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Robert Bunschoten en Hennie Dekker waren er wel
en zijn gedecoreerd. Zoals gebruikelijk hadden zij de
dag ervoor een mooie bos bloemen thuis ontvangen.

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

Tot slot kwam in de rondvraag het jaarlijks terugkerende pleidooi van Peter van de Broek om zorgvuldiger met ons materiaal om te gaan.
Inmiddels is daar in de infomail al op ingegaan en zal
verderop in het clubblad hier nog aandacht aan worden besteed.

Woensdag 31 maart j.l. hebben we de algemene ledenvergadering gehouden.
Wat valt hierover te melden. Eigenlijk niets. We begonnen om 20.05 uur en de vergadering eindigde om
21.02 uur en ik heb het nog rustig aan gedaan. Op
zich een goed teken, want dat betekent dat de leden
het eens zijn met het gevoerde - en te voeren beleid.
Toch zijn een paar opmerkingen wel op zijn plaats.

COMPETITIE
De voorjaarscompetitie zit er weer op. Bij de jeugd
waren er dit keer geen kampioenen. Wel dat het
eerste jeugdteam die bij de beste acht van Nederland is geeïndigd en 1 mei a.s. nog een wedstrijd
moeten spelen voor de derde of vierde plaats tegen
Elan. Een grootse prestatie.

We kunnen ons verheugen op een compleet bestuur
en daar mogen we trots op zijn. Zoals voorgesteld in
de toelichting op de agenda, is Patrick Visser gekozen
als penningmeester, heeft Monique Gerritsen-van de
Brug het secretariaat op zich genomen na tien jaar
als penningmeester te hebben gefunctioneerd en
heeft Thijs Fennis de functie als vertegenwoordiger
van de P.A.C. op zich genomen, welke hij al vanaf
september 2009 als a.i. bekleedde. We gaan er weer
een goed jaar van maken. Dat kunnen we niet alleen
en hebben daar ook de medewerking van de leden
voor nodig.

Vermeldenswaardig is dat Celia Klein in de startersklasse op 100% is geeïndigd. Jammer voor ons maar
leuk voor haar dat ze in juni naar Curaçao gaat verhuizen.
Bij de senioren vier kampioenen en die hebben zaterdag 17 april j.l. tijdens een gezellige bijeenkomst
in de kantine de bloemen overhandigd gekregen
door Bert Jongerden en Frank Hagen.
Verderop in het clubblad ongetwijfeld een uitgebreid
verslag van de competitie van zowel de jeugd als de
senioren met eindstanden en percentages.

De mentaliteitsbeker is voor een jaar in handen gekomen van Hennie Dekker. Zij is een stille kracht achter de ZKC en doet daar veel werk, wat door niemand
gezien wordt. Hennie alsnog van harte.
Dan was er nog de uitreiking van de speldjes 10 en
25 jaar lid. Van degenen die tien jaar lid zijn, was alleen Gerben de Jong aanwezig. Hij kreeg zijn speldje
opgespeld.

Rest nu nog de bekercompetitie voor de senioren,
waar vier teams van ongeveer 8 personen voor gaan
strijden.
Voor de jeugd is er op zaterdag 22 mei a.s. nog de
finale van de Midden Meerkampen en op 29 mei de
kadetten.

Van de 25-jarigen was Alex Smit door omstandigheden niet aanwezig en die zal zijn speldje in een later
stadium overhandigd krijgen.
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN SENIOREN PER KLASSE
Vrijdag 16 april j.l. zijn de clubkampioenschappen
per klasse gespeeld. De belangstelling was groot en
na vele wedstrijden zijn uiteindelijk de kampioenen
naar boven gekomen.
Ongetwijfeld hier een verslag in het clubblad.
Vanaf deze plaats feliciteer ik de kampioenen.

Pagina 1
Pagina 4
Pagina 9
Pagina 10
Pagina 14
Pagina 16
Pagina 20
Pagina 21
Pagina 20

TOT SLOT
We naderen alweer het einde van het seizoen 20092010.Rest nog bekerwedstrijden
/jeugdkampioenschappen en zeker niet onbelangrijk
(vervolg op blz:3)
2

(vervolg van blz:2)
het jaarlijkse vrijwilligersuitje op zaterdag 29 mei a.s.
Vrijwilligers doen heel veel werk en moeten daar
zeker voor beloond worden.

Deze bezoekers waren allen vrijwilligers die op zich
het reilen en zeilen op de vereniging wel kennen. De
ALV is bij uitstek een gelegenheid om jezelf op de
hoogte te brengen van de organisatie van de club,
maar ook om je te laten horen over positieve of verbeterpunten. Wellicht dat volgend jaar deze vergadering beter bezocht wordt.

Een einde waar we ook afscheid gaan nemen van
Henk, Darlenis en Celia Klein die eind juni gaan verhuizen (Henk zijn vaderlandse plicht roept) naar
Curaçao. Tijdens de laatste thuiswedstrijd van Heren
1 (zaterdag 10 april 2010) hebben we Henk en Darlenis bedankt voor hun jarenlange inzet voor de club
en in het bijzonder op de zaterdagmiddagen,
wanneer het eerste senioren team thuis speelt. Wij
zullen hun kookkunst missen. De vereniging heeft
een bon van La Beaugeste aangeboden om zich zelf
nu een keer te laten verwennen.
Ik/we wensen hen veel geluk in hun nieuwe/oude
omgeving en zullen ongetwijfeld veel bezoek ontvangen gezien de velen die Henk uitgenodigd heeft
om eens langs te komen.

Als redacteur van de Voltreffer zie ik ingezonden
stukken als eerste en zag er dit keer ook weer wat
stukken uit de oude doos bij. Hopelijk zijn dit blijvertjes en geen een-dagsvliegen.
Maarten
Wees zuinig op de materialen van de vereniging

Op de afgelopen jaarvergadering is wederom, en
geheel terecht, genoemd dat we als vereniging niet
verantwoord met onze materialen omgaan. Hierbij
kan je denken aan de tafeltennistafels, telborden,
netposten, stoelen en afscheidingsborden.

Jan Visser
Opmerkelijk…..

De schade die ontstaat aan deze materialen komt
deels voort uit onwetendheid maar ook moedwillig.
Krassen in stoelen, afgescheurde nummers van telborden en krassen op de tafels zijn voorbeelden van
onnodige beschadigingen die de vereniging geld en
tijd kost.

Het lijkt of het werkt om iets te schrijven, want er
waren op een zaterdag 2 landelijke wedstrijden van
de jeugd en de kantine was vol!!!!!!!!!!!! Het was erg
leuk om zoveel belangstelling voor de jeugd te zien.
Eigenlijk zouden we dit ook moeten hebben voor de
afdeling (en daarbij wijst de vinger ook naar mijzelf)

Ook werd op de ledenvergadering geconstateerd dat
een aantal beschadigingen deels te wijten is aan
onwetendheid. Een goed voorbeeld hiervan zijn de
afscheidingen, die nadat alle tafels in de kast staan,
tegen en over de tafels heen worden gezet. Deze
manier van opruimen heeft al geleid tot verschillende beschadigingen aan tafels. Om de juiste manier
van opruimen onder de aandacht te brengen zal de
Z.K.C. een instructieformulier maken over het opruimen van de tafels. Deze komt zo snel mogelijk aan de
binnenkant van de opbergkast te hangen.

Ik weet niet of komt door mijn stukje, belangstelling
of gewoon trek in eten. Henk was die zaterdag geen
kok en Jerry had ingeschat een rustige bardienst te
hebben met slechts 2 jeugdteams thuis… Hij had
Chantal al laten weten vroeg thuis te zijn, maar stond
uiteindelijk te zweten in de keuken.
Bij drukke zaterdagmiddagen wordt de bestuurskamer omgetoverd in kinderopvang. We zijn in het bezit van zeer veel videobanden en spelletjes, waar
jonger en ouder zich mee vermaakt. Het is wel jammer dat niet iedereen zich altijd verantwoordelijk
voelt voor het netjes achterlaten van deze kamer.
Ofwel: de borden/flesjes/glazen van je kinderen opruimen en ze sommeren de spelletjes op te bergen.
Het maakt daarbij niet uit dat je misschien de vorige
keer de troep van iemand anders hebt opgeruimd, je
blijft verantwoordelijk voor je eigen kinderen. Dus
niet ineens de deur uitrennen! De kinderen die er
spelen zijn over het algemeen ook groot genoeg om
te kunnen opruimen.
De ALV vergadering van 1 april jongstleden werd helaas slechts bezocht door ongeveer 25 leden.

De vereniging doet een beroep op iedereen om ordelijk om te gaan met de materialen van de vereniging.
Daarnaast is het ook onze taak om spelers van buiten
de vereniging aan te spreken op zichtbaar onjuist
gebruik van de materialen.
We rekenen op jullie medewerking.
Namens het bestuur,
Thijs Fennis
Voorzitter P.A.C.
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Voorjaarscompetitie 2010
Zaterdag 17 april hebben we onder grote belangstelling aan vier teams de kampioensbloemen uitgereikt,
de teams 3, 9, 12 en 13 waren de gelukkigen;
allen van harte gefeliciteerd!
Team 1 met een 4e plaats een minder seizoen, een
oorzaak was natuurlijk de vele blessures.
Team 2 net niet, in een sterke poule teveel punten
laten liggen tegen de zwakkeren in de poule.
Team 3 met overmacht kampioen, volgend seizoen
1e klas.

Team 9

Team 12
Team 4 en 5
Onze 3e klassers deden het goed, meespelen om het
kampioenschap zat er niet in, team 5 neemt afscheid
van Henk die naar Curaçao verhuisd.
Team 6, 7 en 8
De 4e klassers, helaas moet team 8 afscheid nemen
van deze klasse, meer dan een 6e plaats zat er niet in;
team 7 lag een tijdje op kop, maar kon dat in de slotfase niet volhouden; team 6 eindigde probleemloos
in de middenmoot.
Team 9, 10 en 11
De 5e klassers, deed team 9 het bijzonder goed tot in
de 10e wedstrijd, was het spannend of ze het zouden
redden, gelukkig konden ze hun kleine voorsprong
vasthouden. De teams 10 en 11 draaiden redelijk
mee.
Team 12 en13
De 6e klassers, allebei kampioen, voor team 12 geen
verassing, met overmacht kampioen; voor team 13
was het ook verwacht, nadat het vorig seizoen net
niet lukte.

Team 13
Het was dit voorjaar een makkelijke en vlot verlopen
competitie: geen boetes, weinig invallers en niet al te
veel uitgestelde wedstrijden, wij van de TCS gaan ons
voorbereiden op de volgende competitie. In het laatste clubblad van het seizoen volgt nog de nieuwe
teamsamenstelling.
Bert Jongerden
ACL
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Team1
Punten
Heerlen
73
Salamanders
71
Cevelum
57
Huizen
53
TTVN
25
Shot
21
Gijs
79%
Andre
59%
Frank
38%

Eindstanden en percentage voorjaar 2010
Team 2
Team 3
Punten
Punten

Team 4
Punten

Rega 2

68

Huizen 3

69

Almeerspin 4

68

VTV 4

67

Otio 1

63

Hilversum 14

65

Huizen 2

65

Hilversum 13

49

Huizen 4

59

Good luck 1

49

ONI 1

47

SVE 4

49

Hilversum 8

27

Maarssen 2

43

ATC 5

32

SVE 2

24

Laren 2

29

Douwe Egberts 1

27

77%
70%
47%

Ruben
Juriaan
Robert
Geert

79%
78%
67%
61%

Patrick
Quinten
Kornel

Team 5
Punten

Team 6

Edwin
Frank
Thijs
Bert

76%
62%
57%
54%

Team 7
Punten

Team 8
punten

punten

Almeerspin 5

70

Rega 4

77

SVO 4

62

Lelystad 3

59

ATC 3

56

Almeerspin 8

68

Huizen 7

56

Elan 6

53

Vitus 1

51

Huizen 6

49

Woerden 8

48

Hilversum 19

51

Huizen 5

50

Lelystad 2

49

De Vaart 1

46

ATC 6

50

VEV 2

37

Good Luck 4

42

Vechtlust 2

44

Almeerspin 9

48

`t Gooi 2

36

ATC 8

15

Maarssen 6

34

Huizen 8

39

Henk
Rob
Kees
Gerben

92%
57%
33%
10%

Pieter
Marcel
Sabine
Nicole

Team 9
punten

57%
54%
42%
38%

Richard
Ernst
Yorrick
Piet

Team 10
punten

71%
58%
54%
50%

Alex
Joop
Pieter
Henk

Team 11
punten

70%
52%
14%
11%
Team 12
punten

Huizen 9

72

Good luck 6

58

TVP 3

66

Huizen 12

82

TTVN 8

69

UTTC 12

56

Lelystad 6

53

`t Gooi 3

63

Hoogland 5

57

Hilversum 24

55

Smash 4

52

OSO 1

50

SVO 8

48

Elan 9

50

Huizen 11

49

Vitus 4

39

SVE 10

38

Huizen 10

43

Hoogland 6

41

Werinon 3

34

Hilversum 26

16

TTCL 3

34

Rega 7

39

VEV 5

22

Piet
Hennie
Bert
Martin

70%
37%
22%
17%

Joop
96%
Rene
75%
Monique
67%
lourens
48%
Team 13
punten
Huizen 13

73

ONI 5

65

WIK 5

55

Over `t Net 9

54

Veenland 3

43

`t Gooi 4

10

Gerrit
Leo
Piet
Hans

75%
72%
71%
70%

Cees
Marcus
Ingeborg

63%
57%
26%

Bram
Harry
Manuella
Paul

95%
92%
76%
63%

Van de redactie
De redactie van de Voltreffer is per direct versterkt
met Petra Tax, de vrouw van Henk Tax en moeder van
Yoeri en Jasper.
Haar volledige taak gaan we nog bespreken. Voor
deze deadline heeft ze de stukken in deze Voltreffer
vlot en soepel gecontroleerd. Dit helpt mij enorm om
snel de Voltreffer te maken.
Maarten
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Van Huizen 7 naar Huizen 8
naar Huizen….?

gegeven hebben om ons het hoogste teamnummer
toe te bedelen, nou ja je kan niet alles hebben. Aangezien ik in mijn huwelijk alles met mijn vrouw bespreek heb ik ook dit onderwerp op tafel gegooid en
ik moet bekennen dat dit een belangrijk punt van
discussie is geworden. Inmiddels heeft ze mij o.a.
duidelijk gemaakt dat zij zo’n gratis bosje bloemen
wel ziet zitten en dat het voor mij beter zou zijn als ik
mijn visie enigszins bij zou stellen.

Bert Jongerden moet een vooruitziende blik gehad
hebben toen hij ons teamnummer bijstelde van team
7 naar team 8. Net als wij, loopt ook hij al heel wat
jaren mee en ik denk dat hij gezien heeft dat onze
prestatiecurve wel heel erg veel raakvlakken begon
te vertonen met die van hem zelf.
Als klein voorschotje op wat er volgens hem zat aan
te komen, heeft onze zeer geachte competitieleider
bij aanvang van het voorbije seizoen gemeend dat
het maar eens tijd voor ons werd om het ons zo geliefde nummer 7 maar eens in te ruilen voor het
nummer 8. En hoe moeilijk ook voor mij om het te
erkennen, hij heeft het achteraf gezien bij het rechte
eind gehad. Had ik nog bij het begin van de competitie zoiets van “is ie nou helemaal van de konijnen besnuffeld”, nu moet ik helaas mijn ongelijk bekennen
en constateren dat wij het het komend seizoen een
verdieping lager moeten gaan proberen.

Waar ik, wat mijn mening betreft, de discussie met
mijn teammaten met vertrouwen tegemoet zag,
moet ik hier naar alle eerlijkheid bekennen dat ik min
of meer van hoger hand de opdracht gekregen heb
om komend seizoen toch maar weer te proberen om
te kampioen te worden. Ik ben bang dat haar argumenten zwaarder wegen dan die van mij dus ga ik
komend seizoen toch maar weer voor die promotie.
Bert, vergeet dat teamnummerverhaal van mij dus
maar en deel ons maar in zoals je wijsheid je oorspronkelijk ingegeven had, dat scheelt mij een bezoekje bij een mediator en zorgt bij mijn overige
teamleden ongetwijfeld voor een enorme opluchting.
Soms moet je het gevoel laten prevaleren boven het
verstand.

Natuurlijk ligt het allemaal niet aan ons dat we zijn
gedegradeerd (ik kan het woord haast niet uit mijn
mond krijgen) en gelden hier verzachtende omstandigheden, maar die wil ik hier niet als excuus aanvoeren. We zijn als laatste geëindigd in de poule en we
zullen de gevolgen daarvan moeten accepteren, een
klasse omlaag en wederom een verhoging van ons
teamnummer. Op zich is dat natuurlijk wel grappig,
je gaat omlaag in klasse maar omhoog in teamnummer, dus nu ik er eigenlijk zo over nadenk, voelt het
voor mij eigenlijk meer als een promotie dan een
degra…. (flutwoord).

Joop Rövekamp
Het aanpassende handicap toernooi
Op 2 april 2010 werd weer een vrije week toernooi
gespeeld. Dit keer was het op Goede Vrijdag, dus ik
had niet een al te hoge opkomst verwacht, maar met
de mensen die binnen kwamen druppelen hebben
we uiteindelijk een 9-kamp kunnen spelen.

Je moet de dingen altijd positief benaderen vind ik,
mensen die in de hoogste belastingschijf zitten, zitten daar ook niet in omdat ze een wanprestatie
hebben neergezet toch?

Ik probeer elke keer weer een leuke toernooivorm te
gebruiken voor deze toernooien, door of één van de
eerdere bedachte vormen te gebruiken of, zoals nu,
weer een nieuwe variant te gebruiken.

Dus Bert, eigenlijk zou ik je willen vragen voor ons
eens je hand over je hart te willen halen en ons een
zo hoog mogelijk teamnummer toe te bedelen, dan
heb je er in ieder geval 1 heel tevreden competitie
spelend verenigingslid.

Bij het aanpassende handicap toernooi beginnen de
spelers de eerste game met 'normale' handicap. (2-21-1-1..) Om vervolgens na deze game gespeeld te
hebben de handicap aan te passen met het verschil
van de gespeelde game (met uitzondering vanaf 1012 waarbij er maar 1 punt wordt gecorrigeerd). Dus
als een game begon met 4-0 en de uitslag was
8-11 werd de volgende game gestart met 7-0. Enz.

Ik schrijf dit op persoonlijke titel en ik weet niet of
mijn teammaten het eens zijn met mijn gedachtekronkels, maar dat is een risico dat ik durf te nemen.
Het is dus nog even afwachten wat Bert uit de hoge
hoed tovert voor wat ons aanstaand teamnummer
betreft, ik vind het bijna het jammer dat we geen 6e
klasse gaan spelen want dat zou Bert de vrije hand

Niet voor iedereen ging dit rekenen van een leien
dakje en in de loop van de avond werd ik ook veelvuldig gevraagd om uitsluitsel(vervolg op blz:7)
6

(vervolg van blz:6)
te geven over de beginstand van de volgende game.
Overigens zeggen ze wel eens dat de jeugd niet meer
kan hoofdrekenen, maar Sander Lam heeft deze
avond wel het tegendeel bewezen door feilloos en
razendsnel de handicap van de volgende game te
bepalen.

van de clubkampioenschappen eigen klasse, weg te
werken.
In de eerste klasse hadden we 4 deelnemers en in de
tweede hadden we er 2. Deze 2 klassen hebben dit in
één poule gespeeld waarbij voor de uitslag een verschil is gemaakt tussen deze 2 klassen. In de eerste
klasse is Quinten van Dissel nummer 1 geworden en
Jerry van Leeuwen tweede. In de tweede klasse is
Jurriaan Dekker eerste geworden en Geert Molenaar
tweede.

Van te voren had ik al bedacht dat er met dit systeem gesjoemeld kon worden door met extra grote
cijfers te verliezen om de volgende game meer punten voor te krijgen of door iemand eerst een beetje
bij te laten komen alvorens het laatste punt te maken. Deze extra dimensie had ook wel zijn jeu, maar
mijn opzet was om zo spannend mogelijke games te
krijgen daar de handicap steeds beter toegesneden
zou worden op de personen en de vorm van de
avond. Dus een volgende keer als dit toernooi gespeeld gaat worden zal niet het verschil van de uitslag gebruikt worden, maar zal de handicap met
maximaal één punt per game aangepast worden en
wellicht een best of seven in plaats van een best of
five.

In de derde klasse hadden we dit jaar een zeer goed
gevulde meerkamp,
8 deelnemers. Zoals Rob al voorspeld had, werd
Henk Klein hier met overtuiging (door al zijn wedstrijden te winnen) eerste. Edwin van Dijk werd hier
tweede.

Dan nog even de uitslag. De nummers één tot en met
drie hadden elk 6 punten weten te halen en na wat
gereken bleek Jurriaan Dekker aan het langste eind
te trekken. Tweede werd Marcel Molenaar en derde
Sander Lam, op de voet gevolgd door zijn vader, Cees
Lam. Vervolgens kwamen er weer drie met dezelfde
hoeveelheid wedstijdpunten en hierbij waren de
hoeveelheid gewonnen/verloren games ook gelijk.
Daar de punten van de games niet waren opgeschreven, zijn de volgende personen in alfabetische volgorde ex aequo zesde geworden: Bram Gerritse, Frank
Hagen en Sabine Dekker-van Duinkerken.
Yorick Westland had zijn avond niet en werd hierdoor laatste.

In de vierde klasse waren er slechts 4 deelnemers.
Deze vierkamp werd gewonnen door Marcel Molenaar op de voet gevolgd door Pieter Kos.

Namens de T.C.S.
Bram Gerritse

Voor de vijfde klasse waren er 16 inschrijvingen. De
logische indeling zou 2 achtkampen met kruisfinales
geweest zijn, maar dat we weten dat er een aantal
mensen zijn die dit niet trekken is er voor een andere
indeling gekozen. Er werd gestart in 2 vijfkampen en
een zeskamp, waarvan de nummers 1 en 2 doorgingen. In poule 1 waren dit Piet Zittersteijn en Hans le
Poole. In poule 2 waren dit Henny Dekker en Bram
Gerritse en in poule 3 Cees Lam en Manuela
Schuurman. Deze mensen werden vervolgens weer
in een zeskamp gestopt,waarbij de onderling
gespeelde wedstrijden uit de voorrondes alvast
ingevuld werd.
(vervolg op blz:8)

Prima Donna Kaas
Clubkampioenschappen 2010 eigen klasse
Op 16 april stond dit evenement weer gepland. De
inschrijving verliep wat langzaam, maar uiteindelijk
hadden we deze avond toch 34 deelnemers,
verdeeld over 5 verschillende klassen.
Na de aftrap van de poule-indeling heeft Rob Barendregt nog even het woord genomen om Henk Klein
te bedanken voor zijn inzet in hun team en te suggereren dat Henk dit stapje terug had gedaan om de
enige omissie in zijn tafeltennis carrière, het winnen
7

(vervolg van blz:7)
De strijd om de eerste plaatsen werd uiteindelijk ook
gestreden door de nummers 1 uit de voorrondes.
Hierin bleek Cees Lam de sterkste en werd Henny
Dekker tweede.
Vivian Dekker had de bar onder haar vakkundige
hoede, zodat niemand deze avond dorst hoefde te
lijden.

Op onderling resultaat werd Bram derde. Game telling gaf geen uitkomst voor de vierde plaats. Men
nam genoegen met een ex aequo. Thuis heb ik toch
de punten geteld en toen bleek dat Esther vierde
werd. Ina vijfde en Gerrit zesde.
De B-poule was een zevenkamp. Ook hier waren
spannende partijtjes, zoals die tussen Ton Hubert en
Tom Rensink. Tom trok uiteindelijk aan het langste
eind. Ton Hubert won wel van Gerard Rensink, maar
ook hier moest hij alle zeilen bijzetten. Ton had het in
de zesde ronde weer heel moeilijk, hij won in drie
games van Anneke Schipper, er waren echter steeds
maar twee punten verschil. Ton won de laatste game
met 12-10. In deze poule was de rangschikking voor
de scheidsrechter helemaal rampzalig. Onbetwist
winnaar werd echter Klaas Schipper. Voor de overige
plaatsen waren twee keer drie gelijk-geeindigden.
Onderling resultaat gaf aan dat Ton Hubert tweede
werd, Jaap Schipper derde en Gerard Rensink vierde.
Vijfde werd Tom Rensink, zesde Anneke Schipper en
Peter Kramer werd zevende.

Namens de T.C.S.
Bram Gerritse
Prima donna kaas voorjaarsrecreantenenzesdeklasserstoernooi
Op donderdag 1 april werd het Primadonnakaasvoorjaarsrecreantenenzesdeklasserstoernooi gehouden.
Als je al deze letters achter elkaar ziet doet het een
beetje aan die onuitspreekbare naam van een Iers
dorpje denken. Men vroeg mij ook om het drie keer
achter elkaar te zeggen. Wonder boven wonder lukte
dat.
Terug naar het toernooi, een gedenkwaardig toernooi, want voor het eerst in lange tijd kon ik thuis de
indeling maken. Er waren geen afzeggingen en iedereen kwam. Toen ik thuis de indeling maakte had ik
voor alle zekerheid twee extra poulebriefjes bijgevoegd. Zelf moest ik eerst de jeugd vermaken met
trainingsoefeningen, om dan om 20.00 uur aan te
schuiven bij Ina, om de recreanten en zesde klassers
te verwelkomen.

In de laatste poule waren veel 55+ deelnemers, aangevuld met Stef Smit, Darlenis Klein en Frans van de
Kuinder. Henk Honing en Frans van de Kuinder waren
aan elkaar gewaagd. Uiteindelijk bleek dat Henk het
geluk meer op zijn hand had. Aart Brons en Stef Smit
waren ook in een sportief gevecht gewikkeld, waarbij
uiteindelijk de knie van Aart de doorslag gaf. Stef won.
De laatste game met 12-10. Rinus Kroon en Cees Kranenburg waren ook aan elkaar gewaagd, Rinus bleek
toch het sterkste te zijn. Misschien als Cees ook eens
op donderdagavond komt trainen dat dit een volgende keer verandert. Hier was een uitslag zonder onderling resultaat en gametelling mogelijk. Rinus Kroon
bleek het sterkst, gevolgd door resp. Aart Brons, Cees
Kranenburg, Stef Smit, Henk Honing, Frans van de
Kuinder en Darlenis Klein. Opgemerkt moet nog worden dat Darlenis volgende keer niet aanwezig is. Ze zal
wel niet overkomen uit Curaçao.
Het was een geslaagd toernooi. Iedereen ging tevreden naar huis, zelfs nog met een doosje eieren.

Ina had niets hoeven veranderen aan de pouleindeling. Er waren twee poules van zeven en één van zes
deelnemers. Totaal dus 20 man (ik zeg man, maar ik
bedoel man en vrouw). Doordat er ook nog een team
een inhaalwedstrijd moest spelen, moesten wij gebruik maken van twee zalen, waardoor we geen vaste tafelindeling hadden gemaakt, maar steeds per
wedstrijdronde twee tafels opschoven. Iedereen
heeft dus in beide zalen gespeeld.
In de A-poule werden leuke wedstrijdjes gespeeld.
Jammer genoeg had Esther Zwart weinig tijd gehad
om in te spelen, waardoor ze met een verroest batje
en nog onvoldoende grip op het spelletje moet
beginnen. De eerste twee potjes werd ze veslagen
door respectievelijk Bram Gerritse en Piet Versteeg,
hoewel laatst genoemde zich liet verrassen en een
game moest afgeven.
Piet werd weer eerste, Leo van Bijleveld werd knap
tweede, Bram Gerritse, Ina Busscher, Esther Zwart
en Gerrit Schipper gedeeld derde.

Henk Oversteegen
Afscheid van de vierde klasse.
Ja, het is een feit! Huizen 8 heeft zich niet kunnen
handhaven. De laatste wedstrijd tegen Almerespin
werd verloren en daarmee is de degradatie een feit.
Eigenlijk had ik mijn 100% willen behouden, maar ik
ben veel te fanatiek. (vervolg op blz:9)
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(vervolg van blz:8)
Toen ik in de voorlaatste wedstrijd tegen de gedoodverfde kampioen kansen kreeg, heb ik niet gedacht
aan mijn percentage, maar aan de mogelijkheid om
te winnen. Zelfs twee keer!

Hans Ubbink en Superdry. Maar ook vind je er een
eigen ontworpen collectie: Fatto in Italia. Bij de Lange is het persoonlijk advies erg belangrijk, je bent
dan ook geen klant, maar gast.

Even dacht ik terug aan Appie, toch wel jammer voor
hem, dat hij nu de enige is die niet kon winnen. Hij
zal nu elke week thuis mijn grapje kunnen verkopen.
“Schat WE hebben gewonnen!” Vaak moet het dan
nog zo zijn dat hij supporter is. Aan de kant lijkt het
nog wel wat, hij praat alsof hij er verstand van heeft.
In ieder geval is hij voor zijn team een goede scout
geweest. Eigenlijk tekende hij daar zijn
(spel)ondergang mee. Hij wordt in dat team gedoogd. ”Ach we houden hem er wel bij.”
Mijn vader zei altijd dat je één stap achteruit moet
doen om er vervolgens twee vooruit te maken. Mark
my words. We komen terug en sterker dan ooit. De
tekenen zijn al aanwezig.

Gert-Jan de Lange en Frank Hagen
En zo word je ook ontvangen door de tien modeadviseurs die werkzaam zijn bij de Lange. Kom zelf een
keer de sfeer proeven van fashion en style bij de
Lange Business & Casuals.

Pieter Kos wist mij over te halen om mee te doen
aan de clubkampioenschappen. Nou, we hebben ze
even een poepie laten ruiken. Pieter werd tweede in
de klasse en ik vierde, van ALLE vierde klassers! Yorick was zo teleurgesteld, dat hij niet eens de prijsuitreiking afwachtte. Komend seizoen zullen ze op de
club merken dat een gedreven team zo weer terug is
op de plaats waar het hoort.

Champions League
Als we de naam Champions League horen of lezen
denken we in veel gevallen gelijk aan voetbal.
Logisch, omdat voetbal erg veel publiciteit krijgt.
Maar ook onlogisch, omdat ook tafeltennis een
Champions League heeft en wij als echte tafeltennissers dit hadden kunnen weten. Ik ben op uitnodiging
van de Infinity groep (de specialist in asbestverwijdering) bij de dames Champions League finale geweest
tussen Li Ning/Infinity Heerlen tegen titelhouder
Froschberg/Linz geweest.

Henk Oversteegen
Sponsor in het zonnetje
De Lange Business & Casuals
Sinds januari 2010 hebben we met De Lange Business & Casuals een adverteerder die 25 jaar adverteert in ons clubblad de Voltreffer. Bij het verlengen
van het sponsorcontract heeft Frank Hagen namens
de T.T.V. Huizen De Lange Business & Casuals bedankt en gefeliciteerd met dit jubileumjaar.
We willen vanaf deze plek De Lange nogmaals
bedanken voor de lange en prettige samenwerking.
We hopen deze nog lang te kunnen continueren.

Over de reis naar Heerlen hoef ik niet veel te schrijven, daar weet ons eerste herenteam Prima Donna
Kaas/TTV alles van, behalve dat wij wel files hadden.
Aan de wedstrijd deden veel wereldtoppers mee en
dat was goed te zien. Het niveau lag erg hoog (ik
denk niet dat ik mee kon komen, als recreant wel
logisch...). Voor het Nederlandse team van Li
Ning/Infinity Heerlen kwamen Li Jiao, Li Jie en Dang
Ye Seo in de arena en voor het Oostenrijkse Froschberg/Linz waren dit Monika Fuhrer, Iveta Vacanovska
en Liu Jia. Zoals wij als echte tafeltennissers weten
dus Wereld – of Europese topspeelsters.

De Lange Business & Casuals is sinds 1896 te vinden
in het hart van Huizen. De zaak wordt op dit moment
geleid door de vierde generatie in de persoon van
Gert-Jan de Lange.
De Lange Business & Casuals: de herenmode zaak
van Huizen waar je merken kunt vinden als Tommy
Hilfiger, Gant, M c Gregor, Gaastra, Replay,

Li Jie was (veel) te sterk voor Monica Fuhrer, ze won deze
wedstrijd in 3 games en de belangrijke 1–0 voorsprong
was bereikt. (vervolg op blz:10)
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(vervolg van blz:9)
De tweede partij was ondanks een 3–0 overwinning
van Dang Ye Seo tegen Iveta Vacanovska al een stuk
spannender. Dus in de pauze (lijkt wel regio midden)
een 2–0 tussenstand was een behoorlijke opsteker
voor het thuisspelende team.

Als pacifist liet ik me vaak verleiden om een gesprek
aan te gaan. Henk, gesteund door enkele leeftijdsgenoten, had mij steeds in een mum van tijd op de
kast. Wat hebben zij een lol gehad in die tijd. Later
hebben we ook wel normale gesprekken gehad, voor
zo ver er met mij een normaal gesprek te voeren is...
We hebben nog samen in het bestuur gezeten. Tegen elkaar gespeeld hebben we echter nog nooit.
Wel met elkaar gekraakt. Soms eindeloos tot diep in
de nacht, met Gerrit en Greet, of Henk v.d.Hulst

Na de pauze werd begonnen met DE wedstrijd van
de avond. Li Jiao (20e van de wereld) tegen Liu Jia
(18e van de wereld). Tijdens deze wedstrijd lieten de
dames zien welke (tafeltennis) kwaliteiten ze hadden. Goede service, mooie aanval en goed verdedigend werk kwam allemaal aan bod. Helaas verloor Li
Jiao met 3–1, maar het publiek was de grote winnaar. De laatste wedstrijd van deze avond was een
heel spannende (voor het publiek dan). Ondanks dat
Iveta het aanvalsspel goed opbouwde kwam de ervaring van Li Jie van pas. In deze vijf-gamer met kon het
winnende punt door Infinity Heerlen worden bijgeschreven. De einduitslag van 3–1 geeft een goed perspectief om de tweede wedstrijd op 23 april in te
gaan.

Henk is erelid van de vereniging, dus toen hij voor
zijn werk naar het buitenland moest, kon hij gewoon
lid blijven, zonder op kosten gejaagd te worden.
Henk schreef dan bijna de hele Voltreffer vol over
zijn werk, wat was zijn werk, eigenlijk weet ik dat
niet. Toen hij in Aruba en Curaçao verbleef kwamen
er enthousiaste verhalen over het duiken ter plaatse.
Ik dacht dan dat hij duiker was. Toen hij in Afghanistan werkte, kregen we heel veel verhalen over zijn
activiteiten als pokerspeler. Ja, ja, een beroeps heeft
het zo slecht nog niet. Nu gaat hij weer naar Curaçao
en waarschijnlijk blijft hij na zijn actieve werktijd ook
wel daar. Het zal mij benieuwen welk beroep hij nu
naar ons gaat schrijven.

Tijdens het napraten bij het afsluitende buffet schoven de dames ook aan. Hier valt vooral op hoe benaderbaar onze sporters zijn, in vergelijking met de andere Champions League.

Henk, het gaat jou en je gezin goed in de west. We
hebben soms van mening verschild, maar wel altijd
waardering voor elkaar opgebracht.

Jeroen Blok
Henk Klein,

Henk Oversteegen
Ja Henk Klein, een van de markante figuren van de
club. Gisteren (vrijdag 16 april) speelde hij zijn laatste
clubkampioenschap bij de TTV Huizen, maar zeg
nooit nooit, want jenever can tell. Plotseling kan hij
weer voor de poorten van de club staan om te laten
zien dat hij moeilijk te verslaan is. Hoewel ik nog
nooit van Henk Klein verloren heb, misschien ben ik
wel de enige op de club.

Oost (naar de) West, TTV Best
Ongeveer 1 jaar terug las ik in de Voltreffer het stuk
van Gerben de Jong, getiteld "in de voetsporen van
Henk Klein".
Ik kon daar natuurlijk gelijk op reageren, maar zoals
altijd hou ik me eerst even op de vlakte en wacht
rustig af om op het juiste moment te reageren.
Er stond iets in over loondienst bij defensie en dat hij
dus maar bij de luchtmacht is gaan werken voor een
half jaar.

Toen ik pas lid was van de ttv, was het heel vaak een
drukte van jewelste. Soms kon je alleen maar spelen
als de kookwekker afging en de volgende groep spelers aan de tafels mocht. Soms was het ook dringen
om een plaats aan de bar te krijgen. Als je eenmaal
zat bleef je ook zitten tot de kookwekker weer ging
en je weer aan de beurt was. Dan kwamen er gesprekken aan de bar. Ik kende nog niet veel mensen
en het was vaak een beetje aftasten. Nou, als Henk
Klein aan de bar zat (en dat deed hij soms wel eens),
dan kwamen er leuke gesprekken. Kennelijk wist hij
eerder wie ik was, dan dat ik wist wie hij was.

Nou weet ik niet wat Gerben daar aangericht heeft
sinds die tijd, maar het feit is wel dat heel defensie
thuis een brief heeft gekregen dat men er rekening
mee moet houden dat iedereen langer moet dienen
om alles weer recht te trekken wat Gerben heeft
aangericht. Nou zou dat voor mij natuurlijk heel zuur
zijn, want ik had eigenlijk al over 2 jaar met pensioen
gegaan, 50 jaar, maar dat is 10 jaar terug ook al verlengd met 2 jaar. (vervolg op blz:11)
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(vervolg van blz:11)
Daar ik nu dus rekening moet gaan houden om zelfs
na mijn 52ste door te gaan, heb ik toch maar
besloten om nu al met vakante te gaan voor minimaal 4 jaar naar Curaçao.

Bij de (K)Luchtmacht staan veel tafeltennistafels in
de kantine en ze hebben veel sporters die zelfs de
olympische spelen hebben gehaald. Dus Gerben
heeft gewoon trainingsstage gelopen dacht ik en zou
ons wel even kampioen maken. Helaas, helaas, bij de
(K)Luchtmacht hebben ze hem helemaal gehersenspoeld en zijn precisie met zijn slagen was helemaal
weg.

Helaas is dit niet helemaal waar natuurlijk. Ik moet
een zware baan gaan vervullen (bureau huisvesting)
op een heel vervelend eilandje in de West en als de
koningin dat van je vraagt, plus dat je daar een andere collega mee ontlast (die hoeft dan niet te gaan),
dan doe je dat als zeer sociaal figuur graag en offer je
je maar weer op. Dat ik tot mijn pensioen daar moet
blijven, neem ik maar op de koop toe, maar het zal er
wel mee te maken hebben dat het een heel zware
baan is. Ik moet waarschijnlijk ook nog voor mijn
werk dan naar die andere vervelende eilandjes, Aruba en Sint Maarten, om daar huizen te zoeken voor
onze zeer gewaardeerde collega's van de marechaussee (ik denk dat die de komende jaren in
boomhutten moeten gaan slapen).

Ook Kees was helemaal van slag dit seizoen, hij heeft
zijn krachten vast gespaard voor de verbouwing thuis
en is daar wel tot grote prestaties gekomen, heb ik
van Vivan vernomen.
Rob, daarentegen, speelde wel een goed seizoen,
maar had even een dipje bij Almeerspin, waar hij van
tafel liep in de vijfde game bij 7-5 achter. Hij had
waarschijnlijk de hints verkeerd verstaan van Kees en
Gerben, die riepen "hou je tegenstander onder
druk", "hou vol deze race". Rob moest gewoon drukken en was aan de "race" en liep daardoor weg naar
het toilet, Kees en Gerben begrepen dat toen niet.

Gerben was ook zeer blij dat ik 3de klasse ging spelen
met Kees en Rob, om zodoende in de 3de klasse te
blijven. Het eerste seizoen werden we op 2 punten
na zelfs bijna kampioen. Gerben deed dat seizoen
niet mee, omdat hij vrijdag veel te moe was na een
lange week hard werken in Woensdrecht bij
(K)Luchtmacht. Nou was ik in een ver verleden ook
alleen het weekend in Huizen en voelde mij altijd
zeer fit om nog even te gaan pingpongen,wat
weleens uitliep tot in de vroege uurtjes op de zaterdagmorgen en daarna gewoon training gaf op zaterdagmorgen om 9 uur aan die lieverdjes van
recreanten zoals Maarten Robbers, Ingeborg Rebel,
en vele anderen. Dus dat in de voetsporen treden
van Gerben gaat voor dit onderwerp niet helemaal
op, maar ja, misschien moet hij maar "Worange"
gaan drinken voor wat meer vitamientjes.

Uiteindelijk zijn we toch nog vierde geworden en heb
ik een heel gezellig seizoen gehad, hopelijk zal Gerben komend seizoen weer op zijn oude niveau komen en is de verbouwing bij Kees klaar, zodat hij
weer zijn energie in tafeltennis kan steken en hij zijn
"swingballen" weer terug krijgt.
Als Rob voor de wedstrijd gewoon Norit inneemt dan
houdt hij zijn tegenstanders onder "druk" en houdt
hij het vijfde team in de "race" voor handhaving.
Misschien moeten ze wat jeugdig elan erbij halen om
de drankjes te halen voor na de wedstrijd en wat pit
tijdens de wedstrijd, een Nederlandse Italiaan
lijkt mij wel geschikt, alleen moet die zijn meisje wel
loslaten tijdens de wedstrijd, anders denkt hij ook
alleen maar aan "swingballen" en niet
die van Kees. Nico Sentini bedoel ik, klaar voor de
senioren en de derde klasse kan hij makkelijk aan.
Hij kan dan ook gelijk worden klaargestoomd voor
commissie en/of bestuurswerk (opvolger voor Kees).
Misschien schrijft hij dan over een paar jaar "in de
voetsporen van Kees Visser".

Kees en Rob speelden het eerste seizoen als tijgers,
waardoor ik zelf ook genoodzaakt was om veel te
winnen, want minder percentage halen dan hun,
was natuurlijk dodelijk, dat had ik zeker nog tientallen jaren moeten horen aan de bar en daar hou ik
natuurlijk ook niet van, om aan de bar te hangen.
Dat dit na de wedstrijden toch vaak wel gebeurde,
lag natuurlijk meer aan de zinloze discussies met
Rob, Kees en een paar anderen uit andere teams.
Het was in ieder geval een leuk seizoen.

Ik wens mijn ex-teamgenoten nog veel succes in de
derde klasse en bedank hen voor het leuke jaar. Dat
ik bijna failliet ben en mijn vrouw extra moest werken voor de barbonnen, neem ik op de koop toe.

Afgelopen seizoen had ik verwacht dat we wel kampioen zouden worden met onze uitgeruste sterspeler
Gerben erbij.

Dat mijn vrouw of ik af en toe wat extra's maakte
voor de inwendige mens op de zaterdagmiddag, was
wel algemeen bekend. (vervolg op blz:12)
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(vervolg van blz:11)

Dat ik voor het begin van de clubkampioenschappen
eigen klasse door mijn teamgenoten werd bedankt
met een fles sinas en wodka, kon ik erg waarderen.
Ze hadden waarschijnlijk gehoopt dat ik die gelijk zou
openen en opdrinken, maar u weet drank en sport
gaat niet samen en ik moest nog een achtkamp spelen. Dan had ik geen bal meer gezien en had ik zeker
verloren van Kees, Gerben en Rob. Nu maar gewoon
aan de koffie en beginnen met die achtkamp.
Er waren wat wedstrijden tussen die ik wat moeilijk
won, maar de eerste 6 partijen gingen allemaal in 3
games naar mij. Dat ik af en toe een hartverzakking
kreeg van de mensen die naast mij speelden, deed er
niet toe, maar waarom zo schreeuwen als je bijna
zestig bent. Van dat geschreeuw krijg je grijze haren
en moet je nog meer je haar bijkleuren, gelukkig is
zijn dochter kapster, dus hoeft Bert niet het volle
pond te betalen voor de winterschilder.

Dat Darlenys en ik bij de laatste wedstrijd van het
eerste team speciaal bedankt werden voor het koken
met een dinerbon, was een zeer grote welkome verrassing.
Voor de komende thuiswedstrijden raad ik de volgende personen aan om wat lekkers te maken. Nancy en Frank kunnen de Indische tomatensoep wel
maken, recept hebben ze. Ingeborg weet hoe ze de
empanada's moet klaarmaken en Maarten kan erg
lekkere sate's maken. Gerben weet wat een broodje
"gebakken marinier" inhoudt (alhoewel hij alleen
maar kaassoufflés eet) en de mensen die erg stinken
(naar de knoflook) weten wel hoe ze een broodje
shaorma moeten klaarmaken.
Het enige probleem wat overblijft is toch het "broodje hamburger van het Huiz en met lekkere saus". Ik
weet zelf af en toe niet eens wat ik er in gooi.
Misschen dat er iemand is die een keer bij mij thuis
komt kijken wat ik er in gooi en alles even opschrijft.
Neem dan wel een weegschaal mee, want die
heb ik uiteraard niet in huis, anders zou ik die hamburgers en andere lekkere dingen niet eens meer
mogen maken, omdat de weegschaal teveel uitslaat
als ik er op ga staan. Misschien ga ik over 4 jaar wel
een hamburgertent beginnnen "Mac Petito's King"
op Curaçao.

Zou ik dan nu toch eens clubkampioen eigen klasse
worden? Volgens mij ben ik dat bij de senioren nog
nooit geweest, omdat ik uitendelijk altijd wel weer
eens verloor van een Jeroen Blok met zijn vele uitgestrekte "sorryballen" gezicht of van dat KKK mannetje (nee niet de Ku Klux Klan, maar Klein Kaal
K..... 1 K te veel) Hans Penraat die altijd op de clubkampioenschappen zonodig staat te tafeltennissen of
dat hij van een andere planeet kwam (Planet Pen).
Gelukkig waren ze geblesseerd of aan het werk.
(vervolg op blz:13)
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(vervolg van blz:12)
De laatste wedstrijd tegen Edwin van Dijk, die ook
het gehele seizoen goed staat te spelen in de derde
klasse en eventueel wel tweede klasse zou kunnen
spelen. Voordat ik het wist stond ik al met 2-0 achter
in games en had ik het gevoel dat ik toch die fles sinas en wodka had leeggedronken. Alles weer even
op een rijtje gezet en met mijn laatste krachtsinspannningen toch nog de winst gepakt met 3-2.
Ik zakte door mijn knieen en kuste de grond (ik kan
dus wel solliciteren naar het ambt van Paus, oh nee
toch maar niet, dan moet ik teveel "sorry" zeggen
wat ik niet kan). Toch nog dus op de valreep de eerste prijs in de derde klasse, daarvoor was ik uiteindelijk derde klasse gaan spelen en echt niet om de
gezelligheid of dat ik niet in een 5-mans/vrouws
team 2de klasse wilde spelen. Dan nu maar eindelijk
een Wanta genomen op de overwinning, niet te veel,
want de volgende dag weer naar Hilversum voor de
laatste wedstrijd van Celia.

Uiteindelijk wist ze te winnen met 12-10 in de vijfde
en bleef ze op 100% staan. Papa en mama zeer trots
natuurlijk.
Jammer dat we deze zomer weggaan, want ik had
voor Celia al een grote sponsor gevonden. Kleenex
en Tempo hadden beiden al een aanbod gedaan om
Celia te sponsoren, want de verkoop van tissues zakdoekjes waren steeds omhoog gegaan als Celia weer
won deze competitie. De meesten jongens kunnen
namelijk niet zo goed tegen hun verlies en zeker niet
als ze verliezen van een meisje. Verscheidene keren
deze competitie leek het net de "Niagara Waterfalls"
bij de jongens en ook deze twee van HTTC hadden
weer zakdoekjes nodig. Geeft niet hoor, gaat vanzelf
over, hoewel???
Later ga je schreeuwen of met deuren gooien en
word je ook grijs en krijgen de tegenstanders een
hekel aan je. Uiteindelijk is team 5 vierde geworden
en team 6 van Huizen werd derde. Ons doel van het
vijfde was uiteindelijk dat we het zesde zouden verslaan en dat ik ook gelukt. Het is wel jammer dat ze
bij team 6 "hooligans" als supporters hebben
rond"boten", maar gelukkig hoefden we alleen maar
1 uit/thuiswedstrijd te spelen tegen Huizen 6 en
hebben de supporters van beide kampen na afloop
een lekker biertje gedronken, zoals het ook hoort.

Ik vind het natuurlijk erg leuk dat mijn dochter Celia
ook tafeltennist en niet op ballet is gegaan (niet
vanwege ballet natuurlijk, maar daar hebben ze
geen keuken). Celia speelt in het vijfde jeugdteam
wat starterscompetitie speelt. Dit houdt in dat je in
totaal 5 wedstrijden speelt. Eentje speelt 2 enkels de
anderen spelen 1 enkel en 1 dubbel, dus in totaal 5
wedstrijden. Celia heeft het talent van haar moeder
want anders had ze wel veel met "dwarrelballen" gespeeld en die geeft ze niet. In de competitie moesten
we de laatste wedstrijd tegen HHTC 4, die op de eerste plaats stonden en die 3 punten nodig hadden om
uiteindelijk ook eerste te worden. Celia stond nog op
100% voor deze wedstrijd.

De komende weken zal ik nog wel op de club zijn, om
af en toe een balletje te slaan. Ik hoop dat Gerben in
mijn voetsporen gaat treden op vele vlakken,
maar dat zal een hele klus worden voor hem. Misschien komt hij op vakantie naar Curaçao of Colombia, dan heb ik nog wel een leuke schoonzuster voor
hem in de aanbieding (10 geiten en 10 koeien en 100
wanta's). Mijn gezin zal de TTV Huizen zeer gaan
missen in de toekomst, want het is en blijft een
zeer leuke warme, gezellige en sportieve vereniging
waar menig sportclub een voorbeeld aan kan nemen.
Ik heb zelf de afgelopen 36 jaar met veel plezier
aan allerlei activiteiten meegedaan en meegeholpen
en hoop in de toekomst ooit nog eens het Oliebollentoernooi voor de 5de keer te winnen, maar dan zal ik
wel terug moeten komen vanuit Curaçao. Van de
belastingbetaler krijg ik voor mijn gezin 2 keer een
ticket naar Nederland in 4 jaar tijd, dus misschien
ben ik weleens met de Kerst in Nederland, hoewel de
dames liever in de zomer naar Nederland komen,
anders moeten ze weer wollen mutsen kopen, die
we net weggegeven hebben.
(vervolg op blz:14)

De eerste wedstrijd was zeer spannend en ze won
net met 3-2, de laatste was 11-9. De teamgenoten
van Celia, Louise Kos en Thijmen van Dijk wisten helaas niet te winnen en we kwamen achter met 3-1,
dus die jongens waren kampioen.
Celia moest haar laatste wedstrijd tegen een zeer
klein jongetje, waarvan ze vorig seizoen verloor met
3-2 en afgelopen minimeerkamp werd weggespeeld
met 3-0 (had misschien iets te maken met een logeerpartijtje bij een vriendinnetje wat zeer laat
werd). Dit keer zei Celia dat ze vroeg was gaan slapen, dus dat ze nu wel kans had tegen hem. Deze
wedstrijd was ook zeer spannend en mensen begonnnen zich al af te vragen of ik geen drank nodig had,
omdat ik zeer zat te trillen. Gek dat je eigenlijk zenuwachtiger bent als je dochter speelt dan dat je zelf
moet spelen.
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In 2007, toen onze 2e in aantocht was, heb ik mijn
bestuursfunctie neergelegd. Thuis was wat meer
actie nodig en bovendien begon ik later dat jaar met
een nieuwe baan. Daarnaast heb ik het T.C.J. werk
toen overgedragen. Eerst wel lekker rustig, maar
uiteindelijk wel gek om alles uit handen te geven. Ik
was toen niet helemaal uit het vrijwilligerswerk, een
bardienstje draaien met mijn buurman is erin gebleven.

(vervolg van blz:13)
Misschien zie ik u nog de komende tijd of brengt u
een bezoek aan Curaçao de komende jaren,
onthoud 1 ding OOST WEST, TTV BEST.
Ik zal af en toe wel eens wat berichten over het harde bestaan in de West in de Voltreffer, voornamelijk
hoe ik jullie belastingcenten uitgeef.

Anderhalf jaar geleden kwam mij ter oren dat Robert
Bunschoten na vele jaren het redactiewerk van de
Voltreffer over wilde dragen. Aangezien ik toch weer
wat meer vrijwilligerswerk binnen de vereniging wilde doen, en ik het wel aardig vind om wat met computers in de weer te zijn, heb ik me voor deze functie
opgegeven. Langzamerhand heb ik de lay-out van de
Voltreffer aangepast en inmiddels zit ik er lekker in.
Vijf keer per jaar wordt de Voltreffer uitgebracht, het
werk zit natuurlijk met name rond de tijd van de
deadline. In het begin, met de nieuwe lay-out, veel
gedoe om de bladspiegel mooi te krijgen. En dan zie
je helaas iedere keer nog foutjes als je de gedrukte
versie ziet. Maar al met al ben ik zelf tevreden over
het resultaat tot nog toe.

De tafeltennisweek van ………………

Ik ben erg blij met de aanmelding van Petra Tax als
hulp bij de redactie van de Voltreffer. In het vorige
nummer deed ik een oproep. Aangezien ik dyslectisch ben, is het doornemen van de stukken op fouten voor mij niet helemaal weggelegd. Petra heeft bij
deze Voltreffer de stukken doorgenomen, dat scheelt
mij (en mijn vrouw) een klus.

“Wedden: de volgende keer moet ik de tafeltennisweek van… schrijven,” zei ik nog tegen mijn vrouw.
En ik kreeg gelijk: mijn goede buurman Frank heeft
dit kenbaar gemaakt in de vorige Voltreffer. Hij vroeg
zich af hoe zijn buurman de zaken regelt als huisman
en webmaster en redacteur bij de TTV. U ziet, een
druk bestaan. Voorstellen hoeft denk ik niet, de
meesten weten wel wie ik ben en mijn buurman/buurvrouw zeker.

Het laten drukken van de Voltreffer is tegenwoordig
peanuts vergeleken bij verhalen die ik van mijn
vrouw hoor: een stinkende stencilmachine waarop
de kopieen gedraaid werden en dan alles thuis of op
de club ordenen, bundelen, nieten, etc. Ik mail gewoon de uiteindelijke pdf-versie naar de drukkker en
krijg een e-mail wanneer ik de Voltreffers kant en
klaar kan ophalen. Voor distributie helpen vrijwilligers mee en dan is de klus geklaard.

Nu wil het geval dat ik inmiddels wat minder clubwerkzaamheden heb dan in het verleden. Lang geleden ben ik met vrijwilligerswerk begonnen in de
T.C.J. Daar heb ik mij met diverse activiteiten bezig
gehouden, zoals jeugdtraining, interne toernooien en
dan nog enige tijd als voorzitter en bestuurslid namens de T.C.J. Een leuke en afwisselende functie,
maar het meeste plezier heb ik toen gehad als begeleider van het eerste meisjesteam, dat uiteindelijk
zelfs landelijk A heeft gehaald.

Tussen de Voltreffers door was er nog wel tijd over
voor wat clubwerkzaamheden. Ik was al enige tijd
back-up webmaster toen Andre Rebel de website
nog regelde. Sinds vorig jaar september ben ik webmaster geworden: ik houd de website van de TTV
dus bij, zorg dat alle recente standen erop staan, de
nieuwtjes en noem maar op. In het weekend heb ik
daar een klusje aan. Onlangs heeft Gerben de Jong
zich gemeld als back-up webmaster zodat de website
ook up-to-date blijft in mijn eventuele afwezigheid.
(vervolg op blz:15)

nu met zonnige groeten Enrico Petito alias Henk
Klein
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(vervolg van blz:14)
Inmiddels is onze derde op komst, dus thuis is er genoeg te doen. Daar snapt mijn full-time werkende
buurman natuurlijk niets van, vandaar dat hij benieuwd was hoe ik dat allemaal regel. Dat hij zelf
geen huishoudelijk wonder is, is velen welbekend,
maar hij heeft een nieuwe uitdaging gekregen om
echtpaar Klein in de keuken op te volgen. Ik ben erg
benieuwd wat voor creatieve happen hij gaat bereiden op de zaterdagen dat de heren/jeugd thuisspelen.

We hebben onze jaarlijkse uitwisseling met Tios gehad. De beker is nu definitief van ons. Volgend jaar
zorgen wij voor een nieuwe beker. De uitwisseling
met Hilversum 55+ is uitgesteld naar het najaar. Wij
konden geen representatief team op de been brengen. Volgende week, 22 april, is er een uitwisseling
met Vitus. Dat gebeurt op donderdagavond in de
Kloef. Verder niets te melden, alleen op dit moment
is er een wachtlijst. Wij hebben 34 leden, meestal
zijn er maar een stuk of 20, maar soms is het zo vol
dat we moeten wachten. De laatst bijgekomen leden
zijn Jaap Schipper en Chris van Leeuwen, maar die
stonden al op de wachtlijst. Die is nu leeg, maar
eventuele liefhebbers zullen op die wachtlijst geplaatst worden. Meer leden kunnen we niet bergen,
tenzij iedereen echt elke week zou komen, dan is het
misschien mogelijk om de tweede zaal te huren.
Maar dit moet rendabel gemaakt worden door een
frequente aanwezigheid. Misschien weer een prijsverhoging?

Dat brengt mij op mijn laatste clubactiviteit. Alhoewel ik zelf al enige jaren niet meer speel (zelfs niet
als recreant) na herhaaldelijke arm- en knieblessures
ben ik bij de club gebleven vanwege de gezelligheid.
Dus kom ik graag kijken bij wedstrijden. Op vrijdagavond is het nog wel eens de vraag of ik mijzelf weet
te motiveren om van de bank af te komen. Op zaterdagmiddag is het altijd gezellig als de heren en jeugd
thuis spelen. Dan neem ik ook mijn gezin mee uit
eten ;) Ze zijn gelukkig snel tevreden met een patatje
en een frikandel.

Henk Oversteegen

Rest mij alleen nog te zeggen dat ik deze week geen
tijd heb gehad om met mijn buurvrouw koffie te
drinken. Die heeft natuurlijk ook nog andere bezigheden. Ook daar snapt mijn buurman niets van.
Ik geef de pen door aan (en daar moest ik even over
nadenken): Manuela Schuurman.
55+
Laatst werd mij gevraagd waarom er geen nieuws
meer over de 55+ club in de Voltreffer staat. “Henk,
je schrijft het halve krantje vol, maar over ons niets!”
Daar zit een kern van waarheid in. Maar ik laat Peter
Kramer het nieuws rechtstreeks naar de plussers sturen in ons eigen onregelmatig verschijnend plus bulletin. Dat is een A- viertje zonder reclame en zonder
verplicht uitkomen. Maar als er bij de overige leden
van de club belangstelling is voor informatie, dan wil
ik wel wat meedelen. De bijdragen voor de plussers
is omhoog gegaan. Van €1.50 naar €2,-.
Dat is een verhoging waar mee te leven valt en ook
een verhoging die wel verwacht werd. Maar toch…
een verhoging van 33%. Dat is niet in overeenstemming met de inflatie. Ja, maar de koffie is ook
duurder geworden, dat is maar 20%. Al met al een
verhoging die verwacht werd en we houden van afgeronde bedragen. Gelukkig is de Leffe niet duurder
geworden.

Van de voorzitter TCJ (JEUGD)……….
Het is 15 april 2010 als ik dit stukje schrijf. Mijn stukje moet voor 17 april bij de Voltreffer liggen. Wel
jammer, want nog niet alle resultaten zijn bekend.
Maar waarschijnlijk wel als u dit stukje leest.
De jeugdcompetitie begon in januari 2010 met 2
landelijke teams.
Team 1 speelde in de Kampioenspoule en bereikte
een prachtige 4e plaats. Zij moesten de afgelopen 2
zaterdagen tegen Scyedam, de nummer 1 van de
onderlinge competitie na 7 wedstrijden. In de thuiswedstrijd zat het niet mee. Er werden nogal wat partijen na een voorsprong verloren in 5 sets. Uiteindelijk verloren ze met 7-3. Ook de uitwedstrijd ging met
8-2 verloren, wat betekent dat zij op 1 mei tegen Elan
om de 3e plek moeten spelen. (vervolg op blz:16)
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(vervolg van blz:15)
Waar de wedstrijd wordt gehouden is nu nog niet
bekend. Een uitstekend resultaat zou het zijn als ze
derde worden.

Dat hij goed was, bleek wel uit het feit dat we met
zijn drieën van hem verloren. Ook Bram verloor van
hem en aan het einde van de competitie bleek dat
dan ook zijn enige verliespartij te zijn. Bram haalde
maar liefst 20 punten uit de 21. Dit is ruim 95%,
voorwaar een resultaat om mee thuis te komen. Ik
stond na 5 ronden op een uitslag van 7 uit 9. Voor
mijn doen niet geweldig. In de 2e helft van de competitie haalde ik mijn revanche. Alle 5 wedstrijden gingen geheel gewonnen. In de laatste wedstrijd moesten we tegen OSO en ik was gebrand op de overwinning tegen de OSO speler waar ik in de uitwedstrijd
van had verloren.

Team 2 heeft het ook uitstekend gedaan. Na de 8e
wedstrijd stonden ze met Rega en Pecos bovenaan
met 51 punten. De 9e wedstrijd tegen Rega ging
thuis verloren met 6-4, terwijl Pecos met 10-0 won.
Pecos staat nu 6 punten voor, wat betekent dat Huizen 2 op 17 april met 9-1 moet winnen van Pecos in
de laatste wedstrijd om boven hen te eindigen. Lijkt
me bijna een onmogelijke opgave en het resultaat
van Rega in de laatste wedstrijd kan ook nog beslissend zijn. Ik denk dus dat ze als 3e gaan eindigen.
Een prima resultaat voor een team dat in een aantal
competities zo hoog landelijk is gekomen.

In de 1e partij lukte het mij dan ook in 4 sets van hem
te winnen. Uiteindelijk de competitie gespeeld op
een percentages van bijna 92%, namelijk 22 uit 24.
Manuela haalde deze competitie 16 uit 21 (ruim
76%) en Paul had 15 uit 24 (bijna 63%). Van de dubbels gingen 9 partijen gewonnen. Voor een ieder die
heeft meegerekend komen we met team 12 uit op
82 punten. Ruimschoots kampioen, want de nummer
2 had 63 punten. Gelukkig dat deze voorspelling van
mij “we zouden kampioen worden met dit team” is
uitgekomen. Hoef ik niet een 2e maal in het hoekje te
staan. Als aanvoerder van team 12 bedank ik alle
teamleden voor hun gezellige inbreng in de afgelopen competitie. Met Paul en Bram speel ik al heel
wat jaren en met Manuela nu 2 competities. Mij
bevalt het prima en ik hoop ook de andere teamgenoten. Wat mij betreft mag het nog wel even voortduren. We gaan er weer voor na de zomervakantie,
maar nu weer in de 5e klasse.

Team 3 (mijn team) heeft het prima gedaan. Zij eindigen als derde. Hier was Good Luck toch wel de terechte winnaar, hoewel we de 1e wedstrijd met 6-4
van ze wisten te winnen. We hebben in vele wedstrijden teveel puntjes laten liggen om voor de bovenste plek mee te doen. Team 4 eindigt in de middenmoot. De van Bijmaat overgekomen spelers
hebben, denk ik, geen spijt van de overgang naar
Huizen. Ik zie ze met veel plezier bij ons trainen en
competitie spelen.
De teams 5 en 6 deden mee aan de starterscompetitie. Zij hebben het goed gedaan. Team 5 eindigde na
5 wedstrijden als tweede en team 6 als eerste. Samen gingen ze door in de overwinnaarpoule. De
laatste wedstrijd wordt ook zaterdag 17 april gespeeld in Hilversum.
We maken ons al weer op voor de voorbereidingen
voor de najaarscompetitie die in september 2010
weer gaat beginnen. De vraag is nu of team 1 doorgaat. Ik hoor verschillende berichten. De overige
teams zullen wel doorgaan, nemen wij aan. Er zijn
weer nieuwe aanmeldingen voor startertjes, zag ik
van de week op het bord. Een goede ontwikkeling.
We wachten maar weer af met hoeveel teams we
de najaarscompetitie in gaan. Het werk raakt nooit
op. Binnenkort zal alles wel weer duidelijk worden.
U hoort daar nader van.

Ik wou het hier maar bij laten en groet weer een
ieder van de TTV Huizen.
Harry Kempers, voorzitter TCJ, 16 april 2010
Jeugd TTV “Huizen” Competitie
De voorjaarscompetitie is weer voorbij. Je zou het
niet zeggen als je naar buiten kijkt. Dan zeg je het
voorjaar begint net, maar dat is in de competitie
anders. We hebben het in deze competitie absoluut
niet slecht gedaan, volgens mij. Er zijn dan geen
kampioenen, maar ja, het kan ook niet altijd feest
zijn.

Team 12
In de vorige bijdrage had ik het over het gebeuren
dat mijn 100% score er aan was. In mijn tweede
wedstrijd geschiedde dat. Volkomen onnodig, want
ik had na mijn korte vakantie eind januari 2010 nog
geen batje vastgehouden. In mijn 3e wedstrijd tegen
OSO verloor ik weer een partij, nu tegen een goede
tegenstander in vijven.

Het 1e jongens team eindigde uiteindelijk wel bij de
beste 4 van Nederland, en dat is in lange tijd niet
gebeurd. Zij eindigden als 4e in de reguliere competitie en toen moest er een beslissing volgen.
(vervolg op blz:17)
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(vervolg van blz:16)
In de kampioenspoule is het zo dat de nummers 1
t/m 4 in de play-offs uitkomen voor de 1e t/m de 4e
plaats. Dan speelt nr 1 tegen nr 4 uit en thuis en nr 2
tegen nr 3 ook uit en thuis en de winnaars daarvan
moeten dan tegen elkaar op neutraal terrein, om nr
3 en nr 4 wordt 1 wedstrijd gespeeld en om nr 1 en
nr 2 zijn 2 wedstrijden. Deze wedstrijd is op 1 mei,
we weten nog niet waar, maar het zou best leuk zijn
als er wat mensen mee zouden gaan. We gaan er
geen bus voor huren, maar het is wel leuk voor onze
jongens, als er wat mensen aanwezig zouden zijn.

Huizen 4: ook zij komen uit in de 5e klasse van de
afdeling, ook voor hen is het een klasse hoger dan
vorig seizoen en zij hebben er denk ik iets meer
moeite mee, maar ook dat komt wel goed. Er moet
nog wel even flink -en ook hier geldt serieus- getraind worden, dan zit ook hier wel meer in. Volgend
seizoen komt hier een 4e speler bij in dit team: Ruben
Tempelaars gaat dit team versterken en heeft dan
ook nog de mogelijkheid om bij team 3 in te vallen,
als dat nodig mocht zijn. Hier kwam Yoeri Tax uit op
48%, Thom Veerman bleef hangen op50% en Zubeijde Balci haalde hier 25%. Jongens, kom op, serieus
trainen (en daar mankeert het nog wel eens aan),
dan komt alles goed.

In de reguliere competitie eindigde Quinten van Dissel op 67%, Maarten Versloot eindigde op 43%,
evenals Ruben Lam ook 43%.

Huizen 5 is ons 1e starters team en zij eindigden op
de 4e plaats in de uit 18 teams bestaande starterscompetitie, dus dat is ook een goed resultaat.
Hier was Celia Klein de sterkste, maar jammer genoeg gaat zij ons verlaten en gaat verhuizen naar
Curaçao en dat is te ver om bij ons te blijven spelen
en vind haar vader jammer. Doordat dit team uit
elkaar valt moeten we dus een ander team maken.
We gaan met de spelers van team 6 spelen in de 6e
klas van de reguliere competitie en dat team wordt
aangevuld met Louise Kos, Thijmen van Dijk blijft met
toevoeging van 2 recreantjes in de starterscompetitie spelen. De percentages zijn hier bijna niet te geven, daar zij allemaal een verschillend aantal wedstrijden spelen. 1 speler speelt 2 keer enkel en de
andere 2 spelen ieder 1 keer enkel en samen het
dubbel en ook dat kan elke week verschillen.

In de play-offs moeten ze nog wel spelen, maar tot
op heden heeft Quinten hier 4 van de 6 partijen gewonnen, dat kwam bij Ruben op 1 uit 6 en Maarten
wist tot op heden nog niet te winnen.
In de nieuwe competitie moeten we nog afwachten
hoe het allemaal zal gaan, hopelijk gaan ze allemaal
door bij de jeugd in het Landelijk A, maar daar wordt
deze week nog over gesproken met de jongens, dus
daar kan ik verder nog niets over zeggen.
Huizen 2, ook uitkomend in de landelijke competitie
in het Landelijk C, en ook zij hebben het heel goed
gedaan, zij zijn geëindigd op een 3e plaats, een goed
resultaat dus. Ook daar is nog niet helemaal bekend
wat de volgende competitie gaat worden, hier gaat
Nico van school af en gaat hij werken en dat is ook
op zaterdag, dus dat wordt nog even puzzelen.
Hopelijk gaan ook zij allemaal door bij de jeugd.
De percentages van de jongens van Huizen 2 zijn: Nico Sentini kwam tot 93%, Sander Lam bleef steken
op 46% en Maxim vd Kaaij en ook Kevin Kos kwamen
op resp.38%en 28%. En aan gezien je vanuit het landelijk niet degradeert, spelen zij volgend seizoen
weer minimaal Landelijk C.

Huizen 6: ook zij speelden in de starterscompetitie,
zij eindigden als 3e van de 18 teams in deze competitie. Hier geldt hetzelfde als bij team 5, de percentages zijn niet te geven omdat ook zij diezelfde regel
hebben. Dit team bestaande uit Arianne Boot, Tim
Hoek en Timo Weinberg gaan volgend seizoen over
naar de reguliere competitie en gaan daar 6e klasse
spelen, dit team wordt dus aangevuld met Louise
Kos. Dat zal best wel even wennen zijn, want nu is
een wedstrijd 5 partijtjes en dan moeten er 10 worden gespeeld, maar dat zullen ze wel leuk vinden.
En met hun coaches er bij (dat zijn zo’n beetje alle
ouders) moet het wel goed gaan. Het is nu wel zo dat
ik op zoek ben naar 2 spelertjes uit de recreanten die
ook in die starterscompetitie willen spelen.
Het is voor de kinderen best leuk om eens te spelen
tegen kinderen van een andere vereniging en ook in
een andere plaats, met 2 spelertjes erbij kan ik weer
1 team compleet maken.
(vervolgop blz:19)

Huizen 3: zij speelden in de 5e klas van de afdeling,
en zij wisten ook op een 3e plaats te eindigen, dus
toch ook een goed resultaat. Het is toch een klasse
hoger dan het vorige seizoen en dat merk je best
wel. Maar met hun inzet kunnen zij misschien volgend seizoen weer heel voorzichtig gaan denken aan
een kampioenschap. Kristel Koelewijn eindigde hier
als hoogste en wel met 80%, Pim de Keijzer kwam tot
46% en Pardis Faqiri en Ruben Tempelaars kwamen
resp. tot 65% en 50%, dus ook dit is best wel een
goed resultaat. Jongens, goed trainen en vooral serieus, dan zit er nog wel meer in volgens mij.
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Wie is deze persoon?

U kunt uw antwoord naar de redacteur sturen op
voltreffer@ttvhuizen.nl
In de volgende Voltreffer komt de uitslag te staan.
Onder de goede inzenders wordt een beloning verloot.
Winnares van de eerste fotowedstrijd is Ina Buscher.
Het was: Maarten Robbers.
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(vervolg van blz:17)
Ik zal een dezer dagen weer een briefje brengen bij
de ouders of verzorgers van onze welpen en pupillen
die net beginnen met tafeltennis. Ook voor de ouders is het best leuk om je kind te zien spelen, er zijn
altijd veel ouders bij en dat is best gezellig.
Dan wil ik ook nog even kwijt jongens (en meisjes)
probeer zo veel mogelijk jullie wedstrijden te spelen
en niet af te zeggen, het is voor je teamgenoten niet
leuk om samen te gaan, want je staat gelijk al 3 punten achter en zie dat maar in te halen, dat valt niet
mee.

Bijna 60 % is geen slecht resultaat. Het is alleen
jammer dat hij zulke zwetende handen heeft, waardoor hij nog wel eens zijn batje verliest na een slag.
De afscheidingen staan voor hem ook veel te dichtbij, die schopt hij soms weg als hij er last van heeft.
Kevin Kos speelde met wisselend resultaat. Soms
won hij er twee, soms maar één en soms ook helemaal geen een. Kevin heeft vaak last van het vijfdegame-syndroom. Soms zie ik hem denken: ”O,o, daar
ga ik weer!” Hij is dan net die Belg die een bananenschil ziet liggen. Tot slot de benjamin: Maxim
v.d.Kaaij. Voor hem geldt wel een beetje hetzelfde
als voor Kevin, maar bij hem zie ik meer progressie.
Hij scoorde een gave hattrick in de uitwedstrijd in
Zwijndrecht en hij speelde enkele echt mooie wedstrijden. Vooral de laatste tegen Rega. Zijn vader
stond te kijken terwijl Maxim maar matig speelde.
Maar Vader v.d.Kaaij had nog maar net zijn hielen
gelicht of Maxim sloeg de tegenstander van tafel. In
een zinderende viergamer liet Maxim zien wat hij in
huis heeft als hij echt wil winnen. Ik heb al verschillende keren uitgesproken veel vertrouwen in Maxim
te hebben, maar zoals hij stond te spelen tegen die
jongen van Bosch van Rega, had ik eigenlijk niet voor
mogelijk gehouden. Maxim, wat heb ik daar van genoten en met mij alle toeschouwers, die even niet
naar de andere wedstrijden konden kijken, omdat
jouw spel alle aandacht opeiste. Zaterdag nog één
keer aan de bak en dan is het seizoen afgelopen. De
NTTB zal dan nog wel de nodige ranglijsten en toernooien hebben, maar de competitie zit er op. Misschien volgend seizoen toch landelijk B. Met jullie
durf ik dat wel aan (als ik maar niet hoef te spelen).

De najaarscompetitie zal wel weer beginnen in de 2e
week van september. Wat ik ook heb gemerkt, is dat
er bepaalde personen zijn die heel slecht naar de
trainers kunnen luisteren, jongens als jullie dat doen
vertrekken straks de trainers en we zijn net blij dat
we ze hebben. Die trainers spelen een heel stukje
hoger als jullie, dus je kan gerust van ze aannemen
wat ze tegen jullie zeggen.
Dan rest mij nog iedereen een heel goede vakantie
toe te wensen en weer heel terug.
Namens de Techn.Comm.Jeugd
Peter vd Broek
Huizen twee redt het net niet
Aan het begin van dit seizoen had ik mijn handen
dicht geknepen voor de tweede/derde plek. Met
mijn jongens maakte ik ook de afspraak dat er weer
gewoon gewisseld zou worden door alle spelers en
dat Nico dus gewoon mee zou wisselen; we konden
toch geen kampioen worden (dacht ik). Maar naar
mate het seizoen vorderde bleek dat we zo goed waren dat er een mogelijk kampioenschap in zou zitten.
Echter….één slechte dag van Nico (overwerkt bij zijn
mogelijk nieuwe baas) en een inschattingsfout van
de coach maakten het kampioenschap, als ik reëel
ben, eigenlijk onmogelijk.

Henk Oversteegen (coach van 'het team van het seizoen')
Heet van de naald.
Als aanvulling op het stukje over Huizen 2 jeugd volgt
hier een verslag van de laatste wedstrijd. Theoretisch
hadden we nog kans om kampioen te worden.
Gezien het spel dat Pecos ons voortoverde kan ik
alleen maar sportief zeggen dat Zij de verdiende
kampioen zijn. Sander en Kevin kwamen niet verder
dan een paar gesprokkelde games. Nico won zijn
eerste twee partijen ook niet makkelijk. Er bleef nog
maar één mogelijkheid over voor Nico om geschiedenis te schrijven dit seizoen. Als hij ook zijn derde
partij won, dan zou hij het hoogste percentage hebben van de afdeling waarin we speelden. Nico begon
voortvarend, hij won de eerste game.
(vervolg op blz:20)

Als en had, zijn woorden van spijt die niet meer om
te keren zijn. Als we de laatste wedstrijd tegen de
bovenste met 8-2 winnen en Rega speelt gelijk, over
verlies dan zijn we nog kampioen; maar dat zal echt
niet gebeuren. Rest me om met trots terug te kijken
op de prestaties van mijn jongens. Nico Sentini
speelde natuurlijk een heel goed seizoen, slechts één
keer verloren. Grote klasse. Sander Lam speelde
zonder meer een goed seizoen, stond hij drie seizoenen terug nog in Huizen 3, de overgang naar mijn
team verliep bijna vlekkeloos.
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(vervolg van blz:19)
Toen ze aan de tweede game begonnen liep de zaal
vol met seniorspelers die gingen inspelen voor hun
wedstrijd.
Pecos 1 speelt ereklasse en Pecos 2 zal misschien een
klasse lager spelen. Zes mannen begonnen in te spelen op een manier alsof ze de vulkaan op Ijsland
moesten stoppen. Een oorverdovend lawaai op vier
tafels. Als ik niet had moeten coachen had ik met
plezier gekeken naar de kwaliteit die daar tentoon
gespreid werd. Helaas was er nog een wedstrijd aan
de gang. Het lawaai irriteerde Nico zo erg dat hij
geen bal meer goed kon slaan. Zijn returns waren
simpele spinballen, waar zijn tegenstander geen
moeite mee had. Sander ging nog vragen of ze misschien wilden stoppen met inspelen tot de wedstrijd
afgelopen was, maar dat werd zonder meer geweigerd. Nico verloor kansloos. Hij kon alleen maar erkennen dat zijn tegenstander beter was. Enigszins
teleurgesteld gingen we naar huis. Derde in het landelijk C is toch een heel goed resultaat, waar we met
z’n allen trots op kunnen zijn.

Bananen in bed
Er zitten 2 bananen in bed, zegt de ene tegen de
andere: “Hé, ga eens recht liggen.”
De kortste weg naar het ziekenhuis
Er stond een politieman op een druk kruispunt. Toen
kwam er een man aanlopen die vroeg: “Wat is de
kortste weg naar het ziekenhuis?” Daarop antwoordde de politieman: “Gewoon blijven staan, meneer”.
Rapport zonder tien
Ferry’s vader bekijkt het rapport van zijn zoon. Vader: “Ik mis de tien.” Ferry: “Welke tien?” Vader: “De
tien voor de moed om dit rapport aan mij te laten
zien!”
De muntjes geest

Henk Opversteegen

Een belg komt een restaurant binnen en ziet een
muntje op tafel liggen, hij loopt er naar toe en pakt
hem op, maar het muntje zegt: "ik ben de geest van
wafel leg me terug op tafel!" De belg gooit het muntje terug op tafel en rent het restaurant uit. Een paar
seconden later komt er een Frans man binnen en ziet
ook het muntje op tafel en pakt hem op en het
muntje zegt meteen weer: "ik ben de geest van wafel
leg me terug op tafel!" De fransman doet percies het
zelfde als de beld en rent dus het restaurant uit zonder het muntje. Dan komt er een Nederlander het
restaurant binnen en pakt hetzelfde muntje op en
het muntje zegt : "ik ben de geest van wafel leg me
terug op tafel waarop de Nederlander zegt: "ik ben
de geest van akkie en doe het muntje in mijn zakkie".

Moppen hoek
Olifanten klompjes
Waarom hebben olifanten gele klompjes? Zodat je ze
niet kan zien als ze in de vla drijven. Wel eens een
olifant in de vla gezien? Nee, het werkt dus!
Zeeziekte
Mijnheer de Vries moet voor zijn werk een boottocht
maken. Om niet misselijk te worden gaat hij naar zijn
huisarts om een middeltje te halen. Deze adviseert
hem om vlak voor vertrek een liter dikke tomatensoep te eten. “Helpt dat dan tegen zeeziekte?”,
vraagt de Vries verbaasd. “Nee, dat niet, maar het
kleurt wel erg mooi in het blauwe water”.

Toverkracht
Jantje loopt door het bos.
opeens ziet hij allemaal dwergen die zingen: we hebben toverkracht we
hebben toverkracht.
even later komt hij bij een paddenstoel waarop een
kleine dwerg zit te
huilen.
waarom huil je? vraagt jantje.
zij hebben toverkracht ik ben to.

Effe op uw tanden bijten
Er is brand in een huis. De brandweer komt eraan en
probeert een oud vrouwtje te redden. Een brandweerman gaat de ladder op en zoekt naar de oude
mevrouw. Uiteindelijk kan hij haar vinden en loopt
met de vrouw naar de ladder. “Even op uw tanden
bijten oma, dit is zo voorbij”, zegt hij. “Oh nee,” antwoordt de oude dame, “dan moeten we weer naar
boven, want mijn gebit ligt nog in de badkamer.”
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1 Wat is je naam?
Arianne Boot
2 Hoe oud ben je ?
11 jaar
3 Heb broertjes en /of zusjes ?
Ja, ik heb 2 zusjes
4 Op welke school zit je en in welke klas ?
Rehobothschool in groep 7a
5 Hoe lang zit je nu op tafeltennis ?
Sinds November 2008

15 Heb je naast tafeltennis nog een andere hobby ?
Nee

6 Speel je kompetitie en in welke klasse speel je met
je team ?
In Huizen 6, in de starters klasse

16 Wat is je favoriete drankje ?
Spa groen

7 Tegen welke club speel je het liefst en waarom ?
Maakt niet uit, altijd goed

17 Wat eet je het liefst ?
Spruiten

8 Wie vind je de leukste trainer ?
Henk Oversteegen

18 Wat is je favoriete voetbalclub ?
Eigenlijk geen één, maar mijn vader en zus zijn voor
Ajax dus ik dan ook maar

9 Waarin ben je het best met tafeltennis ?
Forehand

19 Wat vind je de beste film die er is ?
Weet ik niet

10 Waar vind je zelf dat je nog op moet trainen ?
Back spin en service

20 Naar welke muziek luister je meestal ?
Naar van alles

11 Wat is tot nog toe je leukste tafeltennis moment ?
De 1e prijs in Utrecht bij de minimeerkampen

21 Aan wie wil je dat volgende keer de vragen
worden gesteld?
Kristel Koelewijn

12 Wat vind je van de club ?
Het is een leuke club
13 Vind je dat er iets op de club moet veranderen Zo
ja,wat dan ?
Het is prima zo
14 Waar zou je zeker aan meedoen als de club het
organiseert ?
Kindertafeltennis toernooi
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Celia Klein
Thijmen van Dijk
Louise Kos
Erik
Kristel Koelewijn
Pim de Keijzer
Thom Veerman
Harm

2-mei
15-mei
10-juni
11-juni
11-juni
13-juni
18-juni
19- juni

10 jaar
9 jaar
13 jaar
17 jaar
13 jaar
15 jaar
13 jaar
8 jaar

Zoek de volgende woorden:
Keuken, voorzitter, pac,secretaries, penningmeester,
pac, tcj, tcs, zkc, trainer,s traning ,redaktie, recreanten, jeugd, senioren, vergadering ,website, infomail

Voor in je Agenda
Wanneer:
24 april
25 april
30 april
04 mei
15 mei
22 mei
24 mei
29 mei
29 mei
05 juni
05juni
06juni
18 juni
19 juni

Wat:
Ned. Jeugd kampioenschappen B
Ned. Jeugd kampioenschappen A
grsloten
Club open vanaf 20:30 uur
Ouderkind toernooi
Finale Midden Meerkamp
34ste Phoenix Prinsenstad toernooi
Mine Meerkamp
Vrijwillgers uitje
Club kampioenschap
Finale NJM Panningen
Finale NJM Panningen
Start Zomeropening
Deadline De Voltreffer
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Voor wie:
Jeugd
Jeugd
Jeugd & Senioren
Jeugd & Senioren
Jeugd
Jeugd
Senioren
Jeugd
Senioren
Jeugd
Jeugd
Jeugd
Jeugd & Senioren
Jeugd & Senioren

