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V   I   S   S   E   R   S   L   A   T   I   J   N 
 

We naderen het einde van het jaar. Op het moment 
dat dit clubblad in uw bus glijdt, maakt iedereen zich 
op om op zijn eigen wijze de kerstdagen door te 
brengen die meestal gepaard gaan met overvloedig 
eten en al dan niet verplichte familie bijeenkomsten. 
Mocht dat zo zijn, is het een goede reden om in het 
nieuwe jaar 2010 fanatiek te gaan tafeltennissen om 
het aangebrachte leed er weer af te spelen. Het eind 
van het jaar staat ook in het teken van de diverse 
toernooien. De replay van de LENTINKCUP is al ach-
ter de rug en we hebben weer een geslaagd 
KINDERTAFELTENNISFEEST voor de Huizer basisscho-
len georganiseerd. Nu kijken we uit naar de massale 
opkomst van nieuwe jeugdleden die door dit toer-
nooi enthousiast zijn geworden en lid worden van 
onze vereniging. We wachten het maar af. 
Dan zijn er traditioneel het PRIMA DONNA 
OLIEBOLLENTOERNOOI voor de senioren , onderver-
deeld in een niet-leden avond ( 28 december ) en 
een leden avond ( 29 december ) en het PRIMA 
DONNA OLIEBOLLENTOERNOOI voor de jeugd dat 
zowel voor niet-leden als voor leden is (29 decem-
ber). 
 
Nieuwjaarsbijeenkomst 
 
Dinsdag 5 januari 2010 is de nieuwjaarsbijeenkomst. 
U/jij bent dan in de gelegenheid om de goede wen-
sen met elkaar te delen. De aanvang is om 20.00 uur 
en ongeveer 20.30 uur zal ik in het kort terugblikken 
op het afgelopen jaar en vanaf 21.00 uur is er volop 
de gelegenheid om uw kunsten weer te vertonen 
achte de groene tafel. 

 
 
 

 
 
Alcoholconvenant 
 
Als tafeltennisvereniging hebben een convenant 
ondertekend met de Gemeente in het kader van 
“Samen aan de slag tegen riskant alcoholgebruik 
jeugd Gooi en Vechtstreek “. 
Hoofdpunten hieruit zijn o.a. 
- geen alcohol aan jeugd onder de 16 jaar 
- geen sterke drank aan jeugd onder de 18 jaar 
- alcoholregels moeten zichtbaar zijn in de kantine. 
Hier wordt momenteel door een werkgroep aan ge-
werkt. 
- niet tracteren op een kratje bier 
Omdat wij al jaren hiermee verantwoord omgaan, 
was er volgens het bestuur in eerste instantie niet de 
noodzaak om hieraan mee te werken. Maar na me-
nige discussie binnen het bestuur en ook een beetje 
drang van de Gemeente zijn wij uiteindelijk toch tot 
de conclusie gekomen om dit convenant te onderte-
kenen.Binnen onze vereniging zal daarom niets ver-
anderen en gaan we op dezelfde voet door. 
  
Holleblok 
 
Belofte maakt schuld.  
In de vorige editie van het clubblad heb ik melding 
gemaakt van de nog op te lossen onvolkomenheden 
van de renovatie. In de afgelopen weken hebben er 
toch vorderingen plaatsgevonden. Iets wat niet tot 
de renovatie behoorde, maar wel een grote wens 
van ons was, had te maken met het buitenter-
rein/fietsenstalling. Iedereen zal het niet ontgaan zijn 
dat het buitenterrein een metamorfose heeft onder-
gaan. Aan ons nu de taak om het ook zo te houden. 
Er zijn genoeg fietsenblokken geplaatst en er is nog 
nog het hek waar zo nodig u/jij de fietsen aan kan 
vastbinden. Helaas vooral ’s avonds nodig om dief-
stal te voorkomen. 
Alleen tegen de muur tegenover het hek mogen 
GEEN fietsen meer staan omdat dat de doorgang 
belemmerd naar de kantine en bij eventuele calami-
teiten vrij moet blijven voor de hulpdiensten. 
Een groot compliment ben ik schuldig aan Piet 
Wouda van de Gemeente Huizen die zich optimaal 
heeft ingezet om een en ander gerealiseerd te krij-
gen.Voor het verkrijgen van de nodige euro’s hebben  
ook anderen op het gemeentehuis ( o.a. Liesbeth 
Schoppen ) zich ingezet en daarvoor dank.            
(vervolg op blz:3) 
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(vervolg van blz:2) 
Al jaren is de samenwerking tussen de afdeling waar 
Piet werkt ( in mijn beleving al 40 jaar ) en onze ver-
eniging optimaal. Op het moment dat wij oneffenhe-
den constateren komen zij altijd met een passende 
oplossing, b.v. de kledinghaken in de kleedkamers 
die niet in de renovatie waren opgenomen.  
 
Nog een punt dat opgelost moest worden waren on-
ze automatische screens waar we vooral op zaterdag 
niet blij mee waren en dan druk ik me nog zachtjes 
uit. Na de laatste thuiswedstrijd van het eerste heren 
team hebben we geconstateerd, dat - in tegenstel-
ling tot dat wij en de gemeente dachten - het een 
draadloos systeem blijkt te zijn dat volledig opnieuw 
geprogrammeerd moet worden. Volgens de laatste 
berichten is dat gebeurd, maar we hebben het nog 
niet kunnen controlen. We gaan er vanuit dat het nu 
na ruim een jaar is opgelost. Met dank aan Peter van 
de Broek. Blijft nog over het vochtprobleem in zowel 
de bestuurskamer als in het voorraadhok. Knappe 
koppen buigen zich nu hierover en we gaan er vanuit 
dat dit op korte termijn opgelost wordt. 
 
 Kompetitie 
 
De najaarskompetie is achter de rug en we kunnen 
ons opmaken voor de voorjaarskompetie die in de 
week van 18 januari 2010 begint. 
De resultaten bij de senioren zijn wisselend geweest. 
Het heeft maar één kampioensteam opgeleverd 
team 12 ( Cees, Ingeborg, Markus en Albert ) die van 
de zesde naar de vijfde klas promoveren. Veel teams 
eindigden op de tweede plaats en aan hen nu de 
taak om het aankomende seizoen de stap hoger te 
maken.Bij de jeugd waren we succesvoller. Het eer-
ste team gaat in januari zijn kunsten vertonen in de 
kampioenspoule (landelijk), het tweede en derde 
team werden kampioen en dat betekent dat ook het 
tweede team landelijk zal gaan spelen. Dit jaar heb-
ben we voor het eerst ook teams (twee) in de star-
tersklasse gehad en zij hebben niet onverdienstelijk 
gepresteerd.Voor de uitgebreide verslagen met eind-
standen van zowel de senioren als de jeugd verwijs ik 
naar de verslagen verderop in het clubblad. 
 
Bijmaat 
 
De afgelopen week kregen we van de voorzitter van 
Bijmaat, Bram van Sunder, te horen dat zij op hun  
algemene ledenvergadering hebben besloten te 
stoppen met jeugd.  
 
 

 
 
Reden daarvoor is dat zij nog maar 5 jeugdleden 
hadden en ook het kader ontbreekt dat genegen is 
om zich in te zetten om meer leden aan te trekken 
en (wat belangrijker is) te begeleiden. Ik moet eerlijk 
zeggen dat ik daar van stond te kijken.  
 
Bekend bij ons was wel dat het niet soepel liep, maar 
om zo’n beslissing te nemen voor een vereniging die 
nog maar een paar jaar geleden een toonaangeven-
de jeugdafdeling had, zal hun niet makkelijk gevallen 
zijn, vooral bij degenen die zich jarenlang met hart 
en ziel op de jeugd hebben gestort. In goed overleg 
met Bijmaat komen nu deze jeugdleden naar Huizen 
toe en worden ook lid bij Huizen. Huizen zal daar-
door met een team meer kompetitie gaan spelen. 
 
Tot slot 
 
Aan het einde van het jaar blik je altijd even terug op 
wat er dat jaar allemaal is voorgevallen. 
Over het algemeen hebben we een rustig jaar achter 
de rug in vergelijking met 2008. 
Sportief gezien mogen we niet klagen en voor zover 
we het nu kunnen beoordelen ziet het er financieel 
niet ongunstig uit ondanks de economische crisis.  
Op de laatste vergadering van de sportraad, waar ook 
de Gemeente bij aanwezig is, kreeg ik te horen dat er 
toch wel wat verenigingen zijn die moeite hebben met 
het innen van de contributies. De Gemeente in de 
persoon van de wethouder Jannie Bakker heeft toen 
te kennen gegeven dat daar binnen de gemeente wel 
oplossingen voor zijn in de vorm van bijstand voor die 
personen die moeite hebben om hun contributie te 
betalen. Voor zover ik van onze penningmeester heb 
begrepen is dat binnen onze vereniging momenteel 
niet aan de orde, maar een mens weet maar nooit.  
Op het gebied van gezondheid en dat is toch het be-
langrijkste hebben sommigen het afgelopen jaar ver-
velende berichten gekregen. Voor de een is het goed 
afgelopen, al zal altijd controle blijven, en voor de 
ander is nog een lange weg te gaan. Veel sterkte toe-
gewenst. Rest mij tot slot u allen die dit clubblad lezen 
( waaronder ook de ouders van de jeugdleden ) pretti-
ge kerstdagen en een voorspoedig 2010 toe te wen-
sen met een waarschuwing verantwoord om te gaan 
met vuurwerk en drank. 
Ik zie u/jou graag in 2010 weer achter de groene tafel 
verschijnen. 
 
Voorzitter 
Jan Visser 
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Net niet deze competitie 
 

Net niet deze competitie en dan bedoel ik dat veel 
teams net niet kampioen geworden zijn, maar 
eerst de felicitaties voor team 12, Borg, Cees, Albert 
en Marcus van harte en succes in de 5e klas. 
Net niet voor de teams 1, 2,3,4,5,8, 10 en 13; zij 
werden tweede, netjes natuurlijk, maar had er 
niet wat meer ingezetten? Team 1 had pech. US was 
beter, maar team 2 liet onnodig punten 
liggen. Voor team 3,4,5 en 8 zat  er niet meer in dan 
een tweede plaats, maar 10 en 13 lieten 
het afweten. Team 10 ging in een onderling treffen 
tegen nummer twee kopje onder en team 
13 ging in wedstrijd 9 onderuit. Helaas ook slecht 
nieuws: team 9 is rechtstreeks gedegradeerd. 
Dat team speelde 5 klas en dat al vele jaren; dan is 
de 6e klas zuur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ook voor de 4e klasse team 6 en 7 die vijfde werden 
is handhaving in hun klasse nog niet zeker. Eén en 
ander is afhankelijk wat de afdeling beslist.Verder 
was het een rustige competitie, geen boetes, weing 
invallers. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Team 2 Team 3 Team 4   Team 5   

  Punten   Punten   Punten   Punten 

Almeerspin 1 67 Laren 1 76 Rega 3 69 Laren 2 64 

Huizen 2 59 Huizen 3 65 Huizen 4 54 Huizen 5 62 

Good luck 1 53 Hilversum 10 52 Lelystad 1 53 TVP 2 50 

Over `t Net 2 51 Almeerspin 3 48 Almeerspin 5 47 Hilversum 14 47 

Bijmaat 3 44 UTTC 5 39 Hilversum 13 40 Bunshot 2 40 

De Schans 1 26 Hoogland 1 20 Goodluck 3 37 Rega 4 37 

        Kornel 76% Jurriaan 79% Edwin 72% Henk 88% 

Patrick V 72% Jerry 63% Monique 53% Kees 60% 

Patrick v Dijk 50% Ruben 62% Frank 50% Rob 44% 

Robert 38% Geert 57% Thijs 47% Hans 33% 

    
Bert 47% 

  

        Team 6   Team 7 Team 8 Team 9 

  Punten   Punten   Punten   Punten 

`T Gooi 2 74 Hilversum 17 70 Hoogland 3 68 Almeerspin 9 69 

UTTC 10 53 Rega 5 52 Huizen 8 64 Buna 3 59 

Shot 8 49 Lelystad 2 50 Otio 2 56 ATC 7 49 

Elan 8 46 Barneveld 2 41 laren 5 44 Lelystad 5 46 

Huizen 6 44 Huizen 7 39 VEV 3 38 Rega 7 41 

Goodluck 5 34 Laren 4 38 Over`t Net 6 30 Huizen 9  36 

                

Piet 58% Alex 60% Marcel 85% Harry 68% 

Ernst 60% Joop 46% Pieter 61% Manuela 38% 

Richard 33% Henk 29% Nicole 53% Paul 19% 

Yorick 25% Pieter 19% Sabine 52% Bram 17% 

Team 1 

  Punten 

US 2 81 

Huizen prima d  71 

Blauwwit 1 51 

Elan 1 41 

Trias 2 29 

Veldhoven 1 27 

  Gijs 90% 

Andre 67% 

Frank 43% 
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Teamsamenstelling voorjaar 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namens de T.C.S. 
Bert Jongerden  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Team 10 Team 11 Team 12 Huizen 13 

  Punten   Punten   Punten   Punten 

Hoogland 4 64 Lelysad 6 75 Huizen 12 76 Vitac 4 68 

Huizen 10 63 Bijmaat 7 57 `t Gooi 3 74 Huizen 13 66 

Hilversum 21 56 Huizen 11 51 Werinon 2 59 Buna 4 56 

Over `t net 8 53 ATC 8 42 Vitus 4 37 TVP 4 55 

SVO 7 50 Rega 8 40 Lelystad 11 34 Hilversum 27 49 

TTVN 10 14 Almeerspin 11 35 Bijmaat 9 20 `t Gooi 5 6 

        Joop 89% Piet 80% Cees 93% Hans 71% 

Rene 76% Bert 45% marcus 91% Leo 67% 

Monqiue 58% Martin 30% Albert 61% Piet 67% 

Lourens 48% Hennie 17% Ingeborg 50% Gerrit 63% 

Team 1 3
e
 div zaterdag Team 2 1

e  
kl vrijdag Team 3 2

e
 kl vrijdag Team 4 3

e 
 kl vrijdag 

Gijs Molenaar Quinten van Dissel Robert Bunschoten Bert v/d Zwaan 

André Rebel Patrick Visser Geert Molenaar Frank Hagen 

Frank Bilius Kornel Ringelberg Jurriaan Dekker Edwin v Dijk 

  
Ruben Lam Monique Kievith 

   
Thijs Fennis 

    Team 5 3
e
 kl vrijdag Team 6 4

e
 kl vrijdag Team 7 4

e
 kl  donderdag Team 8 4

e
 kl dinsdag 

Kees Visser Marcel Molenaar Piet Knop Henk Oversteegen 

Gerben de Jong Nicole v Beurden Ernst Baars Pieter Kos 

Rob Barendregt Sabine Dekker Yorick Westland Alex Smit 

Henk Klein Pieter Bosch Richard Hol Joop Rövekamp 

Hans Penraat 
   

    Team 9 5
e
 kl donderdag Team 10 5

e
 kl vrijdag Team 11 5

e
 kl donderdag Team 12  6

e
 kl vrijdag 

Monique Gerritse-vd Brug Henny Dekker Ingeborg Rebel Harry Kempers 

Rene Pauli Martin v Toorn Albert de Weerd Bram Gerritse 

Lourens Kous Piet Zittersteijn Cees Lam Manuela Schuurman 

Joop Manussen Bert Jongerden Marcus Witteman Paul Dekker 

    Team 13  6
e
 kl vrijdag 

   Gerrit Snikkenburg 
   Leo v Bijleveld 
   Hans le Poole 
   Piet Traarbach       
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Prima Donna kaas recreantentoernooi. 

 

Op 15 oktober is het recreantentoernooi gehouden. 
Er waren aanvankelijk 24 deelnemers, maar zoals 
bijna gebruikelijk zijn er toch op het laatste moment 
enkele mutaties, waardoor de indeling totaal op zijn 
kop komt te staan en waardoor van te voren plannen 
bijna onmogelijk wordt.  
 
Uiteindelijk kwamen we uit op vier poules. Eén poule 
met alleen maar zesde klassers en drie poules op 
sterkte ingedeeld. De zesde klasse poule was op spe-
ciaal verzoek, immers zij spelen niet zo vaak om de 
punten tegen elkaar. 
 
Er waren enkele spannende partijen bij en ook enke-
le met voor mij een verrassende uitslag. Leo Bijleveld 
bleef ongeslagen, hoewel Ingeborg Rebel en Gerrit 
Snikkenburg het hem erg moeilijk maakten. Cees 
Lam werd tweede op onderling resultaat met Gerrit 
S. Gerrit werd dus derde. Vierde werd Piet Traar-
bach, net terug van een langdurige vakantie op Cy-
prus en laatste werd Ingeborg Rebel die haar team-
genoot Cees Lam met overmacht wist te verslaan.       
In de tweede poule werd Arie Hoek eerste, misschien 
dankzij een beetje geluk, omdat Rolf Smit dacht dat 
hij met zijn linkerhand moest spelen, ondanks dat 
wist hij toch nog twee keer zes punten te scoren.  
 
Nadat Rolf was uitgelegd dat er serieus gespeeld 
moest worden verloor hij geen game meer en daar-
om werd hij tweede. Piet Knop deed mee, omdat hij 
net lid was geworden van de 55+club en hij graag te-
gen Arie Hoek wilde spelen, hij werd derde. Om de 
poule van zes deelnemers te voorzien deed Henk 
Oversteegen ook mee. Zijn prestaties lieten erg te 
wensen over, hij werd vierde. Klaas Schipper werd 
vijfde, omdat hij van Ina Busscher won, zij werd zon-
der winstpartijen laatste in de poule. 
                                                                                                                              
In de derde poule werd Gerrit Schipper eerste, alleen 
Henk Schaap wist hem het vuur na aan de schenen te 
leggen. Peter Kramer, ja, ja van de 55+ club, werd 
tweede, gedeeld met Mark Boelens. Henk werd 
tweede op onderling resultaat. Mark werd derde, 
omdat hij verder alleen nog van Gerrit Schipper ver-
loor. Ik hoop Mark op het oliebollentoernooi weer 
terug te zien. Adel Roman werd vierde. Hij verloor in 
een marathon partij tegen Mark met 15-13 in de be-
slissende game. Vijfde werd Mahmud Mohsen. 
 
 

 

 
 
Hij won alleen van Henk Schaap, die moegestreden 
laatste werd. In de laatste poule waren weer enkele 
oude bekenden te zien. Anneke en Jaap Schipper 
 deden weer eens mee. Zij bleven tot de laatste  
wedstrijd ongeslagen, waardoor de finale een echte 
finale werd. Anneke wist duidelijk met 11-4 en 11-8 
te winnen. Zij werd dus eerste en Jaap tweede. Der-
de werd Vivian v.d.Kuinder die haar echtgenoot 
Frans in drie games wist te verslaan. Henk Schaap 
werd vijfde op onderling resultaat met Darlenis Klein. 
Darlenis werd dus laatste, ondanks haar winst op 
Vivian v.d.Kuinder. Al met al was het toch een lange 
avond, waar iedereen veel plezier aan beleefd heet. 
 
Henk Oversteegen 
 
Toevaltoernooi 

 
Op vrijdag 20 november werd er weer een alternatief 
toernooi gehouden in dezelfde lijn als het vorige 
(Hoge Ogen) toernooi. Deze keer heeft niemand 
kunnen raden wat het inhield. Het concept was als 
volgt. Er werd door toeval bepaald (met een dobbel-
steen) in welke poule je terecht kwam. In dit geval 1 
of 2. Vervolgens werd de poule gewoon met handi-
cap gespeeld alleen was er weer een kleine verande-
ring na de wedstrijd. De winnaar van de wedstrijd 
moest namelijk door het toeval laten bepalen wie de 
wedstrijd gewonnen had. Als de winnaar in de range 
1-4 gooide bleef deze winnaar, maar als er 5 of 6 
gegooid werd mocht de verliezer zich winnaar noe-
men. 
 
Er deden 12 mensen mee met dit toernooi. Het toe-
val had bepaald dat in poule 1 zaten: Hans le P., 
André, Geert, Ingeborg, Jerry en Jurriaan. 
Hier is Geert met 3 van de 5 gewonnen wedstrijden, 
maar met 5 punten nummer 1 geworden. André was 
met 4 gewonnen wedstrijden en 3 punten 2de ge-
worden. Hierna volgden 3 mensen met 2 punten, 
waarbij de dobbelsteen weer geholpen heeft om de 
eindstand op te maken. 3de Ingeborg, 4de Hans en 
5de Jerry. Jurriaan was de hekkensluiter  in deze 
poule. 
 
In poule 2 waren Yorick, Bert, Gerben, Patrick, Bram 
en Manuella terechtgekomen. Yorick was hier met 3 
gewonnen wedstrijden en 4 punten de koploper.  
(vervolg op blz:7) 
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(vervolg van blz:6) 
Toen volgde 3 personen met 3 punten waarbij de 
dobbelsteen de volgende uitslag heeft bepaald: Bert 
2de, Bram 3de en Patrick 4de. Gerben en Manuella 
hadden beide 1 punt waarbij de dobbelsteen in dit 
geval in het voordeel viel voor Manuella. 

 
De nummers 1 en 2 gingen door naar de kruisfinales, 
waarbij aangegeven moet worden dat Bert de 2de 
plaats heeft afgestaan aan ondergetekende. 
 
Bij de halve finales heeft André Yorick verslagen met 
de wedstrijd en de dobbelsteen en Geert heeft zich-
zelf verslagen met de dobbelsteen, waardoor de fina-
le gespeeld kon worden tussen André en Bram. Deze 
werd met 3-1 gewonnen door André. Tevens had hij 
ook een gelukkige hand met gooien dus André is de 
uiteindelijke winnaar geworden. 
 
Er waren nog 2 prijzen verbonden aan dit toernooi. 
Het toeval moest alleen weer bepalen wie welke prijs 
kreeg. André koos het vak waar een zak strooigoed in 
zat, zodat het vak met een doosje drop voor Bram 
overbleef. 
 
Leuk detail is misschien nog even om te vermelden, 
dat als we het toeval uit de poules hadden gehaald 
dat de uitslag als volgt geworden was. Poule 1 van 
1ste naar laatste plaats: André, Ingeborg (door on-
derling resultaat met de volgende twee), Geert, Jer-
ry, Jurriaan (door onderling resultaat met Hans) en 
Hans. Poule 2: Patrick, Yorick, Gerben (door onder-
ling resultaat met de volgende twee), Manuella, Bert 
en hekkensluiter Bram. 
 
Namens de T.C.S. 
Bram Gerritse 
 
Huizen wint de return en pakt Lentink Cup 

 
Op vrijdag 11 december werd de return van de Len-
tink cup gespeeld. Nadat eerder in het seizoen een 
gelijkspel was ontstaan tussen Huizen en Rega werd 
er deze avond de return gehouden.                                                                                   
Omdat het de vorige keer in Huizen werd gehouden 
was het nu de beurt aan Rega om het in Nijkerk te 
organiseren.  
 
Omdat Huizen de vorige keer het thuisvoordeel niet 
kon benutten werden er vooraf gaand aan deze 
avond geen goede voorspellingen gedaan omdat Re-
ga nu het thuisvoordeel had. 
 
 

 
 
Maar het liep anders dan vooraf gedacht werd. 
Huizen begon sterk en kwamen snel op een ruime 
voorsprong. 
Velen begonnen al te praten: We nemen de Cup 
weer mee terug naar Huizen. 
Maar Rega begon sterk terug te komen en de voor-
sprong van Huizen begon te slinken. 
 
Aan het eind van de avond toen Huizen 2 en 5 ge-
wonnen hadden en Huizen 3 en 4 verloren hadden 
leek het opnieuw af te stevenen op een gelijkspel 
want het stond 2-2. 
En bij Huizen 1 was het ook spannend want het 
stond 5-4 in het voordeel van Huizen. Dat zou bete-
kenen als Huizen 1 de laatste punt zou pakken, Hui-
zen de Lentink Cup mee terug naar huis zou nemen. 
Maar als de laatste punt verloren zou gaan dan was 
het gelijk geweest en hadden de setstanden geteld 
moeten worden. 
Zo ver kwam het niet: Huizen 1 pakte de laatste punt 
waardoor het zelf won en de eindstand 3-2 op het 
score bord zette. 
Nadat de prijs uitrijking was geweest kon het feest 
losbarsten met een hapje en een drankje. 
 
Het was een geslaagde en sportief gehouden avond 
waar met veel plezier op terug gekeken mag worden. 
Allemaal bedankt voor jullie inzet en dat de cup weer 
terug is waar hij hoort: in Huizen. 
 
Ik bedank namens alle deelnemers van Huizen, Rega 
voor het organiseren van deze avond en de vrijwilli-
gers achter de bar die ook maar in hun vrije tijd ko-
men om ons te voorzien van versnaperingen. 
Dank jullie wel. 
 
Nog even in het kort de eindstanden en de spelers 
die uitkwamen voor Huizen. 
 

 
    

Rega 1 - Huizen 1     4-6   Met Patrick, Kornel en Nico 
Rega 2 - Huizen 2     2-8   Met Jurriaan, Jerry en Edwin 
Rega 3 - Huizen 3     7-3   Met Bert van der Zwaan, 
Kees en Henk Klein 
Rega 4 - Huizen 4     7-3   Met Gerben, Piet, Bert  
Jongerden 
Rega 5 - Huizen 5     2-8   Met Bram, Paul en Cees 
 
Nico Sentini 
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De tafeltennisweek van Jan Visser 

 
Peter van de Broek heeft gemeend in het vorige 
clubblad mij aan te moeten wijzen voor het schrijven 
van een stukje over mijn tafeltennisweek. 
 
Net als Peter speel ik al jaren geen tafeltennis meer. 
Vanwege een dubbele hernia opgelopen in 2005 en 
daarbij uitval in mijn rechterbeen is het niet verstan-
dig om nog een balletje te slaan, al zou ik dat graag 
weer doen. Het risico dat ik na een avond tafelten-
nissen de rest van de week met moeite mijn bed kan 
uitkomen wil ik niet riskeren. 
 
Met andere woorden. Mijn tafeltennisweek is niet zo 
spannend. 
Sinds drie jaar ben ik voorzitter geworden en heb me 
toen wel voorgenomen niet meer zoveel te doen als 
in mijn vorige perioden. De momenten dat ik toen 
thuis was waren zeer schaars. Ik ga er nu vanuit dat 
de commissies hun verantwoordelijkheden nemen 
en hun taken op verantwoorde wijze uitvoeren.  
 
Tijdens de bestuursvergaderingen die we altijd de 
tweede woensdag van de maand hebben komen dan 
de punten ter sprake. 
 
Het is dan ook moeilijk voor mij om excact te vertel-
len hoe een tafeltennisweek er voor mij uitziet. 
Ik zal toch een poging wagen en zal het algemeen 
houden en niet per dag. 
 
Dagelijks bekijk ik in het seizoen mijn email na om te 
kijken of er bestuursleden zijn die wat te melden 
hebben of dat er vragen zijn.  
 
Eenmaal in de vier weken draai ik op dinsdag bar-
dienst en hoop dan dat er geen kompetitiewedstrijd 
is maar wel een voetbalwedstrijd. 
 
Verder als ik geen andere verplichting heb ga ik op 
vrijdagavond rond de klok van 21.30 uur - zoals ik het 
thuis altijd noem - naar het praathuis (kantine) om 
de kompetitiewedstrijden te bekijken en onder het 
genot van een versnapering de werkweek af te slui-
ten. 
 
De zaterdag kenmerkt zich door als Huizen (voetbal) 
thuis speelt naar de westrijd te gaan kijken en daarna 
nog even na de wedstrijd naar de kantine te gaan.  
Mocht het eerste heren team en landelijk jeugd dan 
thuis spelen is het gezellig druk. 
 

 
 

Zoals ik al eerder aangaf is mijn tafeltennisweek niet 
zo spannend en ben er van overtuigd dat degene die 
in het volgende clubblad zijn week op papier gaat 
zetten veel meer te vertellen heeft. Frank Hagen is 
daar de aangewezen persoon voor. 
 
Jan Visser 
 
Huizen 12 toch nog kampioen!  

 

Op 26 november moesten we onze laatste wedstrijd 
spelen. Het was erg belangrijk, want bij gelijkspel 
waren we kampioen, maar als de tegenstander won, 
dan waren zij kampioen. De tegenstander was ’t 
Gooi. Drie mannen op een leeftijd dat overeenstem-
de met het rubber van hun batjes. En daar heb ik het 
heel moeilijk mee. Ik sloeg dus echt geen deuk in een 
pakje boter. Soms dacht ik :”Ik sla maar, wie weet 
gaat het goed.”  Het ging dus niet goed. De winst 
ging dus aan mij voorbij. Ook het dubbel ging verlo-
ren. Marcus Witteman en Cees Lam moesten het dus 
doen. 
 
Het schuifwerk van Marcus werd beantwoord  
met bolle spinballen en daar versloeg Marcus zich 
nog wel eens op. Cees wist alles te winnen ( Eigenlijk 
had ik niet anders verwacht, maar je moet het toch 
maar doen.) Zo werd de stand uiteindelijk 4-5 en 
Marcus moest de laatste partij winnen wilden we 
kampioen worden. Het spel was volgens sommige 
toeschouwers niet om aan te zien, maar wel erg 
spannend.  Marcus liet zich niet verrassen, hij had 
zijn zenuwen goed in bedwang. Zijn tegenstander 
had bijna geen forehand en daar maakte Marcus slim 
gebruik van. In drie games zorgde hij voor ons kam-
pioenschap. Ab de Weert, onze vierde man stond te 
juichen alsof hij persoonlijk het kampioenschap had 
binnen gesleept.  
 
Zijn beste prestatie in ons team is natuurlijk het bin-
nenhalen van Marcus. Na afloop werden de                                                                                                       
flessen champagne geopend en eindelijk mocht ik 
eens aan de bel trekken. Het werd met gejuich ont-
vangen. Waren ze blij met de consumptie, of blij met 
het kampioenschap? 
‘t Gooi nam het niet behalen van het kampioenschap 
sportief op en vierde gezellig met ons mee. 

 
Ingeborg Rebel 
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Huizen 7 

 
Nou dit was voor ons wel een heel lastig seizoen voor 
wat betreft de handhaving in de 4e klasse. De poule 
die we troffen was behoorlijk sterk waarbij één team 
er echt bovenuit stak en de rest behoorlijk aan elkaar 
gewaagd was zonder dat er een echte zwakke broe-
der tussen zat. 
 
Het is ons uiteindelijk gelukt om één team onder ons 
te houden maar dat ging wel met hangen en wurgen 
en met het kleinst mogelijke verschil van 1 punt. Dat 
die handhaving in de 4e klasse voor ons zo moeizaam 
verliep kwam ook door het feit dat Alex Smit het no-
dig vond om na 3 wedstrijden van zijn fiets af te stui-
teren en de pols van zijn speelhand te kneuzen. 
 
Hij is al seizoenen lang onze sterkste speler en hij 
werd dus node gemist, gelukkig kon hij de laatste 
twee wedstrijden weer meedoen. Dat we het toch 
gered hebben komt zeker ook omdat Pieter Kos 
nieuw rubber op zijn badje heeft geplakt, hij kan nu 
zoveel backspin geven dat het balletje remsporen op 
de tafel achterlaat. Zijn tegenstanders werden niet 
goed van die lucht van dat verbrandde celluloid. 
 
Ook Henk Oversteegen vond dat zijn prestaties wel 
eens een boost konden gebruiken en besloot om bij 
Frank Bilius maar wat nieuwe lijm aan te schaffen om 
er zo af en toe eens aan te kunnen snuiven. Frank 
had hem niet verteld dat de huidige rubberlijmen 
geen geestverruimende middelen meer mogen be-
vatten, Henk is echter nog steeds heel gelukkig met 
zijn placebo. 
 
Over mijn eigen prestaties dit seizoen kan ik het 
maar beter niet hebben, die varieerden van af en toe 
redelijk tot nogal vaak behoorlijk dramatisch, mis-
schien moet ik ook maar eens iets nieuws aanschaf-
fen, ik zit te denken aan paar nieuwe oogkleppen of 
iets dergelijks. Naast de nummers laatst die er uit 
vliegen, zullen er ook nog eens een aantal slechtste 
nummers voorlaatst uit gaan, of we ook hier de dans 
kunnen ontspringen weet ik op dit moment nog niet, 
duimen en afwachten dus maar. 
  
Het was dus al met al een behoorlijk zenuwslopend 
seizoen, als ik er nog aan denk loopt het me nog 
steeds dun door de broek, ik ben altijd al een stress 
kipje geweest iets waar mijn teammaats een stuk  
 
 

 

 
 
minder last van hebben. Hoewel….. ik ben er echter 
recent achtergekomen dat ook Henk Oversteegen 
wel degelijk last van zijn zenuwen kan hebben, 
 echter niet als hij zelf moet spelen maar als zijn 
“jongens” zoals hij zijn jeugdteam liefkozend noemt, 
aan de bak moeten. Die nerveusheid bereikte wel 
zijn hoogtepunt tijdens de beslissingswedstrijd tus-
sen zijn “jongens” (Maxim, Kevin, Sander en Nico) en 
het eerste jeugdteam van Hilversum om het kampi-
oenschap in de eerste klasse. Ze hadden maar 4 pun-
ten nodig die laatste wedstrijd maar voordat die in 
de tas zaten was Henk niet in staat om zijn zenuwen 
onder controle te houden. Hij was zo nerveus dat hij 
zelfs niet in staat was een fatsoenlijk telefoongesprek 
te voeren toen Pieter Kos (de vader van Kevin) hem 
opbelde om te vragen naar de tussenstand, ook dat 
heeft hij toen maar aan één van zijn “jongens” over-
gelaten. Ze hebben uiteindelijk met 7 – 3 gewonnen 
wat dus een glansrijk kampioenschap heeft opgele-
verd en twee pilsjes voor Henk tegen de zenuwen. 
  
Tijdens de competitie hebben we tweemaal gebruik 
mogen maken van de kwaliteiten van Henk zijn “jon-
gens” tijdens de absentie van Alex door zijn blessure, 
Kevin en Nico zijn allebei een keer ingevallen en dat 
heeft ons 3 extra punten opgeleverd, het zijn dus 
echte klasbakken zoals Henk ze wel eens lovend 
noemt, zij zijn er dus ook mede verantwoordelijk 
voor dat we niet direct gedegradeerd zijn. 
 
Als ik zo blijf spelen als in de afgelopen competitie 
dan heb ik weinig kans om mijn titel van oliebol van 
het jaar te verdedigen, ik ken mensen die daar niet 
rouwig om zullen zijn maar ik ga het toch proberen.  
Namens team 7 wil ik iedereen goede jaarwisseling 
en een gelukkig en sportief 2010 toewensen, proost. 
         
Joop Rövekamp  
 

Nieuwjaarsreceptie 

 
Dinsdag 5 januari 2010 vanaf 20:00 uur is de  
nieuwjaarsreceptie. Alle leden zijn uitgenodigd om 
het nieuwe jaar in te komen luiden.  
Vanaf 21:00 uur is er ook nog de mogelijkheid om 
een balletje te trainen. Dit voor de echte fanatieke-
lingen. 
 
Namens de Z.K.C. 
Kees Visser. 
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Van de Vrijwilligerscoordinator 

 
Zo aan het einde van het jaar is het een beetje de 
gewoonte terug te blikken op het afgelopen tafel-
tennisjaar. 
 
En wie ben ik om op deze regel een uitzondering te 
maken? 
 
Door de inzet van onze vele vrijwilligers heeft onze 
vereniging ook het afgelopen jaar weer kunnen 
draaien. Het is altijd weer een kunst de vereniging als 
een goed geoliede machine te laten draaien. 
Bardiensten, trainingen, coachen, 55plus club, com-
petitie, inkoop en schoonmaak; het is zo maar een 
handje vol activiteiten, die gedaan worden. We mo-
gen ons als tafeltennisvereniging Huizen gelukkig 
prijzen, dat we vele harde werkers hebben, die voor 
of achter de coulissen het werk verzetten, zodat alle 
leden kunnen tafeltennissen, wedstrijden kunnen 
spelen en kunnen genieten van een versnapering in 
onze kantine. 
 
Bijna een derde van onze leden zijn op 1 of andere 
manier betrokken bij een taak binnen onze vereni-
ging en ik ben daar trots op! Iedereen bedankt daar-
voor. 
 
Toch is er meer nodig: het promoten van onze sport 
bij de jeugd, werven van sponsoren, bardiensten, 
commissiewerk; het zijn taken, die extra aandacht 
nodig hebben. Ik doe dan ook hierbij nogmaals een 
beroep op alle leden, maar ook ouders van jeugdle-
den om de handen uit de mouwen te steken en een 
steentje bij te dragen. 
 
Voor nu: Een pluim voor een ieder die op welke wijze 
dan ook tijd heeft gestoken in de tafeltennisvereni-
ging Huizen in 2009. Op naar 2010! 
U allen een goede kerst en Nieuwjaar toewensend, 
 
Namens de P.A.C. 
Geert Molenaar 

 
T.T.V. HUIZEN 60 JAAR! 
 
Jawel, u leest het goed: De t.t.v. Huizen bestaat ja-
nuari 2011 60 jaar. 
En uiteraard is dat een feestje waard, want we zijn er 
trots op, dat onze vereniging al zo lang bestaat! 
Er is een commissie samengesteld, die bezig is een 
leuk, sportief, feestelijk programma samen te stellen. 
Deze commissie bestaat uit Lida Koelewijn, moeder  

 
 
van 1 van onze jeugdleden en daarnaast Henk Klein, 
Kees Visser en ondertekende, 
Het is de bedoeling, dat er een programma wordt 
georganiseerd voor jong en oud, voor alle geledingen 
binnen onze vereniging. 
Naast genoemde commissieleden zullen we nog veel 
handen moeten hebben om het programma in een 
jaar georganiseerd te krijgen. Uiteraard zullen we 
zelf ook acties naar de diverse leden doen, maar u 
(of jij) kunt zich ook aanmelden als hulp voor een 
activiteit. 
Via de Voltreffer zullen we u op de hoogte houden 
van de plannen. 
 
Jubileum Commissie. 
Geert 
 
Website  

 

Omdat de laatste tijd er geen stukje in de Voltreffer 
heeft gestaan over de website, en ik links en rechts 
vragen krijg hierover, wil ik het volgende toch nog 
even vermelden.  
 
Om, voor zoveel mogelijk mensen, een toegankelijk 
en (T.T.V. Huizen) herkenbare site te creëren heb ik 
in de laatste jaren enthousiast gewerkt aan deze  
uitdaging. Van de eerste blauwe site naar een iets 
strakkere versie in het blauw, naar een geel groene 
site (die eerst nog een kopie was van de blauwe) die 
uiteindelijk qua opbouw en techniek weer wat vrien-
delijker werd.  
 
Heel wat uurtjes heb ik met rode koontjes achter de 
pc gezeten omdat iets niet lukte wat we wel graag 
wilden hebben (was het mijn vak maar dan was het 
wellicht iets gemakkelijker geweest haha).  
 
We zijn in dit geval Martin en ikzelf.... Maar goed 
uiteindelijk staat er toch iets waar, naar mijn mening, 
de vereniging iets aan heeft! Was ik misschien dege-
ne die de site gemaakt heb, het ontwerp, de controle 
op volledigheid (en we weten dat er nog menu items 
zijn die niet klaar zijn) en juistheid van teksten werd 
op de achtergrond door Ingeborg maar met name 
door Martin van Toorn gedaan!!  
 
Via deze weg nogmaals dank Martin! (het was ook 
wel gemakkelijk zo op maandagochtend op het 
werk)... In de loop van de jaren zijn er een aantal 
vaste mensen geweest die zaken voor de site aanle-
verden.... Peter voor de jeugdgegevens,  
(vervolg op blz:11) 
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(vervolg van blz:10) 
Bert voor de senioren gegevens en Rob voor de kran-
tenknipsels (die hij zelf ook plaatst), Joop voor de 
kerst en nieuwjaarsboodschap..... Daarnaast zijn er 
los en vast wat mensen geweest die wat zaken aan-
reikten. Ik zal ze niet allemaal op gaan noemen want 
dan zal ik er vast 1 vergeten.... En nu na heel wat 
jaartjes ben ik er ondertussen mee gestopt. Het was 
tijd voor een ander!!!! In de maand mei heb ik aan-
gegeven te gaan stoppen en het begin van het nieu-
we seizoen  
(1 september) leek me wel een goed moment. Zo 
rond de vakantie periode heeft Maarten Robbers 
(was backup webmaster en zorgde voor plaatsing 
gegevens van de jeugd) aangegeven dat hij het wel 
over wilde nemen!!!  
 
Tot slot wil ik dan iedereen bedanken voor hun bij-
drage en inzet van de laatste jaren en wens ik Maar-
ten veel succes en plezier de komende periode met 
de website!  
 
groeten André Rebel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WAT EEN FEEST VOOR ONZE JEUGDTEAMS! 

 

Met deze zin wil ik vandaag mijn bijdrage voor de-
cember 2009 beginnen. Was voorafgaand aan deze 
najaarcompetitie het nog kommer en kwel, we verlo-
ren immers 2 jeugdteams en konden gelukkig nog 1 
team behouden door ze in de 6e klas te laten spelen, 
maar na afloop van de competitie was het op 28 no-
vember jl. één groot feest. 
 
Vroeg in de morgen van zaterdag 28 november gin-
gen de teams 2, 3, 4 en 5 naar Hilversum om daar 
hun laatste ronde te spelen. De teams 2 en 3  

 
 
 

 
 
moesten om 11.00 uur beginnen met hun wedstrijd 
die nota bene voor allebei om het kampioenschap 
gingen. 
  
Team 2 had nog 4 punten nodig tegen Hilversum 1, 
dat ook nog kans had op het kampioenschap. Bij 7-3 
voor Hilversum zou Huizen 2 achter het net vissen. 
 
Team 3, dat tegen Hilversum 11 moest spelen, restte 
nog 3 punten van het kampioenschap. Ik dacht dat 
de dorpenroute door Blaricum en Laren wel een ge-
schikte weg zou zijn om naar Hilversum te komen, 
maar door een kapitale brand in Laren (ik zag mijn 
collega’s vele m3 water lozen in het pand) kwamen 
we maar net op tijd.  
 
Het team 2 van Henk Oversteegen was zich al aan 
het opwarmen en inspelen in zaal 1 Hilversum. Wij, 
team 3, moesten in de andere zaal achter de kantine 
spelen. Het begin van zowel team 2 als 3 was niet 
veelbelovend, ze kwamen allebei met 1-0 achter. 
Zowel Sander als Pardis verloor de openingswed-
strijd. Echter na de dubbel stonden beide teams 
mooi met 3-1 voor. Team 3 op dat moment al kam-
pioen! Team 2 liet er ook geen gras over groeien en  
maakte na de pauze er gelijk 4-1 van. Ook zij kampi-
oen en dat betekende dat zij volgend seizoen lande-
lijk gaan spelen.  Een voortreffelijk resultaat onder 
leiding van Henk. Uiteindelijk won team 3 met 8-2 
(hun coach Harry alweer coach van de week) en 
team 2 won met 7-3. 
 
Allebei grote overwinningen en terechte kampioe-
nen. Waarbij we natuurlijk moeten aantekenen dat 
kopman Nico Sentini (de laatste wedstrijd werd 3-2 
na 2-1 te hebben achtergestaan) 100% heeft ge-
scoord. Een fantastisch resultaat en een felicitatie 
waard. Het was van hun coach Henk aan het begin 
van het seizoen dan ook een terecht besluit om Nico 
(hij heeft de druk uitstekend weerstaan) deze com-
petitie alle wedstrijden te laten spelen. Ze gingen 
voor het kampioenschap en landelijk spelen en ze 
hebben het terecht gehaald. Jongens, nogmaals van 
harte gefeliciteerd. 
 
Team 3 is ook met groot overmacht kampioen ge-
worden. Geen wedstrijd verloren en uitstekende 
persoonlijk resultaten. Pardis heeft het als beginnend 
competitiespeler uitstekend gedaan. Maar liefst 19 
van de 30 wedstrijden won hij. Hij kan een heel goe-
de tafeltennisser worden, zeker nu hij ook nog een 
nieuw batje heeft. We verwachten veel van hem.  
(vervolg op blz:12) 
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(vervolg van blz:11) 
Pim deed het ook zeer goed. 26 van de 30 wedstrij-
den gewonnen. Een fantastisch resultaat.  
 
Kopvrouw Kristel won maar liefst 28 van de 30 wed-
strijden en een aantal na een 2-0 achterstand. Ze zag 
het op die stand soms niet meer zitten, maar met 
herpakt zelfvertrouwen boog ze toch die wedstrijden 
om in een 3-2 overwinning. Ze toont inzet, vechtlust 
en doorzettingsvermogen. Voorwaar mooie eigen-
schappen en niet alleen voor het tafeltennis. Team 3 
won ook nog eens alle dubbels in alle samenstellin-
gen. Als coach ben ik trots op ze en heb ook weer de-
ze begeleiding met veel plezier en inzet gedaan. 

 
Ook de teams 4 en 5 deden het in Hilversum goed. Zij 
moesten om 12.00 uur beginnen. Ik heb niet veel van 
hun wedstrijden kunnen zien, maar de teams 4 en 5 
werden van in totaal 16 teams 6e en 8e. Mooie resul-
taten voor deze beginners. 
 
Na afloop reden we weer terug naar Hilversum. Daar 
waren onze beide 1e teams, zowel senioren als junio-
ren aan het spelen.  
 
Het 1e jeugdteam stond 3 punten achter op de direc-
te tegenstander Scylla 1. Zij moesten dus met mini-
maal 7-3 winnen om 2e te worden in hun competitie 
en zo de Kampioenspoule te halen. Voorafgaand aan 
deze wedstrijd leek dat een onmogelijke opgave (uit 
werd met 8-2 verloren), niemand hield hier nog re-
kening mee, het team zou dan ook uiteenvallen. 
 
Bij de stand van 4-3 leek een overwinning naar 7-3 
nog ver weg, de laatste 3 partijen moesten worden 
gewonnen. Na een enerverende overwinning van 
Maarten in vijven werd het 6-3. Ruben had voor 5-3 
gezorgd. Quinten kon het alsnog realiseren, maar 
kon hij ook de druk aan? De 1e game verloor hij 
kansloos. Gijs moest hem de nodige instructies ge-
ven. Ergens in de 2e game (volgens mij stond hij met 
7-4 achter) kantelde de wedstrijd en hij won die ga-
me alsnog met 11-7.  Maar liefst 7 punten op rij. 
Daarna won hij ook nog de overige 2 games. Een 
overwinning dus toch met 7-3. Wat waren ze blij na 
dit onverwachte, maar fantastische resultaat. Ze zit-
ten in de kampioenspoule, dus bij de beste 8 van 
Nederland.  
 
Het team blijft door dit resultaat in tact. Ze gaan met 
z’n drieën naar de Kampioenpoule. Voor TTV Huizen 
een geweldig resultaat. Volgend jaar 3 teams lande-
lijk, één seniorenteam en twee juniorenteams. We 
gaan proberen ze tegelijk hun thuiswedstrijden te  

 
 

laten spelen. André, bedankt voor je tip! Dat zal ge-
noeg spektakel opleveren, lijkt me. Wat me toch ook 
wel een beetje pijn deed, was het vertrek van 
Scylla 1. Wat waren zij teleurgesteld. Op 1 punt na de 
boot gemist, dat doet pijn! 
 
Na afloop van het 1e seniorenteam kon dan eindelijk 
om ongeveer half acht de huldiging van de junioren-
teams plaatsvinden. Eerst de teams 4 en 5. Daarna 
team 1 en hun coaches Patrick en Cees, daarna 
team 2 met hun coach Henk en als laatste team 3 
met hun coach. 
 
De kampioenen kregen een waardebon en de win-
nende coaches een mooie bos bloemen.  

Ik was om ongeveer 9 uur thuis. Het was me het dag-
je wel, riep mijn vrouw. Dat kon ik beamen, maar ik 
had er geen spijt van. 
 
Rest mij nog te bedanken alle mensen, die het dit 
seizoen weer mogelijk hebben gemaakt. De ouders 
van team 4 en 5 die hun pupillen hebben gereden 
naar de uitwedstrijden; de wedstrijdsecretaris, die 
achter de schermen alles in orde maakt zoals wed-
strijdformulieren en tafels klaar zetten, doorgeven 
van uitslagen aan de bond, stukje schrijven voor de 
site enz. De coaches, die alle thuis- en uitwedstrijden 
hun teams hebben begeleid. De trainers, die met 
veel inzet onze jeugd het spelletje bijbrengen; de 
mensen achter de bar die voor de drankjes en de 
hapjes zorgen, het bestuur dat de organisatie van de 
tafeltennisvereniging draaiende houdt (van het rege-
len van de zaalhuur tot en met doen van inkopen 
voor de kantine) en als laatste de ouders die met 
veel enthousiasme hun kinderen aanmoedigen.  
(vervolg op blz:13) 
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(vervolg van blz:12) 
Als allerlaatste de mensen die de pupillen begelei-
den naar zowel interne als externe toernooien.  
 
U ziet het: het zijn er tientallen die in touw zijn voor 
onze jeugd. Allen bedankt! 
 
Ik wou het hier maar bij laten en groet weer een ie-
der van de TTV Huizen. Ik wens u allen namens de 
TCJ fijne feestdagen en een voorspoedig en gezond 
2010. We zien elkaar weer! 
 
Namens de T.C.J. 
Harry Kempers 

 

Jeugdkompetitie 

 
Deze kompetitie is weer afgelopen dus het wachten 
is weer op de volgende en dat wordt de voorjaars 
kompetitie 2010. 
 
Ik mag toch wel zeggen dat we een heel goed sei-
zoen hebben gehad met 2 kampioenen en het 1e 
team op een mooie en verdiende 2e plaats. 
Dus wat dat betreft hebben we 3 teams welke gaan 
promoveren naar een hogere klasse. 
Het 1e team gaat naar de hoogste klasse bij de jeugd 
dat is de kampioenspoule, waarin de beste 8 teams 
van Nederland uitkomen dus dat belooft wat. 

Het is alweer een hele tijd geleden dat we in die klas-
se hebben gespeeld,dus dat is toch weer een hele 
vooruitgang. 
 
Het is maar gelukkig want als ze die 2e plaats niet 
hadden gehaald had het hele team uit elkaar geval-
len,Maarten zou weer terug zijn gegaan naar woer-
den en bij de senioren gaan spelen,Quinten wilde bij 
een andere vereniging gaan spelen waar wel een  

 
 

team in de hoogste klasse uitkwam alleen Ruben zou 
blijven of er moest een andere club komen die nog  
belangstelling had anders bleef hij gewoon bij Huizen 
spelen. Wel blijven de jongens ook uitkomen in de  
seniorenkompetitie dus het wordt best een zwaar 
programma, maar ze zijn nog jong. 
 
Ook ons 2e team heeft het kampioenschap binnen 
weten te halen en dat was in de 1e klasse. 

 
En omdat dit de hoogste klas is in de afdelingkompe-
titie gaan ook zij nu landelijk spelen. 
Het toch ook wel een vermelding waard dat Nico het 
heeft gepresteerd om op 100% te blijven staan op-
zich al een heel goede prestatie. 
Ook Sander en Maxim en Kevin hebben het goed 
gedaan, maar nu zal het toch wel iets zwaarder wor-
den maar dat weten ze wel ,maar ook dat is wel weer 
goed. Wel zal er Zaterdags een stukje verder gereden 
moeten worden dat geld voor de jongens maar ook 
voor hun trotse coach Henk Oversteege. 
 
Ook Huizen 3 werd kampioen zij speelden in de 6e 
klasse en gaan nu dus 5e klasse spelen. 

(vervolg op blz:14) 
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(vervolg van blz:13) 
Ook dat moet goed kunnen gezien hun inzet iedere 
wedstrijd ,en met Harry als hun coach moet dat wel 
lukken. 
 
Dit team werd vertegenwoordigd door Kristel Koele-
wijn en Pim de Keijzer en de voor het eerst kompeti-
tie spelende Pardis Fakiri. 
Heel goed gedaan jongens en meisje natuurlijk. 
 
Huizen 4 zij kwamen uit in de starterskompetitie 
 welke is in het leven geroepen voor de welpen en de 
pupillen welke nog moeten wennen aan de kompeti-
tie. Maar zij hebben zich er heel moedig doorheen 
geslagen.  

 
Hier speelde Celia Klein en Thijmen van Dijk ,hier was 
wel te zien dat Celia vaak net iets sterker was dan 
Thijmen. 
Thijmen kwam hier nog wel eens net iets te 
kort,maar ook hij gaat steeds sterker spelen. 
Hier zag je dan ook dat Celia net iets sterker is en het 
niveau aardig aankon. 
We hebben in iedergeval weer een paar weken om 
te trainen voor de nieuwe kompetitie. 
Het is wel mooi dat hier ook nog  1 speelster bijkomt 
dan spelen zij ook met z,n drietjes,dat is toch net 
weer iets leuker en je hebt iets meer kans die speel-
ster is Louise Kos. 
Maar ook zij spelen met veel plezier en inzet dus ook 
dat moet goed komen. 
 
Huizen 5 ook zij kwamen uit in de starterskompetitie 
en wel in starters B. 
Ook zij hebben het heel redelijk gedaan zij waren al 
met z,n drietjes en dat blijft ook zo. 
Dit kan alleen dit seizoen nog want dan wordt Timo 
Kadet en is hij geen pupil meer. 

 
 
Dan mag hij niet meer in deze kompetitie meespelen 
en moet hij naar de gewone kompetitie. Maar zover 
is het nog niet we hebben nog een heel seizoen voor 
de boeg. 
Ook hier spelen de kinderen met veel plezier het hele 
team bestaat uit Arianne Boot en Timo Weinberg en 
Tim Hoek. 

Het leuke bij de starters kompetitie is dat ook de 
ouders een beetje fanatiek zijn en dat is best wel 
leuk.  
 
Het aankomend seizoen gaan we met 6 teams van 
start daar er net nog een team van de Bijmaat bij 
komt welke bij ons kompetitie gaat spelen,en ook in 
zijn geheel wordt overgeschreven naar Huizen. 
Het is n.l. zo dat de Bijmaat is gestopt met de jeugd 
en al hun jeugd bij ons onderbrengt. 
 
Bij het 1e starters team gaat dus als 3e Louise Kos 
meedraaien. 
De nummering van de teams zijn dus allemaal 1 op-
geschoven vanaf team 3 vanwege dat team wat er 
nog bijkomt. 
 
Ook het 3e team zou er een speler bij krijgen maar 
die had zich nog niet opgegeven als lid dus moest dat 
nog even wachten dan moet hij er als het mogelijk is 
straks nog worden bijgezet,maar de teams zijn al 
opgegeven want dat moest gebeuren voor 5 Dec dus 
vandaar. 
 
Dan zoals gewoonlijk nu de percentages van de afge-
lopen kompetitie. 
(vervolg op blz:15) 
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(vervolg van blz14) 
Het 1e team Quinten van Dissel eindigde hier als 
hoogste en wel op 70% Maarten Versloot bleef ste-
ken op 41% en Ruben Lam kwam tot 44%. 
 
Team 2 daar was de hoogste score voor Nico Sentini 
dat was 100% en hij heeft echt alle wedstrijden mee-
gespeeld, Kevin Kos kwam tot 47%,Maxim vd Kaaij 
scoorde 61% en Sander Lam bleef steken op 52%. 
 
Dan team 3 Hier kwam Kristel Koelewijn tot 93% en 
haalde Pim de Keijzer 87% en Pardis Fakiri kwam tot 
63%. 
 
Huizen 4 Celia Klein 78% en Thijmen v Dijk kwam tot 
25 %. 
 
Huizen 5 Timo Weinberg kwam hier tot ong.33% 
Arianne Boot haalde ong.23% en Tim Hoek bleef 
hangen op ong.33%. 
 
Van dit team is het percentage heel slecht te bepalen 
omdat omdat zij een team hebben van 3 spelers, en 
dan speelt de een 2 enkelspelen en geen dubbel en 
een andere keer speel je weer 1 enkel en 1 dubbel 
dus vandaar die moeilijkheid. 

 
 
 
Dit waren dus weer alle percentages van iedere spe-
ler, ik hoop dat het nieuwe seizoen ook voor de star-
ters weer zo goed gaat dan kunnen we in de najaars-
kompetitie kijken of er weer een team is door te 
schuiven naar de gewone kompetitie. 
Dat is toch uiteindelijk het streven van iedere speler 
lijkt mij. 
Dan heb ik nu nog de nieuwe teamsamenstelling 
voor de voorjaarskompetitie.     

Team 1 kamp.poule Team 2 land B/C 

Quinten van Dissel                                                                Nico Sentini 

Maarten Versloot                                                                  Sander Lam 

Ruben Lam                                                                           Maxim vd Kaaij 

 Kevin Kos 

Coach Patrick Visser 
 Cees Lam                                          

Coach Henk Oversteege 

 

Team 3    5e klasse                                                                  Team 4 5e klasse 

Kristel Koelewijn Yoeri Tax 

Pim de Keijzer                                                                        Thom Veerman   

Pardis Fakiri                                                                            Balci Zubeijde 

Ruben Tempelaars  

Coach Harry Kempers                                                             Coach nog niet bekend 

 

 
 

Team 5 Starters A                                                                    Team 6 Starters B 

Celia Klein                                                                                Timo Weinberg 

Thijmen v Dijk                                                                          Arianne Boot 

Louise Kos                                                                                Tim Hoek 

  

Coach ouders Coach ouders 

 
Dit zijn de teams voor de voorjaarskompetitie zoals 
iedereen kan zien is het aantal teams onder het 
schrijven van dit stuk veranderd we hebben nu 6 
teams i.p.v 5 dat is alleen maar mooi. 
 
Aangezien de vereniging Bijmaat gestopt is met de 
jeugd zijn alle jeugd spelertjes bij Huizen onderge-
bracht incl. het kompetitie spelende team. 
Het is een team wat ook goed in de 5e klasse kan 
meedraaien gezien de 2e plaats achter Huizen 3 in de 
afgelopen kompetitie. 
 
De coaches zijn weer dezelfde als in de afgelopen 
kompetitie,alleen van het nieuwe team weet ik het 
nog niet maar ook dat zal ongetwijfeld worden  
vervuld. 
 
Bij de startertjes doen we net als vorig seizoen een 
beroep op de ouders,waarvan ik denk dat ook dat 
wel weer goed zal komen. 
 
Ze hadden er tot op heden veel plezier in dus denk ik 
dat wel weer zal lukken.   
 
Dit was het dan weer voor deze keer,bij de volgende 
Voltreffer is de kompetitie al weer aan de gang dan 
hebben we weer wat andere dingen te melden. 
Er zal best wat verandering zijn omdat er toch heel 
wat teams een klasse hoger gaan spelen. Jongens 
succes het nieuwe seizoen. 
 
Tot slot wens ik iedereen een heel mooie kerst en 
een goed begin van het nieuwe jaar. 
 
Namens de T.C.J 
Peter vd Broek  
   
Met Huizen twee naar het landelijk C. 

 

Toen Nico vlak voor het vorige uitkomen van de 
Voltreffer riep:”Peter heb je de bloemen al   
besteld?”vond ik dat erg voorbarig. Heel eerlik moet 
ik bekennen dat ik toe mijn jongens maar zo’n 60% 
gaf om kampioen te worden. Zelfs voor aanvang van 
de laatste wedstrijd was ik nog in grote twijfels, 
(vervolg op blz:16) 
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(vervolg van blz:15) 
 want bij Hilversum wordt zoveel getraind en er is al 
jaren een goede begeleiding. Hun winst van 10-0 bij 
Gispen deed mij echt twijfelen, want beide keren 
hebben we van Gispen niet overtuigend gewonnen. 
Dus met een negatief gevoel ging ik met mijn team 
op weg naar Hilversum. Als laatste haalden we Nico 
op. Hij stapte in en met een bravour begon hij, 
“Kampioenen”,  te roepen. Hij bracht bij de jongens 
meteen een positieve stemming. 

 
We stapten in Hilversum uit de auto, Nico nam de 
regie en zei dat we allemaal tegelijk naar binnen 
moesten gaan. In gedachten waande hij zich al kam-
pioen.   En dan de wedstrijd…. We kwamen achter  
 
met 1-0, Nico maakte gelijk, toch niet helemaal ge-
rust. Kevin won, we wonnen het dubbel. We gingen 
door en uiteindelijk was het 6-3. We waren al lang 
kampioen, maar er was nog een mijlpaal te bereiken. 
Nico speelde nog 100%.  
 
Bij Hilversum waren ze er erg op gebrand om  hem 
een nederlaag toe te brengen. Nico vroeg ons om 
een flinke support.  
 
Pieter Kos, medespelers en ondergetekende klapten 
onze handen stuk bij elke goede bal. De successen 
waren om en om. Het werd 2-2 in games. 
 

 
 
 Nico deed er een schepje bovenop en zonder ook 
maar één keer zenuwen te tonen maakte hij die vijf-
de game af. Hij hield zijn tegenstander onder de vijf. 
Hilversum toonde zich een sportieve verliezer. Ik 
hoorde alom bewondering voor de koelbloedigheid 
van Nico. 
 
Na deze lofzang zou men kunnen denken dat Nico 
alleen kampioen is geworden. Dat is natuurlijk niet 
waar, immers hij haalde maar drie punten van de ze-
ven. De medespelers Kevin, Maxim en Sander ( in al-
fabetische volgorde) hebben minstens net zo goed 
gespeeld, wat Nico aan techniek voor ligt, moeten zij 
door inzet, tactiek en doorzettingsvermogen goed 
maken. Dat ze alle drie boven de 50%  spelen zegt al 
genoeg. Jongens ik ben zo trots op jullie. 
   
Op de terugweg riep Nico;”Limburg, we komen er 
aan!”   
 
 
 

 
Hiermee geeft hij aan dat we minstens  
landelijk b gaan spelen, want komend seizoen hoe-
ven we nog niet zo ver weg. 
 
Henk Oversteegen, coach van het team van het sei-
zoen! 
 
Kindertafeltennis Feest 2009 

 
Op 12 december mochten wij als vereniging weer het 
Kindertafeltennis Feest organiseren. Voor dit jaarlijks 
terugkerende toernooi hadden zich dit jaar 64 kinde-
ren opgegeven. Ondanks dat dit aantal iets minder 
dan vorig jaar was, kunnen we terugkijken op een 
drukke en zeer gezellige dag.  
 
In de ochtend begonnen 12 kinderen uit de groepen 
5 en 6 enthousiast aan hun eerste wedstrijden. Uit 
de twee zeskampen kwamen al snel Celia Klein van 
de Parel en Tim Hoek van de Koningin Wilhelmina, 
beide lid van deze vereniging, als topfavorieten naar 
voren. Onder grote belangstelling van de andere 
kinderen speelden zij aan het eind van de ochtend de 
finale. 
 
Dit was overigens dezelfde finale als vorig jaar, toen 
won Celia na een hele spannende finale in 5 games 
van Tim. Dit jaar was de finale na drie games al be-
slist. 
 
Celia Klein - Tim Hoek  

11-6, 12-10,11-2  uitslag 3-0   
Celia won voor de tweede keer op rij een hoofdprijs 
bij het Kindertafeltennis Feest. Nogmaals gefelici-
teerd! 
  
’s Middags streden 52 kinderen uit de groepen 7 en 8 
om de prijzen. Nadat de poules gespeeld waren gin-
gen we over op de finalerondes.  
 
In groep 7 stonden Jonne Falk van OBS de Bijvanck 
en Renzo Hogebrug van de Eben Haezer tegenover 
elkaar in de finale. Jonne leek aan het begin makke-
lijk te gaan winnen, maar Renzo vocht zich terug in 
de wedstrijd en dwong een vijfde game af. In deze 
allesbeslissende game liet Jonne zien dat hij goed 
kan tafeltennissen. Jonne won met 11-2 en pakte de 
eerste prijs! 
 
Jonne Falk – Renzo Hogebrug  

11-8, 11-5,-8-11, 8-11, 11-2 uitslag 3-2 
(vervolg op blz:17) 
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(vervolg vanblz:18) 
In groep 8 waren het vooral de jongens van de  
Dr. Maria Montessorischool die opvielen. Vorig jaar 
waren dezelfde jongens, toen natuurlijk nog in groep 
7, ook al veruit de beste. Waarschijnlijk spelen zij da-
gelijks op het schoolplein, want er werden ballen ge-
slagen waar ik echt van stond te kijken.  
 
Het verbaasde dan ook niemand dat de finale tussen 
twee jongens van de Dr. Maria Montessorischool 
ging. Tom Schouten won uiteindelijk in 4 games van 
Derk Molijn.  
 
Derk Molijn – Tom Schouten 

7-11, 11-5, 8-11, 10-12 uislag 2-3 
 
De Eben Haezer won over de hele dag gezien de 
meeste partijen en kon aan het eind van de dag de 
scholenbokaal mee naar huis nemen.  
 
Al met al was het een zeer geslaagde dag. De kinde-
ren hebben volgens mij allemaal een hele gezellige 
dag gehad. De sfeer was goed en sportief, de vrijwil-
ligers hadden het ook allemaal erg naar hun zin en 
hebben vol enthousiasme meegeholpen.  
Ik wil Harry, Cees, Peter en Ruben graag bedanken 
voor de hulp bij de organisatie.  
 
Ook wil ik Wim, Caroline, Quinten, Kevin, Sander, Ni-
co en Gijs bedanken voor de hulp bij het tellen van 
wedstrijden.  
 
De barmannen Hans en Kees in de ochtend en Frank 
en Maarten in de middag hebben zich ook uitge-
sloofd. Speciaal woordje naar Maarten, die volgens 
mij de hele middag heeft staan bakken. Er gaan ge-
ruchten dat hij nog steeds naar frituurvet stinkt.  

 
Ik hoop dat ik niemand vergeten ben, want dit soort 
dagen worden mogelijk gemaakt door jullie vrijwilli-
gers. Hartstikke bedankt daarvoor!  
 
Namens de T.C.. 
Gerben de Jong 
 
Oliebollentoernooi 2009: Dinsdag 29 december 

  
Het jaar loopt weer bijna ten einde, en zoals de 
meeste van jullie wel weten, komt het jaarlijkse olie-
bollentoernooi er ook weer aan, een van de leukste 
interne toernooien die we bij onze vereniging heb-
ben. Een aantal van jullie heeft zichzelf al weer had-
den opgegeven en dat is natuurlijk hartstikke mooi.  
 

 
 
Heb je jezelf nog niet opgegeven, maar wil je wel 
graag meedoen? Dit kan via onze website 
www.ttvhuizen.nl, of via de inschrijflijst die in onze 
kantine hangt.  
  
- Het toernooi wordt gehouden op dinsdag 29 
DECEMBER en we zullen rond 11:00 UUR beginnen. 
Zorg wel dat je ongeveer een half uurtje voor aan-
vang aanwezig bent zodat je nog even kan inspelen 
en ik de poules kan indelen! 
  
- Iedereen kan meedoen, zowel jeugdleden die com-
petitie spelen, recreanten van de trainingsgroep van 
Gijs en ook niet leden. 
 
 - Iedereen kan winnen, we spelen namelijk met een 
handicapsysteem, wat wil zeggen dat de betere spe-
lers punten moeten voorgeven op de spelers dielager 
spelen. Speel je boven de 80% in de klasse waarin je 
speelt, dan wordt je een klasse doorgeschoven. Dus 
speel je 81% in de tweede klasse, dan word je inge-
deeld als 1e klasse. 
 
- Er zal een winnaarsronde komen, maar ook een 
troostronde. dus is het je niet gelukt om in je poule 
naar de winnaarsronde door te gaan, dan heb je nog 
altijd kans om een beker te winnen in de troostron-
de. 
 
- Er zullen oliebollen en appelflappen genoeg zijn, 
maar we zullen gewoon spelen met tafeltennisballe-
tjes. 
  
- Nodig ook eens kinderen uit die geen lid zijn van 
onze vereniging, bijvoorbeeld je broertje of zusje, 
neefje of nichtje, buurjongen of buurmeisje, of een 
klasgenoot of vriend 
  
Namens de T.C.J. 
Gerben de Jong 
 
Jeugd 1 gaat Kampioenspoule spelen. 

 
Wie had dat gedacht, dat het eerste jeugdteam kam-
pioenspoule zou gaan spelen! Natuurlijk had ik het 
gehoopt, maar het zag er niet goed uit.  
 
Maarten en Quinten hadden al plannen om elders te 
gaan spelen, alles was eigenlijk al geregeld. We 
moesten met 7-3 winnen van Scylla, waar we in de 
eerste ontmoeting met 8 -2 van hadden verloren. 
Een bijna kansloze opgave, maar GEEF NOOIT OP.  
(vervolg op blz:18) 
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(vervolg van blz:17) 
Quinten speelde de eerste wedstrijd en won deze 
netjes. Ruben wist zijn eerste partij niet in winst om 
te zetten. Het stond weer gelijk. Maarten won zijn 
wedstrijd en speelden Quinten en Maarten ook de 
dubbel. De dubbel werd ook gewonnen. Zat er dan 
toch nog een verrassing aan te komen? 
 
Ruben won zijn tweede partij, het liep goed. Toen 
moest Quinten spelen en hij verloor zijn partij. Zoals 
zijn moeder zei: ”hij is ook geen machine en kan niet 
altijd winnen”. Toch hadden we gehoopt dat hij zou 
winnen, maar helaas dat gebeurde dus niet. De stand 
was nu 4-2. Maarten speelde zijn tweede wedstrijd 
en vocht eigenlijk tegen zichzelf. De dubbel speelde 
misschien nog mee, maar helaas, hij verloor. 
 
 De stand werd nu erg kritisch, 4-3, we mochten niets 
meer verliezen.  
De kans op een 7-3 overwinning was nu wel erg 
klein, maar er waren nog drie wedstrijden en waar-
om niet? Ruben speelde zijn laatste wedstrijd en 
speelde zeer correct met goed geplaatste ballen.  
 
Scylla scoorde ook een aantal mooie punten, maar 
Ruben won de wedstrijd en op een goede manier.  
De stand was 5-3. Maarten speelde zijn laatste partij 
en hij wisselde simpel en zeer doeltreffend spel af 
met twee mindere sett. Er moest een vijfde set aan 
te pas komen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vol met zenuwen begon hij aan deze laatste set en 
won met uiterste precisie in de laatste balwisseling. 
De stand was 6-3. De grote vraag was nu: kon Quin-
ten het laatste punt meenemen of moest hij dit af-
staan? De eerste set ging verloren, hij had geen vat 
op het spel en vond dat hij slecht speelde. We pro-
beerden hem te coachen, maar het lukte eigenlijk 
niet. Toen kwam Gijs Molenaar naar voren en gaf 
Quinten een paar gouden adviezen. De wedstrijd 
draaide. Quinten wist weer hoe hij spelen moest, 
won de volgende drie sets en haalde het laatste punt 
binnen. De jongens hadden met 7-3 gewonnen en 
waren tweede geworden in hun landelijk A poule. 
 Zij mogen nu kampioenspoule spelen.  
 
JONGENS, VAN HARTE GEFELICITEERD, JULLIE 
HEBBEN HET VERDIEND, NU NOG NEDERLANDS 
KAMPIOEN!!!  
 
De kampioenspoule bestaat uit alle eerste en tweede 
geplaatste teams uit de vier landelijk A poules. 
Deze acht jeugdteams spelen in het voorjaar om de 
titel NEDERLANDS KAMPIOEN JEUGD 2009/2010.  
We gaan een aantal schitterende zaterdagen tege-
moet met waarschijnlijk 3 landelijke teams tegelijk 
thuis spelend.  
Dus ik zou zeggen: komt allen kijken, want jullie 
steun is welkom en misschien wel heel nodig. 
 
Cees Lam, 
begeleider. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor in je Agenda 

Wanneer: Wat:  Voor wie: 

19 december BC Toernooi Assen Jeugd 

20 december BC Toernooi Assen Jeugd 

24,25,26 december Gesloten Jeugd & Senioren 

28 december Prima Donna Kaas Oliebollentoernooi  Senioren niet leden 

29 december Prima Donna Kaas Oliebollentoernooi Senioren 

29 december Prima Donna Kaas Oliebollentoernooi Jeugd en niet leden 

02 januari SV Huizen   

05 januari Nieuwjaarsreceptie Jeugd & Senioren 

09 januari SV Huizen  

15 januari Algemeen Clubkampioenschappen Senioren 

18 januari Start competitie (afdeling voorlopig) Senioren 

23 januari Start competitie (afdeling/landelijke voorlopig) Jeugd & Senioren 

23 januari Midden Meerkamp ½ finale Jeugd 

06 februari Deadline voltreffer Jeugd & Senioren 

07 februari  ½ finale Nationale Meerkamp Jeugd 
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Namens de redactie wens ik jullie 

 

Fijne kerstdagen 
en een 

Gelukkig Nieuwjaar 
 

Ik wil iedereen bedanken die heeft 
bijgedragen aan de totstandkoming en het 
rondbrengen van de Voltreffer in 2009. 

Maarten 




