetitie weer begint maar dat
zal wel in de 2e week van september zij
Ik wil nog wel proberen om wat teams op de been te
brengen voor de starterskompetitie,dat is een kompetitie voor beginnende welpen en pupillen.
Het is een kompetitie welke teams hebben van 2 personen en dan op Zaterdag spelen bij een andere vereniging van onze afdeling.Dan speel je toch tegen andere kinderen en dat is best wel leuk.
Ik moet zelf ook nog even nagaan hoe het precies
werkt wij hebben nog nooit hieraan meegedaan aangezien wij nooit zoveel welpen en pupillen hebben gehad als nu.
Wat ik wel hoop dat ik dan ook een beroep kan doen
op verschillende ouders om een keer een Zaterdag met
uw kind mee te gaan als begeleider en chauffeur,maar
hier hoort u allemaal nog van als dat doorgaat.

Ruben, Bart, Quinten, Wouter en Roy
Aangekomen bij Trias hebben we een kopje koffie
genomen en zijn Quinten en Ruben een balletje gaan
slaan. Bart en Wouter waren er natuurlijk al en hadden
zich ook al warm gespeeld. (vervolg op blz:13)
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ALL IN!!!!

(vervolg van blz:12) De tegenstander van vandaag was
Slagvaardig 1 uit Rheden, waar wij de eerste wedstrijd
met 5 - 5 gelijk tegen hadden gespeeld. Voor hen gold
ook: de winnaar van de wedstrijd Huizen/Trias 1 –
Slagvaardig 1 zou kampioen landelijk A worden. Roy
Bedaf, de begeleider van Trias, coachte Bart en Quinten in een spannend dubbel naar de overwinning.

William Kos beste pokeraar
van de jeugd van TTV Huizen
Afgelopen zaterdag 11 april
2009 is voor de tweede keer
een pokertoernooi voor onze jeugd georganiseerd.
Om 17:30 uur was er een club van 12 jeugdleden
verzameld in de kantine en kreeg iedereen (om aan
te sterken na de competitiewedstrijden van eerder
die middag) een patatje met wat drinken.

De strijd ging gelijk op tot 3 - 4, daarna won Slagvaardig
de wedstrijd van Quinten en het werd 3 - 5 in plaats
van 4 - 4. Dat was een tegenvaller, nu moest Wouter
de wedstrijd winnen om in ieder geval in de race te
blijven. Helaas, Wouter verloor zijn wedstrijd en het
werd 3 - 6 voor Slagvaardig. Zij waren nu kampioen
landelijk A en niet wij, dat was heel jammer.

Nadat iedereen was uitgegeten en gedronken (en er
nog even gevoetbald was) kon worden begonnen met
het pokertoernooi. De meest bekende vorm van poker, No Limit Hold’em werd gespeeld, en iedereen
was bekend met het spel dus er kon snel gestart
worden. Er zijn in totaal twee rondes gespeeld, de
eerste ronde ging nog niet op de prijzen maar was
meer om een beetje in te komen. Omdat er 12 spelers waren werd er gespeeld op twee tafels van 6
personen, totdat er in totaal nog 6 spelers over waren, daarna werd er verder gegaan op 1 tafel. Gerben
en Jerry waren de ‘dealers’ van de avond, en hoewel
er af en toe wat commentaar was op de manier van
schudden van beide ‘dealers’, ging dit meestal goed.

Bart won ook zijn laatste wedstrijd en met 4 - 6 als
eindstand en met Bart 3 gewonnen en de dubbel
namen wij afscheid van Trias. We hadden ons meer
van dit einde voorgesteld. Het is vooral jammer
voor Bart en Wouter, zij krijgen geen nieuwe kansen
meer in de jeugdcompetitie.We hebben afgesproken elkaar nog vaak te zien bij tafeltenniswedstrijden en vonden de samenwerking tussen TRIAS en
HUIZEN zeer geslaagd.
Ik wil de heren Gooi van de Berg, Esse Apeldoorn,
Jerry van Leeuwen en Peter van de Broek hartelijk
danken voor hun inzet en het tot stand brengen van
deze unieke combinatie.

De eerste ronde, de zogenaamde proefronde, werd
gewonnen door Ruben Lam. Helaas voor hem was dit
een proefronde en telde dit niet mee voor de prijzen.
Maar misschien gaf deze overwinning hem wel zelfvertrouwen. Echter, dit zelfvertrouwen bleek Ruben
in de tweede ronde juist de das om te doen. Met een
gigantische bluf ging Ruben All-In tegen David de
Haan. Op zich niets mis mee, maar David had erg
goede kaarten en Ruben niet, dus lag Ruben er als
(een van de) eerste(n) uit in de finaleronde.

Cees Lam TTV Huizen.

Verjaardagskalender TTV Huizen Jeugd
William Kos
Celia Klein
Thijmen van Dijk
Erik Molenaar
Kristel Koelewijn
Juste Zandbergen
Pim de Keijzer

1 mei
2 mei
15 mei
11 juni
11 juni
12 juni
13 juni

14 jaar
9 jaar
8 jaar
16 jaar
12 jaar
16 jaar
14 jaar

Ook Erik Molenaar, die het in de eerste ronde goed
had gedaan, lag er in de finaleronde al heel snel uit.
Het enige meisje dat mee deed, Kristel Koelewijn,
deed het goed en kwam zelfs op de finale-tafel terecht, een plek bij de beste zes dus. Een knappe prestatie van deze vrouw, die zich niet liet wegbluffen
door de mannen. Uiteindelijk bleven er twee spelers
over die ‘heads-up’ mochten bepalen wie de beste
pokeraar van TTV Huizen zou worden.
(vervolg op blz:13)
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(vervolg van blz:14)Dit waren Nico Sentini en William
Kos. De twee waren aan elkaar gewaagd, waarbij William met de meeste chips in de finale kwam en dus
licht favoriet was. Deze favorietenrol maakte hij ook
volledig waar!

Het zou zwaar worden met twee teams van Shot en
Hoogland. Die zouden elkaar altijd kunnen helpen.
VTV, Rega, ZTTC en wij moesten het alleen doen. Al
gauw bleek dat de kopposities tussen Shot en Hoogland zouden gaan. Tot mogelijk ieders verrassing verloor Hoogland echter van ZTTC. Omdat Huizen twee
overtuigend van Rega won kwamen wij zelfs nog in de
kampioenspoule, hoewel we ons geen illusie hopeven
te maken dat we kampioen worden.

Met een klein beetje geluk wist William de finale te
winnen, door met de laatste kaart (de ‘river’ ) een
straat temaken, waarbij Nico slechts een paartje had.
De droom van Nico was hierbij over, en William
mocht hierbij de grote beker in ontvangst nemen.
William Kos is dus de beste pokeraar van de jeugd
van TTV Huizen
gebleken. Proficiat!!

Terugblikkend op dit seizoen kan niet anders zeggen
dan dat Kevin , Nico, Sander en Maxim ( volgorde is
naar leeftijd) een goede prestatie hebben geleverd.
Kevin heeft patent op het spelen van vijfgamers aangevraagd, jammer is dat hij er te weinig van wint. Kevin
als je twee games kan winnen kan je ook die derde
winnen!

Jerry van Leeuwen

Dinsdagavond/Zaterdagmiddag
Nico is erg gegroeid. Ik weet nog dat ik hem echt coachen moest en hem wel aan tafel wilde schreeuwen.

Op dinsdag 28 april zijn de laatste trainingen voor de
(competitiespelende) jeugdleden geweest. Dit betekent dat er vanaf dinsdag 5 mei op de dinsdagavond
alleen nog maar kan worden vrijgespeeld vanaf 19:00
uur. Dit zal waarschijnlijk de hele maand mei nog
kunnen, en als er veel mensen komen misschien ook
nog in juni.
De laatste competitiewedstrijden zijn op zaterdag 25
april gespeeld. In de maand mei zullen er nog een
aantal toernooien worden georganiseerd, hierover
wordt iedereen zeker nog geïnformeerd. Vanaf zaterdag 2 mei kan er elke zaterdagmiddag nog wel
worden vrijgespeeld. Vanaf 12:00 uur zal de zaal geopend zijn, in ieder geval tot 14:00 uur. Dus wil je nog
lekker een balletje vrijspelen, dan kan dit op zaterdagmiddag vanaf 12:00 uur en op dinsdagavond vanaf 19:00 uur.

Sander is dit seizoen de nieuwkomer. Hij laat bij vlagen
zien dat hij misschien wel de beste speler van het team
kan worden, maar…. dan moet zijn batje geen ruzie
krijgen met de tafel. De tafel heeft al laten zien van een
degelijker materiaal te zijn dat het batje. Hou je batje
tegen als het weer ruzie zoekt met de tafel Sander.
En dan onze Benjamin, Maxim. Hij heeft getwijfeld of
hij zal blijven tafeltennissen. Tot mijn grote vreugde
heb ik gelezen dat hij zich heeft opgegeven voor de
najaarscompetitie. Ik blijf volhouden dat Maxim talentvol is, hoewel het qua percentage er nog niet uitkomt.
Maxim vergeet nog wel eens dat om een partij te winnen je niet altijd moet spelen met het spelletje dat je
zelf zo leuk vindt. (vervolg op blz:15)
Backhandspin is leuk om te doen, maar als de tegenstanders al die ballen terugheeft en je zelf de derde bal
mist, dan is het punt voor de tegenpartij. Ik heb ook
wel eens gezegd dat je te lief bent. Dat moet je natuurlijk wel blijven, maar tijdens een wedstrijd is veel meer
toegestaan dan je denkt. Soms denk ik wel eens datje
nog “alsjeblieft” gaat zeggen als de tegenstander een
punt scoort. Geef op de training aan wat je wil leren.
Vraag om het aanleren van
meer variatie in serveren. Komend seizoen kunnen
jullie kampioen worden. Daar gaan we voor!

Jerry van Leeuwen

We zijn wel tevree met Huizen twee.
Omdat de sluitingsdatum voor de Voltreffer samenvalt met de laatste wedstrijd van Huizen twee, schrijf
ik dit stukje maar iets eerder, anders loop ik de kans
dat het niet geplaatst wordt en dat zou sneu zijn voor
mijn jongens. Ze hebben het namelijk goed gedaan.
Vorig seizoen eindigden ze op de laatste plaatsen
toen vreesde ik eigenlijk voor hun plaats in de eerste
klas. Gelukkig bleef die behouden. Vol goede moed
begonnen we in januari aan de nieuwe competitie.

Henk Oversteegen
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Wat is je naam?
Erik Molenaar
Hoe oud ben je?
15 jaar
Heb je broertjes en/of zusjes?
2 broers en 1 zus
Op welke school zit je en in welke klas?
Erfgooiers College in 4VC
Hoelang zit je nu op tafeltennis?
4 jaar

Wat is je favoriete drankje?
AA

In welke klasse speel je met je team?
4e klasse

Wat eet je het liefst?
Spaghetti

Welke club speel je het liefst tegen en waarom?
Hilversum, grote kantine 

Wat is je favoriete voetbalclub?
PSV

Wie vind jij de leukste trainer?
André Rebel

Wat vind jij de beste film die er is?
21

Waarin ben je het best met tafeltennis?
Forehand

Naar welke muziek luister je meestal?
Rock

Waar vind je zelf dat je nog op moet trainen?
Backspin

Aan wie wil je dat deze vragen de volgende keer
worden gesteld?
William Kos

Wat is tot nu toe je leukste tafeltennismoment?
Kampioen 5e klasse
Wat vind je van de club?
Goed
Vind je dat er iets op de club moet veranderen?
Zo ja, wat dan?
Nee, ik vind het goed zo.
Waar zou je zeker aan mee doen als de club
dat organiseert?
Pokeravonden

Wanneer:
09 mei
16 mei
23 mei
23 mei
30 mei
01 juni
06 juni

Heb je naast tafeltennis nog andere hobby´s?
Nee
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Voor in je Agenda
Wat:
Finale Midden Meerkampen
B/C Toernooi Aalsmeer
Jeugd uitje of clubkampioenschap
Thuisje
Toernooi
Phoenixtoernooi Delft
Deadline voltreffer

Voor wie:
Jeugd
Jeugd
Jeugd
Alle vrijwillgers
Jeugd
Senioren
Jeugd & Senioren

