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45e  jaargang, nummer 3, juli  2011  

 
Van de ere Voorzitter 

 

Ereleden van de TTV Huizen. 

 
Onze vereniging heeft een groot aantal ereleden. He-
laas is daar een aantal bij dat de club niet meer re-
gelmatig bezoekt. Eigenlijk vind ik dat jammer. Je 
wordt niet zomaar erelid. Daar moet je namelijk wel 
iets voor doen! 
Je moet minimaal 25 jaar lid zijn en daarvan moet je 
15 jaar officieel clubwerk gedaan hebben( in een 
commissie of in het bestuur). 
Om elk clublid weer kennis te laten maken met de 
ereleden wil ik in de komende Voltreffers elk erelid 
een aantal vragen stellen. Aan de hand van de ant-
woorden leren wij de ereleden (weer) beter kennen 
en krijgen we meer begrip voor het besluit van de 
vereniging om juist die leden te benoemen tot erelid. 
In eerdere Voltreffers heeft al een aantal ereleden de 
vragen beantwoord. Nu is de beurt aan Jaap Roeten 
 

1. Jaap, vertel eens in het kort hoelang je al lid bent 
van de vereniging en hoe je ertoe bent gekomen 
om te gaan tafeltennissen.  
Ergens in 1959 ben ik lid geworden, dus nu zo'n 52 
jaar geleden. 
In die tijd voetbalde ik nog (m'n jonge jeugdjaren 
bij AW in Bussum) bij de senioren van SV Huizen, 
regelmatig in het 1e team maar meestal in het 2e 
elftal (ik zat er "tegenaan" zo is mij verteld). 
De daarvoor benodigde trainingsarbeid kon ik niet 
meer verenigen met de avondstudie die ik toen 
volgde.Ik wilde toch actief sport blijven bedrijven 
en heb toen een "ronde ruiken aan andere spor-
ten" gedaan, o.a. bij tafeltennis Waarom ik daar 
ben blijven hangen moet je me niet vragen, ik zou 
het echt niet meer weten. 

 
 

 
 
Wat ik nog wel weet, is dat er werd gespeeld in een 
gymzaal aan de Trompstraat (inmiddels al lang ge-
sloopt) en dat de "kantine" bestond uit een groen 
kistje, met daarin, als je geluk had, een paar flesje 
drinken.Ik kon overigens niet bevroeden dat die keuze 
voor tafeltennis mijn leven voor een heel groot ge-
deelte heeft bepaald. 
 
 
2. Welke functies heb je zoal binnen de vereniging 
vervuld?  
Slechts 2, te weten voorzitter en jeugdleider 
 
 
3. Hoelang heb je competitie gespeeld en in welke 
klasse(n)?  
Ik heb ongeveer 40 jaar competitie gespeeld, in de 4e 
en 5e klasse, ik was dus geen hoogvlieger  
 
4.Heb je ook echt leuke dingen meegemaakt binnen 
de vereniging?  
 
Ik weet niet goed wat ik met deze vraag aan moet.De 
vraag lijkt te zijn ingegeven uit het idee dat er alleen 
maar ellende zou zijn geweest, maar het tegendeel 
was waar. 
Ik heb al die jaren beschouwd als een aaneenschake-
ling van leuke dingen, soms afgewisseld door een 
paar diep tragische gebeurtenissen, zoals het veel te 
vroeg overlijden van Ruud Jongerden en Henk van de 
Hulst. 
De leuke dingen waren: 
 
- binnen relatief korte tijd beschikten we over 

een adequate accommodatie 
- ledental (vooral jeugd) groeide en groeide 

tot we op enig ogenblik de grootste tafel-
tennis vereniging van Nederland waren 

- we organiseerden een aantal landelijke 
toernooien en interlands (toen bestond de 
Bun nog) 

- bestuurlijk liep alles op rolletjes, ook instro-
mende jongelui, er waren voldoende men-
sen beschikbaar 

- de sfeer was optimaal 
- het bruiste van allerlei activiteiten 
 
Hoezo echt leuke dingen……………..?? 
(vervolg op blz:3) 
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(vervolg van blz:2) 

5. Zijn er, sinds jij lid bent, veel dingen veranderd 
binnen de vereniging?  

 
De poppetjes zijn anders, maar er wordt nog steeds 
enthousiast gepingpongd.Ik mis de organisatie van 
grote evenementen (hebben aantrekkingskracht op 
jeugd). 
Het ledental is laag.De kwaliteit bij de jeugd is hard 
vooruit gegaan (landelijk laatste 8 is niet niks!!)Maar 
in grote lijnen is er niet echt veel veranderd 
 

6. Zou jij veranderingen binnen de club willen aan-
brengen als je daar de kans voor zou hebben?  

 
Neen, dat zou ik niet willen.We leven nu eenmaal in 
een ander tijd en er zijn andere bestuurders aan het 
roer.Zij moeten het doen. 
Ik zou wel graag zien dat er binnen afzienbare tijd 
weer een voorzitter in functie is, en liefst een met 
“ballen”. 
 

7. Meer dan 10% van de leden is erelid, geeft dat 
niet een bepaalde waardevermindering aan het 
begrip erelid? Licht je antwoord toe!  

 
In de reglementen is opgenomen waaraan iemand 
moet voldoen om erelid te worden.Die voorwaarden 
zijn niet echt mals. 
Je moet veel vrije tijd en energie in je “kluppie”willen 
steken, vooral ook omdat het allemaal in je vrije tijd 
moet gebeuren en er staat geen tegenprestatie te-
genover. 
Ik zou zeggen verdubbel het aantal leden, dan wordt 
de verhouding een stuk dragelijker. 

 
Jaap bedankt voor het beantwoorden van de vragen. 
 
Ik heb me dacht ik redelijk aan de vraagstelling ge-
houden, maar ik heb niet het gevoel heb dat als een 
“vreemde” dit leest ook maar enigszins zal begrijpen 
welke rol ik binnen de vereniging gespeeld heb 
 
Ja Jaap, je hebt je aan de vragen gehouden, maar je 
bent wel erg bescheiden geweest. Daarom neem ik 
de vrijheid om nog iets toe te voegen. 
Je bent al zo lang lid al vanaf de Trompstraat. Onder 
jouw leiding (voorzitter) is de club naar betere loca-
ties gegaan en uitgegroeid tot de grootste vereniging 
van Nederland. Je deed niet alles zelf, maar je was 
een meester in het delegeren. Afdelingskampioen-
schappen zonder een computerprogramma. Als een 
spin zat je midden in het web met poulebriefjes en 
klasse indelingen. Je liet ons lopen, rennen en draven 
om de info op tijd op de ramen te plakken, zodat  

 
 

alles gladjes verliep. Interlands werden georgani-
seerd. Je delegeerde alles. Het halen van Schiphol, 
het onderbrengen in een hotel, alles werd geregeld.  
 
Je bent ook nog voorzitter van de NTTB geweest. 
Onder jouw leiding is het gebouw in Zoetermeer tot 
stand gekomen. Ik zie je nog bezig met organiseren 
van de aanbouw van ons huidige bestuurslokaal.  
 
De spelers van Huizen 1 zijn nog in jouw periode als 
jeugdlid aangenomen. Jaap, naar mijn idee ben je 
zeer waardevol voor de club geweest. Een paar jaar 
terug kwam je eens op zaterdagmiddag kijken,toen 
mijn jeugdteam speelde. Je zag er één een bal slaan 
en zei: ”Dat is een talent.” Op een manier die nog 
steeds een grote betrokkenheid aangaf en niet alleen 
het plezier van een goede speler te zien spelen 
 
Henk Oversteegen  
 

Openingsbarbecue 

 
Op zaterdag 27 augustus zal de traditionele ope-
ningsbbq weer gehouden worden. Vanaf 17:00 uur 
zal de kantine open zijn. Je kunt je opgeven via de 
link op de website of via de onderstaande strook die 
ingeleverd kan worden bij Robert, Paul of onderge-
tekende. 
De prijzen zijn in categorieën verdeeld en als volgt: 
 
0 t/m 5 jaar : gratis 
6 t/m 15 jaar : € 7,50 
16 en ouder : € 12,50 
Je kunt je opgeven tot 21 augustus 
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 
 
Namens de ZKC 
Kees Visser 
 

 
Hierbij geef ik mij/ons op voor de openingsbbq op 
zaterdag 27 augustus 
 
Naam : ……………………………………….. 
 
Aantal personen 0 t/m 5 jaar : ………………….. 
 
Aantal personen 6 t/m 15 : ……………………… 
 
Aantal personen 16 en ouder : ………………………. 
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Actie vrijwilligers groot succes 

 

In het Europese Jaar van de Vrijwilliger is de PAC een 
actie gestart om meer vrijwilligers te werven. Via een 
enquête zijn leden en ouders van jeugdleden ge-
vraagd wat ze zouden kunnen en willen doen. 
 
De ttv Huizen is reeds “gezegend” met veel vrijwilli-
gers. Ongeveer 50% van de seniorleden doet iets 
voor de vereniging.  
Inmiddels kunnen er maar liefst 20 nieuwe vrijwilli-
gers bijgeschreven worden!!! 
 
De actie is nog niet ten einde, want een aantal leden 
zijn nog niet benaderd. Zij zullen de enquête thuis 
gestuurd krijgen met het verzoek deze in te vullen en 
te retourneren. 
 
Als vrijwilligerscoördinator ben ik trots op onze leden 
(en betrokken niet-leden). Leuk om te ervaren, dat 
velen betrokken willen zijn bij een groep enthousias-
te vrijwilligers en daar ook onderdeel van uit willen 
maken. 
 
Na de zomerstop zal de volledige uitslag van de en-
quête in de Voltreffer gepubliceerd worden. In de 
tussentijd staat het u of jou natuurlijk vrij om contact 
op te nemen en u/je aan te sluiten bij de vrijwilligers! 
 
Namens de PAC 
Geert Molenaar 
Vrijwilligerscoördinator 
 

BHV-ers opgelet 

 
Vorig jaar heb ik diverse malen een oproep gedaan 
aan leden om zich aan te melden als zij een BHV di-
ploma hebben. Een 6-tal personen hebben dit ge-
daan. 
 
Terecht werd op de laatste Algemene Ledenvergade-
ring een opmerking gemaakt wat er met deze aan-
melding gedaan wordt. 
 
Het plan is als volgt: 
De PAC loopt al een poos met het idee om een “ca-
lamiteitenplan”  te schrijven. Hierin zouden dan re-
gels en aanbevelingen moeten komen te staan, die 
zinvol zijn voor onze vereniging. Denk hierbij aan 
brandpreventie, hoe te handelen bij brand, hoe te 
handelen bij ongelukken, etc. 
 
 
 

 
 
Het is de bedoeling, dat na de zomerstop een avond 
met alle BHV-ers gepland wordt, waarin we dit gaan 
bespreken en opzetten. 
 
Mocht je  een BHV-certificaat hebben en je nog wilt 
opgeven, dan kan dat natuurlijk. Aanmelden kan via 
PAC@ttvhuizen.nl  
 
Namens de PAC 
Geert Molenaar 
Vrijwilligerscoördinator 
 
 
 

Donderdagavond 

 
Al een flink aantal jaren verzorgen Ina en ik op don-
derdagavond de recreanten een leuke avond. We 
geven wat training en spelen een spelletje dubbel of 
een zeskampje of we spelen alleen maar gezellig . De 
laatste twee jaar was de toeloop veel minder gewor-
den. Soms stonden Ina en ik er met nog drie recrean-
ten te ballen. 
 
Och, we hadden best lol hoor, maar het was op dat 
moment een verplichting waar ik wel van af wilde. Ik 
had me voorgenomen om te stoppen op mijn zeven-
tigste. En dat kwam ras naderbij. In nog geen drie 
maanden trok de animo voor de donderdagavond 
weer aan. Nieuwe leden en potentiële leden drup-
pelden binnen. Op dit moment hebben we zelfs aan 
één zaal niet genoeg om alle recreanten te laten 
spelen.  
 
Dan wordt een verplichting weer een groot plezier 
en dan zullen we er voor knokken om die achttien 
recreanten ook elke donderdag te laten spelen.  
Stoppen is dan ook niet meer aan de orde. Hoe het 
komt dat er in een keer weer zoveel toeloop is, kan ik 
niet verklaren. Tot de recreanten wil ik vooral zeggen 
dat ze moeten blijven komen. Een grote groep is niet 
alleen erg gezellig, maar ook inspirerend en mis-
schien willen er wel weer enkelen competitie gaan 
spelen. We hebben nu bereikt dat het bestuur de 
zaal op de donderdagavond tot eind juni heeft ge-
huurd.  
 
Op 30 juni willen Ina en ik de donderdagavondclub-
recreantenkampioenschappen (drie keer woord-
waarde) organiseren. We rekenen dan op een héééél 
grote opkomst. 
 
Henk Oversteegen 
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Training senioren 

 
Het afgelopen voorjaarsseizoen hebben de competi-
tiespelende senioren kunnen trainen onder leiding 
van John Scott en Gijs Molenaar. 
 
Aan de opkomst en de reacties van de deelnemers is 
te zien dat iedereen blij is met de trainingen. 
 
Het bestuur heeft dan ook besloten om de trainingen 
in het najaar weer in te plannen. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
De indeling van de groepen zal nog nader bekeken 
worden, een aantal deelnemers heeft mij hierover al 
aangesproken. De tijden blijven gehandhaafd.  
 
Hieronder de voorlopige indeling, gebaseerd op de 
deelnemers van afgelopen seizoen en de nieuwe 
teamindeling. 
(vervolg op blz:6) 
 
 
 
 
 
 

Team samenstelling senioren najaar 2011 

   Team 1 3e divisie zaterdag Team 2 hoofdklasse   vrijdag            Team 3 hoofdklassevrijdag 

Gijs Molenaar Patrick Visser                               Jurriaan Dekker                        

André Rebel Quinten van Dissel                 Ruben Lam                             

Frank Bilius Ferry den Hoogen Robert Bunschoten                 

Danny Harthoorn                         Sander Lam   

      

Team 4 1e  klasse vrijdag Team 5 3e klasse vrijdag Team 6 3e klasse vrijdag 

Jerry van Leeuwen                    Edwin van Dijk Kees Visser 

Gerard Kamst                    Monique Kievith Bert van der Zwaan 

Nico Sentini Thijs Fennis Rob Barendregt 

Geert Molenaar                       Henk Tax Frank Hagen 

      

Team 7 4e klasse  donderdag Team 8 4e klasse vrijdag Team 9 4e klasse dinsdag 

Piet Knop Marcel Molenaar Henk Oversteegen 

Yorick Westland Nicole van Beurden Pieter Kos 

Richard Hol Sabine Dekker van Duinkerken Alex Smit 

Sander Lam   Pieter Bosch Joop Rövekamp 

      

Team 10 5e klasse vrijdag Team 11 5e klasse donderdag Team 12  5e klasse vrijdag 

Harry Kempers Ingeborg Rebel-Postma Henny Dekker 

Bram Gerritse Albert de Weerd Martin van Toorn 

Paul Dekker Cees Lam Piet Zittersteijn 

  Marcus Witteman Bert Jongerden 

  Monique Gerritse-van de Brug   

 
  

 Team 13 5/ 6e klasse vrijdag  Team 14 6e klasse vrijdag   

Manuela Schuurman Gerrit Snikkenburg   

Ruben Tempelaars Leo v Bijleveld   

Robert Smit Hans le Poole   

William Kos Piet Traarbach   

Guus Weinberg (reserve) Ton Hubert (reserve)   
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(vervolg van blz:5) 

 
De training voor de competitiespelende senioren 
(groep 6 en 7) start op dinsdag 30 augustus en voor 
de combinatiegroep met de jeugd (groep 3) op dins-
dag 23 augustus. 
 
Mochten er mensen zijn die ook graag willen deel-
nemen aan de training, spreek mij (Frank Hagen) dan 
aan of mail tcs@ttvhuizen.nl. Ook eventuele afmel-
dingen horen we graag, het liefst zo vroeg mogelijk in 
verband met de bepaling van de groepen. 
 
De definitieve indeling komt op de website te staan. 
 
Tot ziens op de training. 
 
Namens de T.C.S. 
Frank Hagen. 

 
De tafeltennisweek van … 

 
Yorick, hartelijk dank voor het doorgeven van de pen 
voor “De tafeltennisweek van…”! 
 
Dinsdag na het werk gauw naar huis om te eten (ge-
lukkig wordt dat elke dag voor me klaargemaakt en 
kan ik “aanvallen” als ik thuis kom). Deze dinsdag is 
het namelijk mijn beurt om de club om kwart voor 
zeven te openen voor de jeugd. De TCJ heeft afge-
sproken in de periode na de competitie voor de 
jeugd niet te stoppen met trainen, maar een zoge-
naamde (onderlinge) zomercompetitie op te starten. 
Alle spelers spelen tegen elkaar en wie eind juni de 
meeste wedstrijden heeft gewonnen, krijgt een leuke 
prijs.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dat betekent dus de aanwezige jeugdleden een uur-
tje begeleiden, vaak met hulp van mijn zonen Ruben 
en Sander. Altijd wel een dankbare klus.  
 
Op woensdag niet naar de club, maar thuis voorbe-
reidingen getroffen voor de Gooimeercup, die zater-
dag tussen de jeugd van Huizen en Almere gespeeld 
gaat worden. 
 
Donderdagavond ben ik naar de club gegaan om nog 
wat jeugdspelers van informatie te voorzien over 
aanstaande zaterdag. Daarna nog zelf lekker een 
balletje geslagen.  
 
Vrijdagavond uitgebreid overleg gehad met Martin 
van Groen, de coördinator van de evenementen voor 
de jeugd van de afdeling Midden Nederland van de 
NTTB, over de indeling van de Midden Meerkampen 
van zaterdag 18 juni 2011 en zaterdag 25 juni 2011. 
Die laatste zaterdag wordt de finale gespeeld bij ons 
in Huizen. Ook hebben we gesproken over de eve-
nementenkalender voor het seizoen 2011-2012. 
Voor de minimeerkampen, de middenmeerkampen, 
de nationale jeugdmeerkampen en de afdelingskam-
pioenschappen moet over de data al vroeg nage-
dacht worden. Er zijn tenslotte heel wat data te 
plannen in de loop van een tafeltennisseizoen.  
 
Zaterdag begon de dag met een telefoontje van Kris-
tel. Zij stond al te trappelen om te beginnen aan de 
Gooimeercup. Aangezien zij die dag jarig was, heb-
ben we haar eerst met het hele gezin luidkeels toe-
gezongen. Daarna gauw naar de club om te openen 
en koffie te zetten voor de begeleiders van de spe-
lers van de Gooimeercup.(vervolg op blz:7) 
 

Groep 3: Groep 6: Groep 7: 

19:45-21:00uur 18:45-19:45uur 21:00-22:00uur 

Maxim van der Kaaij  Jurriaan Dekker Henk Oversteegen 

Gijs Molenaar Jerry van Leeuwen Harry Kempers 

André Rebel Gerard Kamst  Bram Gerritse 

Frank Bilius Edwin van Dijk Paul Dekker 

Danny Harthoorn Monique Kievith Cees Lam 

Quinten van Dissel Frank Hagen Monique Gerritse-van de Brug 

Patrick Visser  Bert van der Zwaan Ingeborg Rebel-Postma 

Ferry de Hoogen Yorick Westland Henny Dekker 

Ferry de Hoogen Richard Hol Piet Zittersteijn 

Nico Sentini Marcel Molenaar Bert Jongerden 

 Nicole van Beurden Manuela Schuurman 

 Sabine Dekker-van Duinkerken  
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(vervolg van blz:6) 
Er kwamen vier teams met begeleiders uit Almere en 
uiteraard hadden we zelf ook vier teams geformeerd 
om tegenstand te bieden. Het ging tenslotte wel om 
de grote cup! Het werd een gezellige dag en om een 
uur of drie was de winnaar bekend. TTV Huizen heeft 
voor de eerste keer de cup binnen. In het jeugdge-
deelte van de Voltreffer staat een ingezonden stuk 
over dit toernooi. 
 
Zondag achter de computer gezeten om wat kopij 
voor de Voltreffer in elkaar te zetten. Er is de afgelo-
pen weken een aantal toernooien en activiteiten 
voor de jeugd geweest, waar weer een verslag van 
gemaakt moet worden. 
 
Maandag gingen we met een paar auto’s vol cluble-
den naar Delft voor het jaarlijkse Phoenix Prinsen-
stad toernooi van Tweede Pinksterdag. Vroeg op-
staan, want de eerste wedstrijden werden al om half 
tien gespeeld.  

 
In de ochtend de poulewedstrijden in verschillende 
klassen en daarna de knock-out wedstrijden. Na een 
lange en vermoeiende dag had ik twee finalisten in 
de auto. Ik kon Ruben en Sander met een beker naar 
huis brengen. Zelf had ik helaas wat minder succes, 
maar het was toch een gezellige dag. Niet te laat 
naar bed, want morgen moet er weer gewerkt wor-
den en ’s avonds staat er weer een TCJ-vergadering 
op het programma. 
 
Gelukkig was er deze week niet ook nog een compe-
titie- of bekerwedstrijd te spelen, dan was de week 
te kort! Tafeltennis blijft een leuke sport en  
TTV Huizen een gezellige club.  
 
Tot zover mijn tafeltennisweek. 
De volgende keer lees ik graag iets over de tafelten-
nis week van Bert Jongerden. 
 
Cees Lam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Jeugdkompetitie 

 
Het is dan wel bijna vakantie maar er moest toch 
noch een Voltreffer uitkomen op de valreep. 
Dus ook de TCJ moest nog even in de pen klimmen. 
Het is natuurlijk niet zo dat ik net zoveel heb te 
schrijven als dat de competitie nog volop aan de 
gang is, maar er is altijd wel wat te schrijven. Je kan 
zien dat het seizoen is afgelopen want de opkomst 
van de jeugd wordt best wat moeizamer, je krijgt ze 
nog net bij elkaar als er een toernooitje is, maar dat 
is dan bij de meeste dan ook wel het enige. 
 
Een paar fanatiekelingen blijf je natuurlijk toch wel 
houden, die gaan door tot de deur echt dicht gaat. 
Maar ook zulke spelers moet je er bij hebben, want 
die trekken dan soms ook nog een twijfelaar mee 
naar de club. Ik ben wel weer zover dat ik de team-
indeling weer gereed heb, ik hoop dat het zo is dat 
iedereen zich hier in kan vinden. Er is wel wat ge-
schoven, maar zo min mogelijk. 
 
We hebben de team-samenstelling wel met elkaar 
besproken, dus het komt niet van mij alleen, wat 
vroeger wel vaak het geval was. 
Voor het laatste team is gekozen voor een 5 mans 
team, dit omdat er spelers zijn die niet elk weekend 
kunnen spelen om verschillende redenen. 
Niet iedereen vind een 5 mans team leuk, maar over 
het algemeen komt het vaak goed uit dat er nog ie-
mand achter de hand is. 
 
Het mooiste is, als er bij de teams van 4 of meerdere 
personen aan het begin van de competitie een 
schema wordt gemaakt wanneer iemand echt niet 
kan spelen, dat wil niet zeggen dat ook daar geen  
wisselingen plaats mogen vinden, niemand kan soms 
zo ver vooruit plannen… Maar het kan wel veel af-
zeggingen voorkomen. 
 
De competitie begint weer in September en wel op 
Zaterdag 17 Sept ik neem aan dat dan iedereen wel 
weer terug is van vakantie want de scholen zijn dan 
allemaal al weer begonnen. 
 
Dan nu de teams zoals ze zijn opgegeven bij de NTTB 
afd. Midden en natuurlijk ook landelijk, al is dat deze 
keer in handen van Hilversum. 
De klasses die er bij staan zijn aangevraagd, dus dat 
is nog niet 100% zeker bij alle teams. Maar normali-
ter is dat wel akkoord, dus voor 90% is dat wel zeker. 
(vervolg op blz:8) 
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(vervolg van blz:7) 
Team 1  Landelijk A 
Zij spelen dit seizoen onder de vlag van Hilversum. 
 
Sander Lam 
Roy Kapel 
Bastiaan vd Sande 
Coach: Jack Fellinga 
 
Team 2  Landelijk B   
Ook zij spelen onder de vlag van Hilversum 
 
Maxim vd Kaaij 
Ilan Meijer 
Axel Diemers 
Coach: Henk Oversteegen 
 
Team 3e Klasse 
Dit team en de andere teams spelen natuurlijk  
gewoon onder de Huizen vlag. 
 
Kristel Koelewijn 
Pim de Keijzer 
Pardis Faqiri 
Louise Kos 
Coach: Harry Kempers 
 
Team 4  3e Klasse 
 
Yoeri  Tax 
Tom Veerman 
Mak Temmet 
Mod Temmet 
Coach:  Cees Lam 
 
Team 5  5e Klasse 
 
Timo Weinberg 
Arianne Boot 
Tim Hoek 
Jasper Tax 
Coach: Henk Tax !! & andere ouders   
 
Team 6  6e Klasse 
 
Gijs Hoek 
Thijmen v Dijk 
Fabio Lemson 
Liquenda Molenaar 
Bart Swinkels 
Coach: Naomi Hoek en Caroline v Dijk 

 
 
 
 

 
 
Dit zijn dus de teams voor de najaarscompetitie van 
dit seizoen. Ik kreeg in de verte al berichten dat er 
waarschijnlijk nog meer kinderen competitie willen 
gaan spelen. Maar ik hoop dat ze willen wachten tot 
de voorjaarscompetitie, dan kunnen we weer nieuwe 
teams opgeven en hebben we misschien weer wat 
meer nieuwe spelers, die het aankunnen om compe-
titie te gaan spelen. 
Ik hoop dat het weer een spannende competitie 
wordt, want dat is toch het leukst. 
En als er dan aan het eind ook nog een paar (1 is ook 
al goed hoor) kampioenen bij zijn dan is het helemaal 
top! 
 
Dan wens ik jullie nogmaals een heel fijne vakantie 
toe en hoop jullie na de vakantie allemaal weer ge-
zond terug te zien 
 
 
Namens Techn.Comm.Jeugd. 
Peter vd Broek 
 
 

Prima Donna Kaas Ouder/kindtoernooi 

 
Op 7 mei vond het Prima Donna Kaas Ouder- 
/Kindtoernooi wederom plaats. Er deden dit jaar 14 
koppels mee. Het was zoals elk jaar een sportieve, 
gezellige dag. De winnaars waren Maxim van de Kaaij 
en zijn oom Gerard Stuivenberg. Op de tweede plek 
eindigden Kristel Koelewijn en Marcel Molenaar 
Midden Meerkampen 2011. 
 

 
 
Namens de Technische Commissie Jeugd, 
Gerben de Jong 
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Midden Meerkampen 

 
De Midden Meerkampen worden in deze periode ge-
speeld. TTV Huizen is daar begonnen op zaterdag 28 
mei 2011 met 11 jeugdspelers. In principe spelen alle 
competitiespelers mee, maar dit jaar waren dat al-
leen team 1, 2 en 3. Dit toernooi is bedoeld om te 
kijken wie goed mee kan komen in de regio Midden 
en of je goed bent ingedeeld in je klasse. De indeling 
is namelijk in vijf klassen. Er wordt dus niet gekeken 
hoe oud je bent, maar naar je speelsterkte. Op deze 
manier speel je tegen gelijkwaardige spelers. 
 
De volgende spelers van TTV Huizen spelen mee: 
Pim, Kristel, Ruben, Sander, Maxim, Nico, Louise, 
Thom, Yoeri, Mod en Mak. 
In de voorrondes waren alle spelers met een B-
licentie of een A-licentie vrijgesteld. De spelers met 
een licentie stromen pas in de halve finale in.  
De voorrondes zijn gespeeld op 28 mei bij TTV Hil-
versum en SVE in Utrecht. 
Mod en Mak speelden in Utrecht en zijn gecoacht 
door Sander Lam. 
Kristel, Yoeri, Pim, Louise, Thom en Ruben heb ik de-
ze zaterdag begeleid in Hilversum. 
Pim, Yoeri en Mak zijn door de voorrondes gekomen. 
Zij spelen samen met Sander, Maxim en Nico in de  
 
halve finale. De halve finale wordt op zaterdag 18 
juni 2011 gespeeld bij TTV Shot in Soest en TTV Hil-
versum. 
 
De finale wordt op 25 juni 2011 gespeeld bij TTV Hui-
zen, dus laten we hopen dat er een groot aantal Hui-
zers meespeelt! Kom vooral even kijken zaterdag 25 
juni op de club. 
 
Cees Lam, TCJ. 

 
JEUGDUITJE 2011 WK AHOY 

ROTTERDAM 

 
Op zaterdag 14 mei zijn we met bijna alle jeugdleden 
naar de wereldkampioenschappen tafeltennis in 
Ahoy Rotterdam gegaan. In een bus vol enthousiaste 
jeugdleden aangevuld met een aantal senioren 
gingen we om acht uur in de morgen (ja, lekker 
vroeg!) richting Rotterdam. 
 
De Prima  Donna Kaas bus met Ronald als chauffeur 
bracht ons keurig naar Rotterdam, waar we om 
ongeveer half tien aankwamen. In de bus hadden we 
geen tijd om uit te slapen, er moest gewerkt worden.  
 

 
 

Sander Lam had een quiz gemaakt, zodat iedereen 
over 20 tafeltennisvragen moest nadenken. 

Een aantal makkelijke en moeilijke vragen moest 
beantwoord worden. Na het controleren van de 
formulieren, bleek Youri Tax met maar 1 fout de 
beste en hij won dan ook de grote zak spekjes, die hij 
netjes één keer liet rondgaan in de bus. Youri, gefeli-
citeerd, goed gedaan. 
 
Aangekomen bij de Ahoy liepen we naar de hoofdin-
gang, nadat we allemaal een lunchpakketje hadden 
gekregen (2x een broodje, 2x en krentenbol en 1x 
een AA-tje). Frank Hagen had gelukkig de 
entreekaarten bij zich (bedankt Nancy!) en zo kon-
den we naar binnen. Met z’n allen de trappen op 
naar de tribune, waar de meesten onder de indruk 
waren van de arena waarin gespeeld werd.  

 
In de Ahoy konden zeker 8000 mensen kijken naar 
het tafeltennisspektakel. De eerste wedstrijd begon 
om tien uur en wij waren met de groep tien minuten 
daarvoor op onze plaatsen. 

 
De afstand naar de tafeltennistafel was best groot, 
maar we konden het toch goed zien. We hadden 
geen camera’s voor onze neus, daar keken we geluk-
kig overheen. (vervolg op blz:10) 
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(vervolg van blz:9) 
De eerste wedstrijd was een herendubbel, de halve 
finale tussen China en Korea. Het was een goede 
wedstrijd met veel mooie balwisselingen. De spelers 
leken soms wel van elastiek! Iedereen genoot van de 
wedstrijd. De jeugd bleef aandachtig kijken en vond 
het prachtig. Na deze wedstrijd zijn we de Ahoy gaan 
verkennen. 

 
We zijn gaan kijken in het promodorp waar van alles 
te doen was. Er kon gespeeld worden op vreemdeta-
fels (met bijvoorbeeld een koekenpan als batje!), je 
kon een glittertatoeage laten maken op je arm en 
er waren ook veel tafels om gewoon een balletje te 
slaan. Als je goed je best had gedaan, kreeg je zelfs 
een medaille! Op de site staan foto’s van de jeugd in 
actie. 
 
We gingen ook kijken in de hal waar Butterfly, Donic, 
Andro, Tibhar en vele andere merken van alles ver-
kochten en soms ook weggaven, zoals shirts, balle-
tjes, posters, ratels, klapballonnen en nog veel meer. 
 
In hal 1 werden wedstrijden gespeeld door gehandi-
capte tafeltennissers, rolstoeltafeltennissers en ook 
de Nederlandse kampioenschappen voor de jeugd 
werden daar gespeeld. Quinten van Dissel die bij de 
TTV Huizen speelt, maar nu uitkomt voor TTV Elan, is 
daar Nederlands kampioen geworden bij de 
jeugd, samen met Tim de Graaf en Frank van der 
Wurff. 
 
Na deze rondgang ging iedereen z’n eigen weg. De 
één ging terug naar de tribune, de ander naar het 
promodorp en weer een ander ging inkopen doen. 
Door onze groen/gele shirts waren de begeleiders en 
de meeste jeugdspelers goed herkenbaar. Dat was 
erg fijn, zeker voor de jongere jeugdspelers. Op de 
tribune zat steeds wel een “groen/geel groepje”, 
dus het was meteen duidelijk waar je naar toe kon. 
Om vier uur waren we weer allemaal op de tribune 
verzameld en gingen we naar de Prima Donna Kaas  

 
 
bus die ons weer veilig terugbracht naar Huizen, 
waar een lekkere snack op ons stondte wachten. 
Op de terugweg had buschauffeur Ronald de video 
aangezet met een leuke tekenfilm en dat vonden de 
meesten erg leuk. 
Bij aankomst om half zes bij de club had Harry Kem-
pers samen met zijn crew het eten voor de meesten 

al klaar. De eerste patatjes konden direct worden 
opgeschept en niet veel later volgden de cola en de 
kroketten.  
Om ongeveer half zeven hadden sommige jeugdle-
den het wel gehad en gingen naar huis. Anderen 
moesten nog even voetballen, die hadden nog ener-
gie over. 
 
Om zeven uur was het echt het einde van een leuk 
jeugduitje en ging iedereen naar huis. 
Als er foto’s zijn laten we die dan op de site zetten 
van de TTV Huizen, zodat iedereen ze kan zien. 
Stuur ze naar mij of naar de webmaster. 
Ten slotte wil ik iedereen bedanken voor een gewel-
dige dag en speciaal de jeugd, want zonder jullie 
hadden wij dit niet kunnen doen. 
 
Tot ziens op het volgende jeugduitje ?????????? 
Cees Lam 
Coördinator externe toernooien 
 

The China ping pong experience 

 
The Chinese team in the table stars world! 

Zaterdag 14 mei is alweer de op een na de laatste 
dag van dit WK. Voor de Side Events stond deze 
keer de China Ping Pong Experience op het pro-
gramma. Dit, om ook de Aziaten te betrekken bij dit 
unieke WK. Naast de NTTB als organisator was deze 
keer de Sportfederatie van Chinezen in Nederland 
aan dit evenement verbonden. (vervolg op blz:11) 
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(vervolg van blz:10)                                                        

Ook de Chinese ambassade verleende haar mede-

werking. De geluiden van Faithless met ‘God is a DJ’ 

galmden nog steeds door de Funhal. Zouden er nu 

Chinese Goden worden aangeroepen om hen zo 

gunstig te stemmen voor deze finaledagen; bij deze 

Experience en bij de Aziaten in de Arena van Ahoy? 

Er werd gestreden dat het een lieve lust was. Op-
merkelijk was dat de penhoudergreep niet alom 
aanwezig was. Zouden de Chinezen inmiddels een 
dergelijk soort (hoog) niveau van integratie in de Eu-
ropese samenleving hebben bereikt?.. De ‘forehand-
grip’ bleek nog wel hun voorkeur te hebben en zou-
den zij zo toch hun Aziatische roots aan ons kenbaar 
maken? 

In FunHal 3 werd er zowel een teamtoernooi, als een 
enkel toernooi gespeeld. Net voordat de finales een 
aanvang gingen nemen, kwam er de mededeling dat 
leden van het Chinese team zich bij de China Ping 
Pong Experience zouden melden. 

 

Onder luid gejuich werden zij ontvangen. Zij namen 
bezit van de Table Stars World, waarbij die wat 
merkwaardig, rond, gevormde tafel hun favoriet was. 
Ook meldden zich leden van dit Chinese team bij het 
station mikken. Dat bleek ze nog niet altijd even 
goed af te gaan. Zouden wij door Table Stars via 
scholen te introduceren zo een voorsprong op hen 
kunnen nemen? In ieder geval was duidelijk dat de 
Chinese (vrouwelijke) delegatie buitengewoon veel 
pret had bij de Table Stars World. Hiermee werd 
maar weer eens aangetoond dat Table Stars sekse-
neutraal en multi-cultureel is! 

Na dit interessante uitstapje werd op het Centre 
Court van de FunHal de finale in het enkelspel ge-
speeld. Deze ging, al even geëmancipeerd, tussen  

 

Lucy en Roy Kapel. De naam van Roy deed al ver-
moeden dat hij buitengewoon goed geïntegreerd is 
in de Nederlandse samenleving. Toen hij zijn trai-
ningspak uittrok was het helemaal duidelijk: hij werd 
gesponsord door Prima Donna Kaas uit Huizen! 

 

De finale werd gewonnen door Lucy, in nog wel de 
vijfde set met miniem verschil. Bij de teams, vooral 
uit universiteitssteden, ging de winst naar Lei-
den/Utrecht. De tweede plaats was voor Eindhoven 
en de derde voor Groningen. 

Al met al was ook dit weer een geslaagd evenement 
van de breedtesportcampagne van de NTTB. Natuur-
lijk wordt gehoopt dat zakenmensen, Chinezen en 
kinderen massaal en op allerlei wijzen de tafeltennis-
sport en de tafeltennisclubs weten te vinden. Voor 
Chinezen blijkt dat na elven ’s avonds te zijn. De res-
taurants gaan dicht… 

 

Bert van Nijkerken 

(Bron:TTnieuws en foto’s van Bert van Nijkerken) 
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Prima Donna Kaas  

Clubkampioenschappen 

 
Op 21 mei werden de Prima Donna Kaas Clubkampi-
oenschappen georganiseerd. Het deelnemersaantal 
viel dit jaar tegen. Wat toch erg jammer is. Toen ik 
zelf nog jeugd speelde was dit toch een toernooi 
waar je zeker als competitiespeler ‘gewoon’ elk jaar 
aan meedeed. Hier wordt immers bepaald welke 
jeugdspelers bij Huizen de beste in hun klasse zijn en 
welke jeugdspeler van Huizen de algemene jeugd-
kampioen is. Ondanks het mindere deelnemersaan-
tal was het echter niet minder spannend. Hier volgen 
de winnaars van per klasse: 
 
1e prijs Landelijk A Nico Sentini 
2e prijs Landelijk A Sander Lam 
 
1e prijs Landelijk C Maxim van de Kaaij 
 
1e prijs 3e Klasse Kristel Koelewijn 
2e prijs 3e Klasse Pim de Keijzer 
 
1e prijs 4e Klasse Ruben Tempelaars 
2e prijs 4e Klasse Louise Kos 
 
1e prijs 6e Klasse Tim Hoek  
2e prijs 6e Klasse Timo Weinberg 
 
1e prijs Starters Gijs Hoek 
 
In het hoofdtoernooi beleefde Maxim van de Kaaij 
een hele goede dag. Hij versloeg eerst Sander Lam in 
de halve finale en won daarna heel verassend de fi-
nale van Nico Sentini. Maxim bij deze nogmaals gefe-
liciteerd! 
 
Namens de Technische Commissie Jeugd, 
Gerben de Jong 

 
Zomercompetitie 

 
Ook wordt er al een tijdje elke dinsdag voor de Zo-
mercompetitie gespeeld. Dit is een soort van ladder-
competitie, waarbij alle jeugdspelers zoveel mogelijk 
wedstrijden moeten spelen. Dit toernooi loopt nog 
tot 28 juni, probeer dus nog zoveel mogelijk wed-
strijden te spelen (en te winnen natuurlijk)! 
 
Bij deze wens ik jullie alvast een fijne zomervakantie! 
Tot na de zomer! 
 
Namens de Technische Commissie Jeugd, 
Gerben de Jong 

 
 

Mini Meerkampen Huizen. 
 
Op 4 juni 2011 werd de laatste Mini Meerkampen 
van het seizoen gespeeld bij TTV Huizen. De Mini 
Meerkampen is een toernooi voor beginnende spe-
lers. Er wordt zes keer per jaar een toernooi georga-
niseerd, drie keer op een zaterdag en drie keer op 
een zondag. Elke keer doen er kinderen van verschil-
lende clubs uit de afdeling Midden Nederland aan 
mee. 
Aan deze Mini Meerkampen deden mee voor TTV 
Huizen: Arianne, Fabio, Joey, Daniel, Timo en Tim. 

 
Het was een gezellige dag voor alle spelers. Om 
10.00 uur begon het toernooi. Rond 14.00 uur waren 
alle wedstrijden gespeeld en konden we nog lekker 
een middag van de zon gaan genieten. Arianne en 
Daniel gingen deze keer met een beker naar huis. 
De Mini Meerkampen zijn een goede training voor 
een beginnende speler. Hoe meer hij of zij speelt, 
hoe sneller hij of zij het tafeltennissen door krijgt 
met backspin, topspin, zijspin, blokken en nog veel 
meer. 
 

 
De foto’s van de Mini Meerkampen staan op de site 
van de TTV Huizen 
 
Cees Lam, Technische Commissie Jeugd. 
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Gooimeercup 2011 

 

Op 11 juni werd er voor het eerst gestreden om de 
Gooimeercup. Dit is een toernooi in samenwerking 
met Almeerspin. Er werd gespeeld op vier tafels. Vier 
teams van Huizen tegen vier teams van Almeerspin. 
Aan het eind van de middag had Huizen net iets 
meer partijen gewonnen, waardoor wij de beker 
voor het eerst in ontvangst mochten nemen. Het was 
een zeer geslaagd toernooi en wat mij betreft gaan 
we dit elk jaar organiseren! 
 
Namens de Technische Commissie Jeugd, 
Gerben de Jong 

 
Gooimeercup 2011  

(TTV Almeerspin – TTV Huizen) 

 
Op zaterdag 11 juni 2011 werd de eerste Gooimeer-
cup gespeeld tussen de clubs Almeerspin en Huizen. 
Een nieuw opgezet toernooi, dat een vervolg gaat 
krijgen in de komende jaren. 
 
De eerste Gooimeercup begon om 11.00 uur met 4 
teams vanuit Almeerspin en 4 teams vanuit Huizen. 
De winnaar van de Gooimeercup zou degene worden 
met de meeste wedstrijdpunten. De ochtend begon 
goed met voor iedereen een kopje koffie. Hans Wor-
tel bracht de Gooimeercup mee (zie foto).  
 

 
 
De teams werden opgeroepen om naar hun tafel te 
komen en de wedstrijden konden beginnen. Om on-
geveer 13.00 uur hadden alle teams een flink aantal 
wedstrijden gespeeld en was er tijd voor een korte 
pauze. Alle spelers kregen een patatje met wat te 
drinken. Tijdens de pauze werd de tussenstand be-
kendgemaakt en die was op dat moment 11 punten 
voor TTV Almeerspin en 12 punten voor TTV Huizen. 
 

 
 

 
 

 Het kon dus nog echt alle kanten op. Na deze pauze 
werden de wedstrijden hervat. Een hagelbui kwam 
ook nog over en sommige spelers gingen even buiten  
kijken. Gelukkig hadden wij daar als tafeltennisspe-
lers geen last van. De wedstrijden verliepen uitste-
kend en het was een gezellige middag. Het einde van 
de wedstrijden kwam in zicht en om ongeveer 15.00 
uur hadden we een winnaar. Als we alleen de wed-
strijden/tafels hadden geteld, had Almeerspin ge-
wonnen met 2 1/2 – 1 1/2, maar in wedstrijdpunten 
heeft Huizen gewonnen met 22-18. 
De eerste winnaar van de Gooimeercup 2011 is dus 
geworden TTV Huizen. 
 
Wij zullen de volgende keer de Gooimeercup moeten 
verdedigen bij Almeerspin. 
 
Ik wil iedereen bedanken voor zijn inzet en speciaal 
Joop de Jong, Hans Wortel, Ruben Lam, Gerben de 
Jong, Peter van de Broek en Harry Kempers voor hun 
fantastische organisatie. 
 

 
De foto’s van de Gooimeercup staan op de site van de 
TTV Huizen. 
 
Cees Lam, Technische Commissie Jeugd. 
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 Wie is deze vrijwilliger? 

       
 

     

      
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      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. 
Helaas is deze niet geraden nu kijken of het met deze hint zal lukken: 

 hij zo mak als een ??? 
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Training jeugd 

 

Hoi jeugdleden,  
 
We hopen dat jullie allemaal een fijne zomervakantie 
tegemoet gaan, zodat jullie straks weer helemaal 
klaar zijn voor het nieuwe tafeltennisseizoen najaar 
2011! Net zoals vorig seizoen worden er voor jullie 
doordeweekse trainingen gehouden. De trainingen 
worden weer gegeven door dezelfde drie trainers: 
John Scott, Gijs Molenaar en Henk Oversteegen.  
 

 De trainingen beginnen in week 34: De eerste 
training op dinsdagavond van John Scott is op 
dinsdag 23 augustus 2011  
 

 De eerste training op donderdagavond van Henk 
Oversteegen is op donderdag 25 augustus 2011 
(onder voorbehoud) 

 

 De eerste training op vrijdagavond van Gijs Mo-
lenaar is op vrijdag 26 augustus 2011  

       (onder voorbehoud) 
 
We willen graag dat iedereen zo goed mogelijk kan 
trainen tegen spelers van ongeveer gelijke sterkte, 
daarom hebben we een trainingsindeling gemaakt. 
Elk seizoen zijn er wel weer een paar kleine verande-
ringen in de indeling, dus kijk goed op welke dagen / 
tijden jij moet trainen en wanneer jouw eerste trai-
ning is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Omdat de trainers zich op de trainingsavonden voor 
jullie inzetten om training te geven, zijn er wel een 
aantal regels voor de training:  
 

 Zorg dat je elke training op tijd aanwezig bent, zodat 
de training om 17:45 uur, 18.45 uur of 19.45 uur kan 
beginnen. Dit betekent dat je ongeveer om 
17:30/18:30 uur/19.30 uur aanwezig moet zijn  

 Uiteraard wordt van iedereen verwacht tijdens de 
training inzet te tonen en serieus te trainen. Er is een 
hoop te leren van de trainers, dus profiteer hier ook 
van  

 Als je een keer niet kan, is dat niet erg. Maar bel (of 
mail) van tevoren dan wel even af. Je kunt je afmel-
den bij je trainer of bij een van ons  

 Als je nu al weet dat je vaak niet kan, geef dat dan in 
het begin ook aan. Dan kan je trainer hier rekening 
mee houden  
 
Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, bel 
ons dan even op. De telefoonnummers kun je vinden 
achter in het clubblad. 
 

Veel succes en plezier met trainen!  
Voor de indeling zie pagina  17 
 
De jeugdcommissie 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 
 

Voor in je Agenda 

Wanneer: Wat:  Voor wie: 

Elke vrijdag Zomeropening open vanaf 20:00 Jeugd & Senioren 

23 augustus Start training groep 1, 2, 3 Jeugd & Senioren 

26 augustus Laatste vrijdag van de zomeropening Jeugd & Senioren 

27 augustus Start nieuwe seizoen met een BBQ Jeugd & Senioren 

30 augustus Start training groep 6, 7 Senioren  

13 september Start competitie Afdeling Senioren 

17 september Start competitie Landelijke Jeugd & Senioren 

17 september Start competitie Afdeling Jeugd 

08 oktober Deadline voltreffer Jeugd & Senioren 

Voor de actuele agenda kijk dan op www.ttvhuizen.nl 
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Trainingsindeling Jeugd T.T.V. Huizen  

Groep 1  Groep 2  

Trainer: John Scott  Trainer: John Scott  

Dinsdag 17:45 – 18:45  Dinsdag 18:45 – 19:45  

Thijmen van Dijk  
Gijs Hoek  
Liquenda Molenaar  
Bart Swinkels  
Fabio Lemson  
Andreas Lauffer  
Rik van Iersel  
Joey Maphar  
Kees Arwert  
Mariska Krook  

Kristel Koelewijn  
Pim de Keijzer  
Pardis Faqiri  
Yoeri Tax  
Thom Veerman  
Louise Kos  
Arianne Boot  
Tim Hoek  
Timo Weinberg  
Jasper Tax  
Mod Temmet  
Mak Temmet  

Groep 3  Groep 4  

Trainer: John Scott  Trainer: Henk Oversteegen  

Dinsdag 19:45 – 21:00  Donderdag 19:00 – 20:15  

Sander Lam  
Maxim van de Kaaij  
(aangevuld met senioren)  

Kristel Koelewijn  
Pim de Keijzer  
Pardis Faqiri  
Yoeri Tax  
Thom Veerman  
Louise Kos  
Arianne Boot  
Tim Hoek  
Timo Weinberg  
Jasper Tax  
Mod Temmet  
Mak Temmet  
Thijmen van Dijk  
Gijs Hoek  
Liquenda Molenaar  
Bart Swinkels  
Fabio Lemson  

Groep 5  

Trainer: Gijs Molenaar  

Vrijdag 19:00 – 20:00  

Alle recreanten (jeugdspelers die geen competitie spelen)  




