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45e  jaargang, nummer 5, december  2011  
	  

Van de voorzitter (a.i.) 
	  
Het	  jaar	  2011	  loopt	  op	  zijn	  eind,	  het	  ging	  weer	  erg	  
snel.	  Ik	  mag	  weer	  een	  stukje	  van	  de	  voorzitter	  
schrijven,	  hopen	  dat	  ik	  de	  door	  Maarten	  Robbers	  
opgegeven	  deadline	  haal.	  Vroeger	  kon	  ik	  altijd	  wel	  
een	  smoes	  verzinnen	  waarom	  ik	  te	  laat	  was	  met	  
mijn	  stukje	  maar	  dat	  gaat	  niet	  meer,	  Maarten	  is	  
mijn	  buurman	  en	  houdt	  mij	  dagelijks	  in	  de	  gaten.	  
Sociale	  controle	  noemen	  ze	  dat,	  op	  zich	  een	  gerust	  
gevoel	  dat	  iemand	  de	  buurt	  in	  de	  gaten	  houd.	  Er	  
zijn	  namelijk	  al	  buren	  die	  met	  een	  boog	  om	  hem	  
heen	  lopen	  om	  te	  voorkomen	  dat	  Maarten	  ze	  aan-‐
spreekt	  op	  bijvoorbeeld	  het	  parkeerbeleid	  en	  de	  
duur	  dat	  de	  caravans	  voor	  de	  deur	  staan.	  Ik	  ben	  
het	  qua	  parkeerbeleid	  met	  hem	  eens,	  maar	  een	  
paar	  dagen	  een	  kleine	  caravan	  voor	  de	  deur	  moet	  
toch	  kunnen.	  Maar	  we	  hebben	  het	  wel	  gezellig	  zo	  
samen	  in	  de	  straat.	  Nu	  even	  serieus,	  ik	  moet	  het	  
natuurlijk	  over	  tafeltennis	  hebben	  en	  niet	  over	  de	  
straat	  waarin	  ik	  woon.	  
	  
Sommigen	  weten	  misschien	  dat	  ik	  al	  eerder	  in	  het	  
bestuur	  gezeten	  heb,	  namelijk	  als	  secretaris	  van	  
juni	  1998	  t/m	  maart	  2003	  en	  als	  voorzitter	  van	  
april	  2003	  t/m	  maart	  2007.	  In	  de	  jaren	  daarna	  
bleef	  ik	  betrokken	  bij	  de	  club	  en	  toen	  Jan	  Visser	  
mij	  in	  maart	  2009	  vroeg	  toe	  te	  treden	  tot	  het	  be-‐
stuur	  was	  de	  keuze	  snel	  gemaakt.	  Als	  vertegen-‐
woordiger	  T.C.S.	  begon	  ik	  samen	  met	  Harry	  Kem-‐
pers	  (als	  vertegenwoordiger	  T.C.J.)	  aan	  een	  nieuwe	  
uitdaging.	  Eigenlijk	  eerst	  als	  schakel	  tussen	  het	  be-‐
stuur	  en	  de	  commissie,	  dus	  voornamelijk	  voor	  de	  
communicatie	  en	  minder	  uitvoerend	  vanwege	  ons	  
drukke	  privéleven.	  Later	  toch	  ook	  uitvoerend	  als	  
onderdeel	  van	  het	  bestuur	  en	  de	  commissie.	  Ik	  had	  
mij	  voorgenomen	  om	  maximaal	  3	  jaar	  in	  het	  be-‐
stuur	  te	  zitten,	  dus	  op	  de	  komende	  A.L.V.	  zou	  ik	  
aftreden	  als	  vertegenwoordiger	  T.C.S..	  Dit	  is	  iets	  
eerder	  geworden	  omdat	  het	  bestuur	  behoefte	  
heeft	  aan	  een	  aanspreekpunt,	  een	  voorzitter.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Deze	  functie	  vul	  ik,	  achter	  de	  schermen,	  al	  een	  
langere	  tijd	  in.	  Gezien	  de	  prettige	  en	  goede	  sa-‐
menwerking	  met	  de	  andere	  bestuursleden	  ben	  ik	  
dan	  ook	  in	  gegaan	  op	  de	  vraag	  of	  ik	  me	  kandidaat	  
wilde	  stellen	  als	  voorzitter.	  
	  

	  	  	  De	  bestuurssamenstelling	  zal	  het	  komende	  jaar	  
helaas	  gaan	  veranderen.	  Onze	  secretaris,	  Monique	  
Gerritse	  –	  van	  de	  Brug,	  gaat	  het	  rustiger	  aan	  doen	  
en	  treedt	  af.	  Thijs	  Fennis	  zal	  zijn	  functie	  als	  bestu-‐
ursvertegenwoordiger	  P.A.C.	  neer	  leggen,	  hij	  heeft	  
aangegeven	  het	  minder	  goed	  te	  kunnen	  combiner-‐
en	  met	  zijn	  gezin	  en	  zijn	  werk.	  Monique	  en	  Thijs	  
leggen	  hun	  functie	  per	  28	  maart	  2012	  neer	  op	  de	  
A.L.V..	  Het	  positieve	  nieuws	  is	  dat	  Cees	  Lam	  
inmiddels	  is	  toegetreden	  tot	  het	  bestuur	  in	  de	  
functie	  vertegenwoordiger	  T.C.J.	  en	  dat	  Jeroen	  
Blok	  zich	  kandidaat	  stelt	  voor	  de	  functie	  secretaris	  
op	  de	  komende	  A.L.V..	  We	  blijven	  op	  zoek	  naar	  een	  
nieuwe	  vertegenwoordiger	  voor	  de	  T.C.S.	  en	  de	  
P.A.C.,	  dus	  meld	  u	  aan	  als	  u	  interesse	  heeft.	  Een	  
voltallig	  bestuur	  is	  noodzakelijk	  als	  de	  T.T.V.	  
Huizen	  een	  gezonde	  vereniging	  wil	  blijven,	  zowel	  
op	  financieel	  als	  op	  sportief	  gebied.	  Ik	  heb	  goede	  
hoop	  dat	  er	  mensen	  zijn	  die	  zich	  beschikbaar	  wil-‐
len	  stellen	  voor	  één	  van	  deze	  functies,	  voor	  in-‐
formatie	  hierover	  kunt	  u	  mij	  altijd	  vrijblijvend	  
aanspreken.	  
	  
Ook	  het	  najaarsseizoen	  loopt	  op	  zijn	  eind	  en	  de	  
competitie	  is	  gespeeld.	  Bij	  de	  jeugd	  heeft	  team	  2	  in	  
het	  landelijk	  B	  het	  kampioenschap	  binnengehaald,	  
zij	  gaan	  volgend	  seizoen	  spelen	  in	  het	  landelijk	  A.	  
Het	  1e	  jeugdteam	  is	  geëindigd	  op	  de	  3e	  plaats	  in	  
het	  landelijk	  A,	  volgens	  mij	  geeft	  dit	  recht	  op	  deel-‐
name	  aan	  de	  kampioenspoule.	  De	  goede	  resultaten	  
van	  team	  1	  en	  2	  hebben	  we	  mede	  te	  danken	  aan	  de	  
samenwerking	  met	  de	  T.T.V.	  Hilversum,	  het	  zijn	  
namelijk	  beide	  combinatieteams.	  Bij	  de	  senioren	  
heeft	  team	  5	  in	  de	  3e	  klasse	  en	  team	  7	  in	  de	  4e	  
klasse	  het	  kampioenschap	  binnengehaald,	  van	  
harte	  gefeliciteerd.	  Het	  1e	  herenteam	  is	  geëindigd	  
op	  de	  3e	  plaats	  in	  de	  3e	  divisie.	  Verslagen	  van	  de	  
T.C.J.	  en	  de	  T.C.S.	  betreffende	  de	  eindstanden,	  per-‐
soonlijke	  resultaten	  en	  percentages	  vindt	  u	  elders	  
terug	  in	  de	  Voltreffer.	  
	  
De	  afdeling	  Midden	  heeft	  sinds	  13	  oktober	  2011	  
een	  nieuwe	  jeugdcommissie	  bestaande	  uit:	  Flip	  
Valero	  (voorzitter),	  Ferry	  de	  Hoogen	  (secretaris),	  
Martin	  van	  Groen	  (competitieleider),	  Daam	  Hoo-‐
gendijk	  (opleidingen	  en	  cursussen)	  en	  Cees	  Lam	  
(interne	  toernooien).	  De	  oprichtingsvergadering	  
vond	  plaats	  in	  onze	  bestuurskamer.	  Zoals	  jullie	  
weten	  zijn	  Ferry	  en	  Cees	  lid	  van	  onze	  vereniging,	  
een	  goede	  zaak	  dat	  deze	  mannen	  zich	  naast	  het	  	  
(vervolg	  op	  blz:	  3)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  2)	  
vrijwilligerswerk	  op	  onze	  eigen	  club	  zich	  ook	  wil-‐
len	  inzetten	  voor	  de	  afdeling.	  
	  
De	  trainingen	  van	  de	  jeugd	  en	  senioren	  worden	  
verzorgd	  door	  John	  Scott,	  Gijs	  Molenaar,	  Henk	  
Oversteegen	  en	  Ina	  Busscher.	  De	  animo	  bij	  de	  
jeugd	  is	  goed	  te	  noemen,	  competitiespelers	  en	  re-‐
creanten.	  De	  recreantengroep	  van	  de	  senioren	  is	  
ook	  goed	  bezocht.	  Helaas	  worden	  de	  competitie-‐
groepen	  van	  de	  senioren	  wisselend	  bezocht,	  het	  
zou	  de	  trainers	  meer	  voldoening	  geven	  als	  er	  we-‐
kelijks	  genoeg	  deelnemers	  zijn.	  Dus	  geef	  je	  op	  voor	  
de	  training	  van	  komend	  seizoen,	  op	  die	  manier	  
kunnen	  we	  ons	  niveau	  verhogen	  en	  de	  trainingen	  
in	  stand	  houden.	  
	  
De	  samenstelling	  van	  de	  jeugdcommissie	  kon	  wel	  
wat	  uitbreiding	  gebruiken,	  het	  is	  Cees	  Lam	  gelukt	  
om	  de	  commissie	  te	  versterken.	  Ferry	  de	  Hoogen	  
en	  Quinten	  van	  Dissel	  verzorgen	  de	  externe	  toer-‐
nooien.	  Henk	  Tax	  en	  Guus	  Weinberg	  nemen	  de	  in-‐
terne	  toernooien	  en	  activiteiten	  over	  van	  Gerben	  
de	  Jong.	  Bij	  de	  seniorencommissie	  zal	  Jerry	  van	  
Leeuwen	  het	  stokje	  overnemen	  van	  Bert	  Jonger-‐
den	  als	  wedstrijdsecretaris.	  Succes	  en	  veel	  plezier	  
voor	  de	  nieuwkomers.	  Van	  deze	  plaats	  wil	  ik	  Ger-‐
ben	  de	  Jong	  en	  Bert	  Jongerden	  bedanken	  voor	  hun	  
inzet	  in	  de	  commissie	  de	  afgelopen	  jaren,	  gelukkig	  
hebben	  beiden	  aangegeven	  niet	  weg	  te	  zijn	  bij	  club	  
en	  altijd	  te	  willen	  helpen	  als	  het	  nodig	  is.	  
	  
Aan	  het	  eind	  van	  dit	  jaar	  lopen	  alle	  sponsorcon-‐
tracten	  af,	  de	  P.A.C.	  is	  dan	  ook	  druk	  bezig	  om	  zo-‐
veel	  mogelijk	  contracten	  te	  verlengen.	  Dit	  zal	  ze-‐
ker	  niet	  makkelijk	  worden	  vooral	  omdat	  we	  eigen-‐
lijk	  nog	  steeds	  geen	  “sponsor”-‐man/vrouw	  hebben	  
binnen	  de	  club.	  We	  zoeken	  iemand	  die	  de	  contac-‐
ten	  onderhoud	  met	  onze	  sponsoren,	  gewoon	  eens	  
in	  de	  zoveel	  tijd	  even	  langs	  voor	  een	  praatje	  en	  
stukje	  binding	  tussen	  de	  sponsor	  en	  de	  club.	  Meld	  
je	  aan	  bij	  Thijs	  Fennis,	  Jurriaan	  Dekker	  of	  Geert	  
Molenaar.	  Voor	  de	  vereniging	  is	  het	  van	  groot	  be-‐
lang	  om	  voldoende	  sponsoren	  te	  hebben,	  op	  die	  
manier	  kunnen	  we	  activiteiten	  blijven	  organiseren	  
en	  investeren	  in	  onder	  andere	  de	  jeugd.	  
	  
De	  Algemene	  Leden	  Vergadering	  staat	  gepland	  op	  
woensdag	  28	  maart	  2012.	  
	  
De	  komende	  weken	  staan	  er	  nog	  leuke	  tafeltennis-‐
activiteiten	  op	  de	  agenda.	  Zaterdag	  10	  december	  
2011	  het	  Kindertafeltennisfeest,	  dinsdag	  27	  de-‐
cember	  2011	  het	  Prima	  Donna	  Kaas	  Oliebollen-‐
toernooi	  voor	  de	  jeugd	  (leden	  en	  niet-‐leden),	  don-‐
derdag	  29	  december	  2011	  het	  PDK	  Oliebollen-‐
toernooi	  voor	  de	  senioren	  (niet-‐leden)	  en	  vrijdag	  	  

	  
30	  december	  2011	  het	  PDK	  Oliebollentoernooi	  
voor	  de	  senioren	  (leden),	  compleet	  met	  de	  traditi-‐
onele	  loterij.	  Dus	  nog	  volop	  tafeltennisactiviteiten.	  
Woensdag	  28	  en	  donderdag	  29	  december	  2011	  
hebben	  wij	  de	  S.V.	  Huizen	  weer	  op	  bezoek	  met	  een	  
4x4	  voetbaltoernooi,	  altijd	  leuk	  en	  gezellig.	  
	  
Het	  bestuur	  van	  de	  T.T.V.	  Huizen	  wenst	  u	  prettige	  
feestdagen	  en	  een	  gezond	  en	  sportief	  2012.	  Ik	  zie	  u	  
graag	  op	  de	  nieuwjaarsreceptie	  op	  vrijdag	  6	  janua-‐
ri	  2012	  om	  19.30	  uur	  om	  het	  nieuwe	  tafeltennis-‐
jaar	  te	  openen.	  
	  
Frank	  Hagen	  
	  

René Schijff bokaal 
Zaterdag	  3	  december	  jl.	  is	  tijdens	  het	  kampioensfeest	  
de	  René	  Schijffbokaal	  uitgereikt.	  Deze	  bokaal	  is	  voor	  
de	  landelijke	  speler	  met	  het	  hoogste	  gemiddelde	  
percentage	  over	  het	  najaars-‐	  en	  voorjaarsseizoen	  
(2010-‐2011).	  Dit	  jaar	  ging	  de	  eer	  naar	  Gijs	  Molenaar,	  
hij	  mocht	  de	  bokaal	  voor	  de	  4de	  keer	  in	  ontvangst	  
nemen.	  
	  
Monique	  Gerritse-‐van	  de	  Brug	  
	  

De Club van 25 
	  
In	  deze	  Voltreffer	  weer	  eens	  de	  aandacht	  voor	  de	  
Club	  van	  25.	  
	  
Wat	  is	  de	  Club	  van	  25?	  
De	  Club	  van	  25	  is	  de	  naam	  voor	  mensen,	  die	  ieder	  
jaar	  een	  bijdrage	  leveren	  aan	  de	  vereniging.	  De	  25	  
euro,	  die	  zij	  schenken	  komt	  ten	  goede	  aan	  de	  jeugd.	  
Niet	  aan	  toernooien,	  trainingen	  oid.,	  maar	  aan	  iets	  
extra’s	  (bijvoorbeeld	  een	  uitje	  of	  “buiten-‐
tafeltennisactiviteiten”).	  
	  
Ook	  dit	  jaar	  zijn	  er	  weer	  een	  aantal	  mensen	  geweest,	  
die	  de	  jeugd	  een	  warm	  hart	  toedragen	  en	  het	  be-‐
langrijk	  vinden	  de	  jeugd	  op	  welke	  wijze	  dan	  ook	  aan	  
onze	  vereniging	  te	  binden.	  Tenslotte:	  “Wie	  de	  jeugd	  
heeft,	  heeft	  de	  toekomst”.	  
	  
Wilt	  u	  ook	  een	  jaarlijkse	  bijdrage	  van	  25	  euro	  leveren	  
voor	  onze	  jeugd?	  Dat	  kan!	  	  
Stort	  25	  euro	  op	  rekeningnummer	  14.54.41.482	  van	  
de	  T.T.V.	  Huizen	  o.v.v.	  de	  club	  van	  25	  en	  uw	  achter-‐
naam.	  
Een	  lijst	  van	  donateurs	  hangt	  in	  de	  kantine	  onder	  de	  
TV.	  Misschien	  uw	  naam	  de	  volgende,	  die	  op	  deze	  lijst	  
komt?	  
	  
Namens	  de	  PAC	  
Geert	  Molenaar	  
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Nieuwjaarsreceptie 

	  
Nieuwjaarsreceptie	  op	  vrijdag	  6	  januari.	  	  
Vanaf	  19.30	  uur.	  
	  

VERRAST VERRASSING VERRAST  
VERHEUGD 

	  
Hoewel	  er	  in	  de	  wandelgangen	  van	  alles	  met	  el-‐
kaar	  wordt	  gedeeld,	  was	  ik	  bij	  het	  lezen	  van	  de	  vo-‐
rige	  Voltreffer	  toch	  verrast	  dat	  ik	  nergens	  in	  het	  
clubblad	  van	  het	  bestuur	  een	  mededeling	  kon	  vin-‐
den	  van	  de	  bestuurswisselingen,	  ook	  al	  zijn	  het	  ad	  
interem	  benoemingen.	  	  
	  
Even	  voor	  de	  duidelijkheid.	  
Na	  de	  vorige	  algemene	  ledenvergadering	  bleven	  er	  
vacatures	  open	  voor	  de	  functie	  van	  voorzitter	  en	  
vertegenwoordiger	  TCJ.	  Het	  bestuur	  ging	  zijn	  best	  
doen	  om	  deze	  vacatures	  zo	  snel	  mogelijk	  in	  te	  vul-‐
len.	  Gebleken	  is	  dat	  dit	  niet	  zo	  gemakkelijk	  is.	  	  
Bij	  het	  lezen	  van	  de	  laatste	  pagina	  viel	  mij	  op	  dat	  
de	  functie	  van	  voorzitter	  ineens	  was	  ingevuld	  met	  
de	  naam	  Frank	  Hagen	  en	  als	  vertegenwoordiger	  
van	  de	  TCJ	  de	  naam	  Cees	  Lam.	  Beiden	  uiteraard	  
ad	  interem	  en	  zullen	  op	  de	  volgende	  ledenverga-‐
dering	  in	  maart	  volgend	  jaar	  als	  volwaardig	  be-‐
stuurslid	  worden	  voorgedragen.	  
Alleen	  met	  het	  benoemen	  van	  Frank	  Hagen	  als	  
voorzitter	  is	  er	  weer	  een	  andere	  vacature	  ont-‐
staan,	  te	  weten	  vertegenwoordiger	  TCS.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Misschien	  was	  het	  verstandig	  geweest	  om	  reeds	  
oproepen	  te	  plaatsen	  of	  er	  mensen	  zich	  geroepen	  
voelen	  om	  deze	  laatste	  functie	  in	  te	  vullen.	  
	  
Daarnaast	  heb	  ik	  het	  volgende	  in	  de	  wandelgangen	  
vernomen…	  
De	  afdeling	  Midden	  had	  nagenoeg	  geen	  jeugdbe-‐
stuur	  meer	  en	  na	  lange	  tijd	  hebben	  wij	  weer	  twee	  
mensen	  in	  het	  jeugdbestuur	  zitten.	  Cees	  Lam	  en	  
Ferry	  de	  Hoogen	  hebben	  hierin	  plaatsgenomen	  en	  
daar	  heb	  ik	  het	  volste	  vertrouwen	  in	  dat	  daar	  
daadwerkelijk	  weer	  met	  volle	  inzet	  aan	  de	  jeugd	  
gewerkt	  gaat	  worden.	  	  
	  
Nog	  meer	  in	  de	  wandelgangen:	  
Het	  jeugdbestuur	  is	  uitgebreid	  met	  Ferry	  de	  
Hoogen	  en	  Quinten	  van	  Dissel,	  die	  de	  externe	  
toernooien	  van	  de	  jeugd	  gaan	  begeleiden	  en	  Henk	  
Tax	  en	  Guus	  Weinberg	  de	  interne	  toernooien.	  
Hierbij	  is	  het	  grappig	  om	  te	  vermelden	  dat	  er	  twee	  
mensen	  bij	  zijn	  die	  zich	  in	  het	  verleden	  ook	  voor	  
de	  jeugd	  bij	  de	  Bijmaat	  hebben	  ingezet,	  dus	  weten	  
waar	  ze	  mee	  bezig	  zijn.	  	  
	  
	  
	  

	  
(noot	  van	  de	  redactie:	  Henk	  heeft	  wel	  in	  het	  be-‐
stuur	  bij	  de	  Bijmaat	  gezeten,	  maar	  zich	  niet	  met	  
jeugdzaken	  beziggehouden)	  
	  
Tevens	  heb	  ik	  begrepen	  (zaterdag	  3	  december	  
2011	  tijdens	  het	  kampioensfeest	  ook	  door	  hem	  
zelf	  aangekondigd)	  dat	  Bert	  Jongerden	  na	  
heeeeeeeeeeeeeeeel	  veel	  jaren	  zijn	  functie	  als	  
westrijdsecretaris	  van	  de	  senioren	  heeft	  overge-‐
dragen,	  met	  ingang	  van	  1	  januari	  2012,	  aan	  Jerry	  
van	  Leeuwen.	  Vanaf	  deze	  plaats,	  van	  mij,	  Bert	  al-‐
vast	  bedankt	  voor	  al	  je	  werkzaamheden.	  
	  
Dan	  was	  er	  zaterdag	  3	  december	  2011	  het	  kampi-‐
oensfeest	  en	  in	  een	  volle	  kantine	  gevuld	  met	  alle	  
jeugdleden	  en	  veel	  ouders	  heeft	  Harry	  Kempers	  op	  
zijn	  bekende	  manier	  alle	  teams	  in	  het	  zonnetje	  
gezet	  en	  konden	  we	  bij	  de	  jeugd	  ook	  een	  kampioen	  
noteren,	  namelijk	  het	  tweede	  team	  dat	  nu	  is	  ge-‐
promoveerd	  naar	  de	  landelijke	  A-‐klasse.	  Op	  de	  
valreep	  kregen	  we	  nog	  te	  horen	  dat	  door	  de	  9-‐1	  
overwinning	  van	  het	  eerste	  jeugdteam	  zij	  volgend	  
jaar	  in	  de	  landelijke	  kampioenspoule	  gaan	  acteren.	  
Ook	  op	  zijn	  manier	  deed	  Bert	  Jongerden	  zijn	  laat-‐
ste	  bestuurlijke	  optreden	  door	  twee	  senioren	  
teams	  de	  kampioensbloemen	  te	  overhandigen.	  
Al	  met	  al	  een	  geslaagde	  middag	  aan	  het	  einde	  van	  
het	  seizoen	  dat	  werd	  opgeluisterd	  door	  een	  voor-‐
treffelijk	  optreden	  van	  DJ	  Pim.	  
	  
Allemaal	  prettige	  feestdagen	  en	  een	  voorspoedig	  
begin	  van	  het	  nieuwe	  jaar.	  
	  
Jan	  Visser	   	  
	  

Senioren toernooien	  	  
	  
Het	  begint	  onderhand	  een	  traditie	  te	  worden.	  Een	  
senioren	  toernooi	  in	  de	  competitie	  vrije	  week.	  Sinds	  
de	  vorige	  Voltreffer	  hebben	  we	  er	  weer	  twee	  
gehad.	  De	  eerste	  vond	  plaats	  op	  21	  oktober.	  Dit	  
betrof	  een	  enkel	  toernooi	  met	  handicap	  volgens	  het	  
2-‐2-‐1-‐...	  systeem.	  Deze	  avond	  begon	  de	  strijd	  in	  twee	  
meerkampen.	  Eén	  van	  vijf	  en	  één	  van	  zes.	  In	  de	  
poule	  van	  zes	  wist	  Manuela	  Schuurman	  een	  mooie	  
eeste	  plek	  te	  veroveren	  met	  vier	  punten.	  Quinten	  
van	  Dissel,	  Monique	  Kievith	  en	  Robert	  Smit	  wisten	  
elk	  drie	  punten	  te	  halen	  en	  op	  onderling	  resultaat	  
kon	  Monique	  de	  tweede	  plaats	  naar	  zich	  toe	  trekkn.	  
Robert	  werd	  derde	  en	  Quinten	  vierde.	  Maarten	  
Versloot	  en	  Marcel	  Molenaar	  hadden	  beide	  elk	  één	  
punt	  en	  hier	  werd	  Maarten	  op	  onderling	  resultaat	  
vijfde.	  In	  de	  andere	  poule	  hadden	  Gerard	  Kamst,	  
(vervolg	  op	  blz:	  5)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  4)	  
Edwin	  van	  Dijk	  en	  Bram	  Gerritse	  elk	  drie	  punten	  en	  
hier	  werd	  op	  onderling	  resultaat	  de	  plaats	  één	  tot	  
en	  met	  drie	  ingenomen	  door	  respectievelijk	  Gerard,	  
Bram	  en	  Edwin.	  Vierde	  werd	  Ferry	  de	  Hoogen	  met	  
één	  punt	  en	  hekkensluiter	  was	  Gerben	  de	  Jong.	  De	  
eerste	  kruisfinales	  ging	  tussen	  Manuela	  en	  Bram,	  
waarbij	  de	  eerstgenoemde	  in	  een	  spannende	  vi-‐
ersetter	  de	  winst	  wist	  te	  pakken.	  	  
	  
In	  de	  andere	  kruisfinale	  kon	  Monique	  eenvoudig	  de	  
andere	  finaleplek	  pakken.	  De	  finale	  en	  de	  strijd	  om	  
de	  3/4	  plek	  werden	  eenvoudig	  gewonnen	  
door	  respectievelijk	  Manuella	  en	  Gerard.	  	  
	  
Voor	  het	  tweede	  toernooi	  mochten	  de	  leden	  zelf	  
bepalen	  welke	  toernooi	  vorm	  het	  "Keuze-‐toernooi"	  
zou	  gaan	  aannemen.	  Dit	  kon	  gedaan	  worden	  door	  
een	  poll	  op	  de	  website.	  Men	  kon	  kiezen	  uit	  toer-‐
nooien	  die	  in	  het	  verleden	  al	  een	  keer	  gehouden	  
waren.	  Er	  werd	  uiteindelijk	  28	  keer	  gestemd	  waarbij	  
het	  DE-‐toernooi	  de	  voorkeur	  bleek	  te	  hebben	  met	  
29	  procent.	  (Dubbeltoernooi	  14%,	  Enkeltoernooi	  
14%,	  Old	  days	  toernooi	  14%,	  Toeval	  toernooi	  11%,	  
aanpassende	  handicap	  toernooi	  7%,	  Zwit-‐
sers	  toernooi	  7%	  en	  vrijdag	  de	  13de	  toernooi	  0%).	  	  
	  
Tevens	  was	  dit	  het	  eerste	  toernooi	  waarbij	  de	  in-‐
schrijving	  alleen	  via	  de	  website	  kon	  gebeuren.	  Dit	  
laatste	  viel	  een	  beetje	  tegen	  daar	  ik	  die	  avond	  met	  
maar	  twee	  inschrijvingen	  richting	  de	  club	  ging.	  Op	  
de	  club	  zaten	  daarentegen	  wel	  al	  een	  aantal	  men-‐
sen	  te	  wachten	  die	  alsnog	  graag	  mee	  wilden	  doen	  
en	  dit	  had	  als	  bijkomend	  voordeel	  dat	  bijna	  ie-‐
dereen	  dus	  ook	  op	  tijd	  aanwezig	  was.	  Er	  werd	  ges-‐
tart	  met	  twee	  poules	  van	  vier.	  	  
	  
De	  ideale	  uitgangssituatie	  voor	  een	  Dubbel-‐Enkel	  
toernooi.	  Daar	  zo	  iedereen	  drie	  enkels	  kan	  spelen	  
en	  tevens	  alle	  mogelijke	  drie	  dubbels	  binnen	  die	  
poule.	  (Tien	  minuten	  later	  kwam	  Thijs	  Fennis	  nog	  
binnen	  en	  die	  heeft	  in	  overleg	  met	  Patrick	  Visser	  
een	  plaats	  gedeeld	  binnen	  de	  poule)	  In	  poule	  één	  
(Patrick/Thijs,	  Edwin	  van	  Dijk,	  Rob	  Barendregt	  
en	  Cees	  Lam)	  wist	  Edwin	  zich	  te	  plaatsen	  voor	  de	  
finale.	  In	  poule	  twee	  (Robert	  Bunschoten,	  Quiten	  
van	  Dissel,	  Harry	  Kempers	  en	  Ruben	  Tempelaars)	  
wist	  Ruben	  dit	  te	  realiseren.	  In	  de	  finale	  bleek	  Ed-‐
win	  te	  sterk	  te	  zijn	  voor	  Ruben	  en	  zo	  de	  eerste	  plek	  
te	  behalen.	  	  
	  
Namens	  de	  T.C.S.	  Bram	  Gerritse	  	  
	  
	  
	  

	  
 

Komende senioren toernooien 
	  
Er	  staan	  nog	  een	  aantal	  toernooien	  in	  het	  verschiet	  
voor	  de	  senioren.	  Eerst	  volgende	  is	  het	  Prima	  Donna	  
Kaas	  oliebollen	  toernooi	  niet-‐leden	  op	  29	  december.	  
Gevolgde	  door	  het	  Prima	  Donna	  Kaas	  oliebollen	  
toernooi	  leden	  op	  30	  december.	  Beide	  toernooien	  
zullen	  aanvangen	  om	  19:45uur.	  Inschrijving	  is	  mo-‐
gelijk	  via	  de	  website	  of	  via	  de	  inschrijflijst	  die	  in	  de	  
Kloef	  hangt.	  	  
	  
Op	  zondag	  15	  januari	  zullen	  de	  afdelingskampioen-‐
schappen	  Midden	  voor	  de	  lagere	  senioren	  weer	  
plaats	  vinden	  bij	  Hilversum.	  Voor	  meer	  informatie	  en	  
collectieve	  	  inschrijving	  	  verwijs	  ik	  naar	  de	  informatie	  
en	  inschrijflijst	  die	  in	  de	  Kloef	  hangt.	  	  
	  
Voor	  de	  hogere	  senioren	  geldt	  hetzelfde	  alleen	  zal	  
die	  plaatsvinden	  op	  zondag	  22	  januari.	  De	  algememe	  
clubkampioenschappen	  zullen	  dit	  jaar	  plaatsvinden	  
op	  vrijdag	  20	  januari.	  Inschrijving	  is	  weer	  mogelijk	  via	  
de	  website	  of	  de	  inschrijflijst	  in	  de	  Kloef.	  Aanvang	  zal	  
20:00	  zijn.	  
	  
Namens	  de	  T.C.S.	  Bram	  Gerritse	  
 
Team negen 
	  
Ja,	  het	  was	  me	  het	  seizoen	  wel.	  Na	  een	  redelijke	  
start,	  zonder	  mijn	  aanwezigheid,	  verliep	  het	  toch	  
anders	  dan	  ik	  gedacht	  had.	  Het	  liep	  niet	  meer.	  Er	  
werd	  veel	  verloren	  en	  we	  zakten	  op	  de	  ranglijst.	  De	  
wedstrijd	  uit	  tegen	  Rega	  was	  het	  definitieve	  breek-‐
punt.	  Alex	  en	  Joop	  konden	  geen	  potten	  breken.	  De	  
enige	  winst	  werd	  door	  mij	  behaald.	  Joop	  stond	  al	  
enige	  tijd	  met	  veel	  zenuwen	  te	  spelen	  en	  hij	  kwam	  
na	  afloop	  van	  de	  wedstrijd	  tot	  de	  conclusie	  dat	  
verder	  spelen	  een	  marteling	  voor	  hem	  zou	  zijn.	  
	  
Toen	  Joop	  het	  besluit	  had	  genomen	  om	  als	  lid	  te	  
bedanken,	  niet	  alleen	  van	  team	  negen,	  maar	  ook	  van	  
de	  club,	  nam	  Alex	  meteen	  hetzelfde	  besluit.	  Ook	  hij	  
bedankte	  als	  lid	  van	  de	  club.	  Daar	  stonden	  Pieter,	  
Kevin	  en	  ik	  zonder	  onze	  teamtrekkers,	  want	  zij	  waren	  
naar	  ons	  idee	  toch	  wel	  de	  sterksten.	  Kevin	  had	  
eigenlijk	  al	  aangegeven	  dat	  het	  voor	  hem	  zinvoller	  
was	  om	  eerst	  weer	  goed	  te	  trainen	  en	  dan	  pas	  te	  
gaan	  spelen.	  Dus	  ook	  Kevin	  houdt	  er	  aan	  het	  eind	  
van	  dit	  seizoen	  mee	  op.	  Dan	  moet	  je	  gaan	  lobbyen	  
om	  weer	  voldoende	  medespelers	  te	  krijgen.	  Dat	  is	  
uiteindelijk	  gelukt.	  Leo	  Bijleveld	  wilde	  graag	  vijfde	  
klasse	  gaan	  spelen.	  	  
(vervolg	  op	  blz:	  6)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  5)	  
Het	  team	  van	  Piet	  Zittersteijn	  valt	  ook	  uit	  elkaar,	  
vandaar	  dat	  Bert	  Jongerden	  zich	  aanbood	  om	  als	  
vierde	  man	  mee	  te	  gaan	  spelen	  in	  ons	  team.	  	  
Waarschijnlijk	  wordt	  dat	  team	  elf,	  het	  team	  van	  
onszelf.	  
	  
Tot	  slot	  nog	  een	  woord	  van	  waardering	  en	  van	  lichte	  
teleurstelling	  voor	  de	  scheidende	  leden.	  Joop	  en	  
Alex,	  we	  hebben	  erg	  leuk	  met	  elkaar	  gespeeld	  en	  er	  
was	  een	  gezonde	  manier	  van	  tegenspel	  binnen	  het	  
team,	  jammer	  dat	  jullie	  bedanken	  als	  lid.	  Een	  beetje	  
onbegrip	  voor	  het	  bedanken	  heb	  ik	  wel.	  Kijk,	  geen	  
competitie	  meer	  spelen	  kan	  ik	  me	  voorstellen,	  maar	  
bedanken	  als	  lid?	  Jullie	  speelden	  altijd	  met	  z’n	  
tweeën	  recreatief.	  	  
	  
Dat	  hadden	  jullie	  toch	  kunnen	  blijven	  doen?	  Jullie	  
hadden	  altijd	  plezier.	  Ik	  zal	  jullie	  missen	  jongens,	  
maar	  jullie	  besluit	  heb	  ik	  maar	  te	  respecteren.	  
	  	  
Henk	  Oversteegen	  
	  

Competitie overzicht najaar 2011 
 

Team	  1	  speelde	  een	  verdienstelijke	  competitie	  met	  
nieuwkomer	  Danny,	  die	  het	  in	  zijn	  eerste	  seizoen	  
landelijk	  redelijk	  deed,	  gelukkig	  kon	  Andre	  ondanks	  
blessureleed	  nog	  3	  keer	  mee	  doen.	  
Wel	  leunt	  het	  team	  teveel	  op	  Gijs,	  die	  terecht	  de	  Re-‐
ne	  Schijf-‐bokaal	  won	  als	  beste	  landelijke	  speler.	  	  
Frank	  kan	  beter	  dan	  37%	  
	  
Team	  2	  vorig	  seizoen	  kampioen,	  nu	  meteen	  2e	  in	  de	  
hoofdklasse,	  heel	  goed.	  Kampioen	  Rega	  was	  nog	  een	  
maatje	  te	  groot,	  volgend	  seizoen	  maar	  kampioen	  
worden.	  Verrassend	  was	  dat	  Patrick	  een	  hoger	  %	  had	  
dan	  Quinten.	  Nieuwkomer	  Ferry	  had	  het	  moeilijk,	  
maar	  hij	  had	  74	  %	  moeten	  spelen	  om	  het	  team	  kam-‐
pioen	  te	  maken	  en	  dat	  is	  natuurlijk	  niet	  haalbaar	  
voor	  iemand	  die	  2	  klasse	  hoger	  gaat	  spelen.	  
	  
Team	  3	  helaas	  gedegradeerd,	  van	  te	  voren	  was	  het	  
verwacht...	  jongens	  niet	  getreurd,	  volgend	  seizoen	  
gewoon	  weer	  kampioen	  worden.	  
	  
Ook	  team	  4	  is	  gedegradeerd.	  Niet	  nodig	  in	  de	  eerste	  
5	  wedstrijden	  werden	  15	  punten	  gehaald	  en	  de	  vol-‐
gende	  vijf	  26	  punten.	  Scherp	  beginnen	  is	  een	  must	  
Degradatie	  was	  mijn	  inziens	  niet	  nodig…	  
	  
Een	  geweldige	  prestatie	  van	  team	  5,	  met	  overmacht	  
kampioen.	  Met	  geweldige	  %,	  nieuwkomer	  Henk	  
speelde	  meteen	  met	  80	  %	  goed	  mee	  
	  

	  
	  

Een	  keurige	  2e	  plaats	  voor	  team	  6,	  een	  team	  dat	  er	  
voor	  gaat	  en	  nooit	  verzaakt.	  Jammer	  dat	  Kees	  door	  
een	  armblessure	  niet	  mee	  kon	  spelen.	  Misschien	  na	  
z'n	  operatie	  in	  het	  voorjaar	  wel.	  
	  
Onverwachts	  werd	  team	  7	  in	  de	  laatste	  wedstrijd	  
kampioen.	  Al	  jaren	  lukte	  het	  niet	  en	  nu	  op	  game	  
gemiddelde	  wel.	  Ook	  dank	  aan	  de	  invallers,	  omdat	  
Richard	  door	  een	  blessure	  de	  eerste	  4	  wedstrijden	  
niet	  mee	  kon	  doen.	  
	  
Team	  8	  is	  al	  jaren	  een	  goede	  4e	  klasseer.	  Nu	  een	  
mooie	  2e	  plaats	  met	  een	  zeer	  sterke	  Pieter.	  Volgend	  
seizoen	  maar	  eens	  proberen	  om	  kampioen	  te	  wor-‐
den?	  
	  
Team	  9	  helaas	  gedegradeerd.	  Het	  seizoen	  ging	  als	  
een	  nachtkaars	  uit	  omdat	  al	  vroeg	  bekend	  was	  dat	  
Joop,	  Alex	  en	  Kevin	  zouden	  stoppen	  met	  competitie	  
spelen.	  
	  
Een	  matige	  prestatie	  van	  team	  10.	  Ze	  zullen	  genoeg	  
punten	  hebben	  om	  rechtstreekse	  degradatie	  te	  
voorkomen	  
	  
Een	  mooie	  3e	  plaats	  voor	  team	  11.	  Maar	  eigenlijk	  
zouden	  Cees	  en	  Marcus	  een	  stapje	  hogerop	  moeten,	  
gezien	  hun	  %.	  
	  
Team	  12	  komt	  niet	  meer	  terug	  in	  het	  voorjaar.	  De	  4	  
teamleden	  worden	  verdeeld	  over	  de	  andere	  teams,	  
hopelijk	  is	  Henny	  dan	  zover	  herstelt	  dat	  ze	  ook	  weer	  
mee	  kan	  doen.	  
	  
Van	  team	  13	  is	  Manuela	  na	  allemaal	  nieuwkomers,	  
die	  het	  erg	  goed	  gedaan	  hebben	  met	  een	  2e	  plaats.	  
Volgend	  seizoen	  in	  de	  5e	  klas	  moeten	  ze	  goed	  mee	  
kunnen	  draaien.	  
	  
Als	  ons	  oudste	  team	  (14)	  de	  laatste	  wedstrijd	  ge-‐
wonnen	  had	  waren	  ze	  kampioen	  geworden.	  Helaas	  
het	  lukte	  het	  net	  niet,	  maar	  deze	  mannen	  spelen	  wel	  
lekker	  In	  deze	  klasse.	  
(vervolg	  op	  bLz:	  7)	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   (vervolg	  op	  blz:	  8)	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Team 1  
	  

Team 2	  	  
	  

Team 3  
	  

Team  4  
eindstand	   Punten	  

	  
eindstand	   Punten	  

	  
stand	   punten	  

	  
eindstand	   punten	  

Rapidity	  1	   68	  
	  

Rega	  1	   78	  
	  

Hilversum	  5	   68	  
	  

Svo	  2	   69	  
Bit	  1	   64	  

	  
Huizen	  2	   63	  

	  
SVO	  1	   57	  

	  
Maarssen	  1	   56	  

Huizen	  PDK	  1	   55	  
	  

Almeerspin	  1	   45	  
	  

SVE	  2	   52	  
	  

Almeerspin	  2	   46	  
Taverzo	  1	   52	  

	  
Vtv	  3	   42	  

	  
TTVN	  1	   45	  

	  
Uttc	  1	   46	  

Treffers	  2	   34	  
	  

Smash	  1	   40	  
	  

Shot	  1	   41	  
	  

Woerden	  1	   42	  
Hotak	  1	   27	  

	  
Shot	  2	   32	  

	  
Huizen	  3	   27	  

	  
Huizen	  4	   41	  

	  	   	  	  
	  

	  	  
	   	   	   	   	   	   	  Gijs	   83%	  

	  
Patrick	   83%	  

	  
Sander	   44%	  

	  
Gerard	   46%	  

Andre	   57%	  
	  

Quinten	   77%	  
	  

Ruben	   41%	  
	  

Nico	   46%	  
Frank	   37%	  

	  
Ferry	   23%	  

	  
Jurriaan	   28%	  

	  
Jerry	   43%	  

Danny	   25%	  
	   	   	   	  

Robert	   17%	  
	  

Geert	   29%	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  Team 5	  
	  

Team 6	  
	  

Team  7 
	  

Team 8 
eindstand	   Punten	  

	  
eindstand	   Punten	  

	  
eindstand	   Punten	  

	  
eindstand	   Punten	  

Huizen	  5	   81	  
	  

Zttv	  2	   73	  
	  

Huizen	  7	   46	  
	  

Over	  `t	  Net	  4	   74	  
Almeerspin	  6	   55	  

	  
Huizen	  6	   55	  

	  
Fletio	  2	   46	  

	  
Huizen	  8	   58	  

Vitac	  2	   54	  
	  

Vitus	  1	   48	  
	  

Tvp	  4	   45	  
	  

Hilversum	  20	   52	  
Hoogland	  3	   48	  

	  
Hilversum	  14	   47	  

	  
Httc	  9	   34	  

	  
lelystad	  3	   52	  

Hilversum	  17	   48	  
	  

Vechtlust	  1	   44	  
	  

Vtv	  14	   29	  
	  

Zeta	  2	   42	  
Elan	  4	   14	  

	  
Douwe	  Egberts	  1	   33	  

	  
	  	   	  	  

	  
Almeerspin	  9	   22	  

	  	   	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  Edwin	   87%	  
	  

Bert	   60%	  
	  

Piet	   71%	  
	  

Pieter	   79%	  
Monique	   82%	  

	  
Frank	   59%	  

	  
Yorick	   54%	  

	  
Marcel	   67%	  

Henk	   80%	  
	  

Rob	   50%	  
	  

Richard	   50%	  
	  

Nicole	   57%	  
Thijs	   73%	  

	  
Kees	   	  	  

	  
	  	   	  	  

	  
Sabine	   29%	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  Team 9 
	  

Team 10 
	  

Team 11  
	  

Team 12  
eindstand	   punten	  

	  
eindstand	  	   punten	  

	  
eindstand	   punten	  

	  
eindstand	   punten	  

Shot	  8	   64	  
	  

Lelystad	  4	   84	  
	  

Laren	  5	   59	  
	  

Lelystad	  5	   68	  
Ttvn	  9	   59	  

	  
Hilversum	  22	   64	  

	  
Maarssen	  7	   54	  

	  
Uttc	  12	   61	  

Rega	  6	   54	  
	  

Shot	  10	   48	  
	  

Huizen	  11	   51	  
	  

Bijmaat	  7	   57	  
Svo	  6	   48	  

	  
Atc	  8	   47	  

	  
Reflex	  3	   48	  

	  
Hilversum	  23	   45	  

Httc	  8	   42	  
	  

Huizen	  10	   45	  
	  

Tovo	  4	   45	  
	  

Huizen	  12	   41	  
Huizen	  9	   33	  

	  
Almeerspin	  10	   12	  

	  
Elan	  9	   43	  

	  
Buna	  4	   28	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  Pieter	   79%	  
	  

Harry	   60%	  
	  

Cees	   79%	  
	  

Piet	   80%	  
Marcel	   67%	  

	  
Bram	   47%	  

	  
Marcus	   67%	  

	  
Bert	   30%	  

Nicole	   57%	  
	  

Paul	   20%	  
	  

Monique	   33%	  
	  

Martin	   25%	  
Sabine	   29%	  

	   	   	   	  
Ingeborg	   29%	  

	  
Henny	  

	  
	   	   	   	   	   	  

Albert	   11%	  
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(vervolg	  van	  blz:	  7)	  

	  
Nog	  wat	  weetjes	  over	  de	  afgelopen	  competitie...	  
Twee	  teams	  werden	  kampioen,	  3	  teams	  rechtstreeks	  
gedegradeerd,	  we	  speelden	  136	  wedstrijden	  en	  ge-‐
bruikten	  10	  invallers.	  Acht	  wedstrijden	  werden	  uitge-‐
steld	  en	  op	  een	  later	  tijdstip	  gespeeld.	  
	  
Ik	  neem	  nu	  afscheid	  van	  jullie	  als	  wedstrijdsecretaris	  
en	  wens	  mijn	  opvolger	  
Jerry	  van	  Leeuwen	  veel	  succes	  toe.	  
	  
Bert	  Jongerden	  
	  

Primadonnak(l)aas toernooi 
	  
Op	  24	  november	  werd	  het	  Primadonnak(l)aas	  toer-‐
nooi	  gehouden.	  Van	  te	  voren	  stonden	  we	  een	  beetje	  
onder	  tijdsdruk,	  omdat	  de	  tweede	  zaal	  om	  22.00	  uur	  
leeg	  moest	  zijn.	  We	  hadden	  die	  zaal	  nodig,	  omdat	  we	  
zoveel	  deelnemers	  hadden.	  Er	  deden	  29	  mensen	  
mee.	  Zij	  waren	  verdeeld	  in	  vijf	  poules.	  Zelfs	  een	  
minder	  goede	  rekenaar	  kan	  dan	  de	  indeling	  wel	  
maken.	  	  
	  

De	  A	  poule	  was	  niet	  van	  gelijke	  sterkte,	  daarom	  had-‐
den	  we	  besloten	  om	  de	  beide	  Pieten	  een	  handicap	  
van	  drie	  punten	  te	  geven.	  Er	  waren	  echt	  spannende	  
partijen	  bij.	  Zelf	  vond	  ik	  dat	  er	  echt	  verrassende	  
uitslagen	  waren.	  Zo	  won	  Ruben	  Tempelaars	  in	  drie	  
games	  van	  Piet	  Versteeg.	  Zelfs	  met	  de	  drie	  punten	  
voorsprong	  die	  Ruben	  kreeg	  vond	  ik	  dat	  toch	  een	  
prestatie.	  Ruben	  is	  met	  zijn	  eerste	  competitie	  bij	  de	  
senioren	  bezig	  en	  dan	  toch	  een	  ouwe	  rot	  verslaan	  
vind	  ik	  knap.	  Ook	  Piet	  Knop	  had	  het	  tegen	  Ruben	  
moeilijk.	  Hij	  had	  ook	  drie	  games	  nodig,	  maar	  kon	  het	  
ook	  net	  niet	  winnen.	  Piet	  Knop	  werd	  toch	  eerste.	  
Robert	  Smit	  werd	  tweede,	  hij	  werd	  dat	  op	  onderling	  	  

	  
	  
resultaat	  met	  Piet	  Knop.	  Ruben	  werd	  derde,	  Piet	  
Versteeg	  vierde,	  Fred	  Wolfs	  vijfde	  en	  Leo	  van	  
Bijleveld	  sloot	  de	  rij.	  
	  
In	  de	  B	  poule	  was	  Hans	  le	  Poole	  niet	  te	  verslaan.	  Zijn	  
gemene	  effectballen	  waren	  voor	  iedereen	  te	  veel.	  
Alleen	  Hans	  v.d.	  Putten	  wist	  hem	  een	  game	  afhandig	  
te	  maken.	  Guus	  Weinberg	  werd	  tweede,	  hij	  verloor	  
alleen	  maar	  van	  Hans	  Le	  Poole.	  Hans	  v.d.Putten	  werd	  
derde,	  Gerrit	  Schipper	  werd	  vierde,	  Ina	  Busscher	  
vijfde	  en	  Mink	  Zeilstra	  werd	  laatste.	  Hij	  zal	  het	  vol-‐
gende	  keer	  een	  poule	  lager	  proberen.	  
	  
In	  de	  C	  poule,	  de	  eerste	  poule	  met	  alleen	  maar	  rec-‐
reanten	  werd	  op	  het	  scherp	  van	  de	  snede	  gestreden	  
om	  de	  overwinning.	  Nico	  Luiks	  werd	  de	  uiteindelijke	  
winnaar,	  hoewel	  hij	  alleen	  overtuigend	  won	  van	  Tom	  
Rensink.	  Alle	  andere	  deelnemers	  moest	  hij	  een	  derde	  
game	  toestaan.	  Patrick	  Hoogeboom	  werd	  tweede.	  
De	  zweetdruppels	  op	  zijn	  voorhoofd	  getuigden	  van	  
grote	  inspanning.	  Derde	  werd	  Jaap	  Schipper,	  die	  dit	  
keer	  wel	  van	  zijn	  vrouw	  kon	  winnen,	  weliswaar	  in	  
drie	  games.	  Tom	  Rensink	  werd	  vierde,	  Anneke	  Schip-‐
per	  werd	  vijfde	  en	  Carolien	  van	  Os	  sloot	  de	  rij.	  
	  
De	  D	  poule	  was	  er	  een	  met	  vijf	  deelnemers.	  Hier	  was	  
Henk	  Schaap	  de	  sterkste,	  hoewel	  dit	  gebeurde	  op	  
onderling	  resultaat	  met	  Frans	  v.d.Kuinder	  die	  tweede	  
werd.	  Daan	  Cijs	  wist	  Henk	  Schaap	  zelfs	  een	  	  neder-‐
laag	  te	  bezorgen	  in	  de	  eerste	  game,	  maar	  Henk	  re-‐
vancheerde	  zich	  in	  de	  volgende	  twee	  games.	  Daan	  
werd	  derde	  gevolgd	  door	  Wim	  Koelewijn	  en	  Daniël	  
Lefévre.	  In	  de	  laatste	  poule	  waren	  ook	  zeer	  span-‐
nende	  partijen	  ,	  hoewel	  er	  ook	  een	  game	  was	  met	  
11/1.	  Cees	  Kranenburg	  wist	  al	  zijn	  partijen	  te	  winnen.	  
Hij	  probeert	  het	  volgende	  keer	  een	  poule	  hoger.	  Ik	  
kan	  me	  nog	  herinneren	  dat	  hij	  persé	  in	  de	  laagste	  
poule	  wilde	  spelen.	  Henk	  Honing	  werd	  tweede,	  good	  
old	  Rinus	  Kroon	  derde,	  Stef	  Smit	  vierde,	  ondanks	  zijn	  
winst	  in	  een	  game	  met	  11/1.	  Lida	  Koelewijn	  werd	  
vijfde,	  zij	  zou	  eens	  wat	  training	  van	  haar	  dochter	  
moeten	  krijgen	  thuis.	  Erik	  van	  Haeften	  sloot	  de	  rij.	  Na	  
afloop	  kreeg	  iedereen	  een	  chocolade	  letter	  en	  na	  
een	  leuke	  avond	  ging	  iedereen	  weer	  naar	  huis,	  hoe-‐
wel	  er	  maar	  weinig	  spelers	  meteen	  naar	  huis	  gingen.	  
	  
Henk	  Oversteegen	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Team 13   
	  

Team 14   
eindstand	   punten	  

	  
eindstand	   punten	  

Bunshot	  4	   64	  
	  

Vev	  6	   68	  
Huizen	  13	   53	  

	  
Huizen	  14	   65	  

Werinon	  2	   38	  
	  

Laren	  6	   56	  
Over	  `t	  Net	  9	   28	  

	  
Lelystad	  9	   49	  

Goodluck	  6	   17	  
	  

Hilversum	  26	   40	  
	  	   	  	  

	  
sc	  `t	  Gooi	  3	   22	  

	   	   	   	   	  Manuela	   89%	  
	  

Leo	   67%	  
Guus	   67%	  

	  
Hans	   67%	  

Robert	   62%	  
	  

Piet	   67%	  
Ruben	   62%	  

	  
Gerrit	   52%	  

William	   50%	  
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Team	  1	  (3e	  divisie)	   Team	  2	  (Hoofdklasse)	   Team	  3	  (1e	  klasse)	  
Zaterdag	  15:00	  uur	   Vrijdag	  20:30	  uur	   Vrijdag	  20:30	  uur	  

	   	   	  
Gijs	  Molenaar	   Patrick	  Visser	   Robert	  Bunschoten	  
André	  Rebel	   Quinten	  van	  Dissel	   Jurriaan	  Dekker	  
Frank	  Bilius	   Jan	  Bouwmeester	   Ruben	  Lam	  
Danny	  Harthoorn	   	   Sander	  Lam	  

	   	   	  
	   	   	  
Team	  4	  (2e	  klasse)	   Team	  5	  (2e	  klasse)	   Team	  6	  (3e	  klasse)	  
Vrijdag	  20:30	  uur	   Vrijdag	  20:30	  uur	   Vrijdag	  20:30	  uur	  

	   	   	  
Jerry	  van	  Leeuwen	   Edwin	  van	  Dijk	   Frank	  Hagen	  
Ferry	  de	  Hoogen	   Monique	  Kievith	   Bert	  v/d	  Zwaan	  
Geert	  Molenaar	  	   Henk	  Tax	   Rob	  Barendregt	  
Nico	  Sentini	   Thijs	  Fennis	   Kees	  Visser	  
Gerard	  Kamst	   	   	  
	   	   	  
Team	  7	  (3e	  klasse)	   Team	  8	  (4e	  klasse)	   Team	  9	  (5e	  klasse)	  
Donderdag	  20:15	  uur	   Vrijdag	  20:30	  uur	   Dinsdag	  20:15	  uur	  

	   	   	  
Piet	  Knop	   Marcel	  Molenaar	   Henk	  Oversteegen	  
Yorick	  Westland	   Nicole	  van	  Beurden	   Pieter	  Kos	  
Richard	  Hol	   Pieter	  Bosch	   Leo	  van	  Bijleveld	  

	   Sabine	  Dekker	  (res)	   Bert	  Jongerden	  

	   Piet	  Zittersteijn	  (res)	   	  
	   	   	  
Team	  10	  (5e	  klasse)	   Team	  11	  (5e	  klasse)	   Team	  12	  (5e	  klasse)	  
Donderdag	  20:15	  uur	   Vrijdag	  20:30	  uur	   Vrijdag	  20:30	  uur	  

	   	   	  
Ingeborg	  Rebel	   Harry	  Kempers	   Manuela	  Schuurman	  
Albert	  de	  Weerd	   Paul	  Dekker	   Robert	  Smit	  
Marcus	  Witteman	   Bram	  Gerritse	   Ruben	  Tempelaers	  
Monique	  Gerritse	   Henny	  Dekker	   Guus	  Weinberg	  
Cees	  Lam	   	   William	  Kos	  

	   	   	  
Team	  13	  (6e	  klasse)	   	   	  
Vrijdag	  20:30	  uur	   	  Wedstrijdsecretaris	  

Jerry	  van	  Leeuwen	   	  

	   	   	  
Gerrit	  Snikkenburg	  

	  

Piet	  Traarbach	  
Hans	  Le	  Poole	  
Pim	  de	  Keijzer	  
Martin	  van	  Toorn	  (res)	  

Team indeling Voorjaar 2012 
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De tafeltennisweek van ….. 
	  
Allereerst	  wil	  ik	  de	  moeite	  nemen	  om	  Bert	  te	  bedan-‐
ken	  voor	  het	  doorgeven	  van	  de	  pen,	  echter	  heb	  ik	  
besloten	  deze	  pen	  opzij	  te	  leggen	  en	  het	  toetsenbord	  
van	  mijn	  laptop	  erbij	  te	  pakken.	  
	  
Maandag:	  Het	  weekend	  is	  weer	  voorbij,	  tijd	  om	  bij	  te	  
komen	  in	  de	  collegebanken	  van	  een	  tweetal	  zware	  
dagen	  (zou	  dat	  niet	  andersom	  horen?)	  
Dat	  bijkomen	  is	  echter	  van	  korte	  duur,	  want	  voordat	  
je	  het	  weet	  worden	  er	  weer	  termen	  om	  je	  oren	  ge-‐
slingerd	  als	  dynamisch	  programmeringprobleem,	  re-‐
cursierelatie	  en	  wetten	  van	  Bayes	  (om	  maar	  even	  
willekeurige	  begrippen	  op	  te	  noemen	  die	  bij	  de	  stu-‐
die	  Econometrie	  &	  Operationele	  Research	  aan	  bod	  
komen):	  de	  week	  is	  weer	  begonnen.	  
Na	  een	  toch	  wel	  redelijk	  vermoeiende	  dag	  op	  de	  uni-‐
versiteit	  is	  het	  ’s	  avonds	  tijd	  voor	  mijn	  eerste	  verga-‐
dering	  van	  de	  TCJ.	  	  	  
Afspraken	  over	  de	  data	  van	  verschillende	  activiteiten	  
worden	  gemaakt,	  evenals	  de	  bezetting	  hiervan.	  Na	  
ongeveer	  2	  uur	  wordt	  de	  vergadering	  afgesloten	  
door	  Cees,	  waarna	  we	  nog	  een	  klein	  biertje	  drinken	  
om	  vervolgens	  huiswaarts	  te	  keren.	  
	  
Dinsdag:	  De	  dag	  van	  de	  wekelijkse	  training	  van	  John	  
Scott.	  Aangezien	  dit	  het	  enige	  uurtje	  in	  de	  week	  is	  
dat	  ik	  echt	  ‘train’,	  verplicht	  ik	  mijzelf	  meestal	  om	  er	  
voor	  de	  volle	  100%	  tegenaan	  te	  gaan	  (onder	  het	  
motto:	  ‘Als	  je	  iets	  doet,	  doe	  het	  dan	  goed’).	  Het	  
mooie	  geluid	  van	  het	  snel	  heen	  en	  weer	  geslagen	  
worden	  van	  balletjes	  klinkt	  dan,	  waarbij	  af	  en	  toe	  
zelfs	  een	  paar	  zweetdruppeltjes	  op	  de	  tafel/grond	  
vallen.	  
Na	  de	  training	  wordt	  er	  meestal	  nog	  even	  een	  drank-‐
je	  gedaan,	  afgewisseld	  met	  9	  van	  de	  10	  keer	  een	  
paar	  partijtjes	  tegen	  teamgenoot	  Patrick	  Visser.	  
Net	  zoals	  bij	  de	  training	  is	  de	  inzet	  bij	  deze	  potjes	  
vaak	  ook	  minstens	  100%,	  want	  het	  niveau	  is	  aardig	  
gelijk	  en	  de	  wil	  om	  te	  winnen	  is	  hoog,	  wetende	  dat	  
bij	  verlies	  dit	  gauw	  nog	  een	  paar	  dagen	  aangehoord	  
moet	  worden.	  
	  
Woensdag:	  Dit	  is	  meestal	  een	  van	  de	  rustigere	  dagen	  
van	  de	  week	  door	  het	  kleine	  aantal	  colleges.	  Meestal	  
betekent	  dit	  rustig	  aan	  doen,	  beetje	  studeren	  en	  ’s	  
avonds	  meestal	  nog	  even	  de	  deur	  uit.	  Vanavond	  
staat	  het	  3	  à	  4-‐wekelijkse	  bezoek	  aan	  vereniging	  Elan	  
op	  het	  programma,	  waar	  ik	  een	  jaar	  Landelijk	  A	  en	  
Kampioenspoule	  heb	  gespeeld	  en	  uiteindelijk	  Neder-‐
lands	  jeugdkampioen	  teams	  bij	  geworden	  ben.	  
Rustig	  een	  balletje	  slaan,	  borrelen	  en	  ‘bijpraten’	  met	  
oud	  team-‐	  en	  clubgenoten	  dus.	  

	  
	  
	  
Donderdag:	  Vaak	  staat	  er	  op	  donderdag	  niks	  op	  de	  
planning	  naast	  de	  gebruikelijke	  colleges.	  Zo	  ook	  van-‐
daag.	  	  
	  
Vrijdag:	  Het	  einde	  van	  de	  werkweek	  is	  weer	  daar	  en	  
het	  weekend	  kan	  beginnen.	  Dit	  keer	  wordt	  deze	  zeer	  
goed	  begonnen	  door	  een	  8-‐2	  thuisoverwinning	  op	  
nummer	  4	  VTV.	  
Met	  3	  redelijk	  makkelijke	  overwinningen	  wordt	  de	  
goede	  lijn	  van	  de	  laatste	  weken	  (één	  verliespartij	  in	  
de	  afgelopen	  4	  weken)	  voortgezet.	  
Zoals	  elke	  week	  ben	  ik	  samen	  met	  teamgenoten	  
Patrick	  Visser	  en	  Ferry	  de	  Hoogen	  én	  kersvers	  kam-‐
pioen	  in	  de	  3e	  klasse	  Edwin	  van	  Dijk	  na	  de	  wedstrijd	  
nog	  te	  vinden	  in	  pub	  om	  een	  laatste	  biertje	  te	  drin-‐
ken.	  
	  
Zaterdag:	  Na	  een	  lange	  en	  meestal	  toch	  ook	  wel	  
zware	  avond	  op	  vrijdag	  te	  hebben	  doorstaan	  is	  za-‐
terdag	  (na	  het	  hebben	  bezorgd	  van	  de	  kranten)	  een	  
echte	  uitslaapdag.	  
Soms	  nog	  even	  naar	  de	  club	  om	  het	  1e	  team	  te	  sup-‐
porten,	  anders	  bijkomen,	  competitie-‐uitslagen	  chec-‐
ken	  en	  mentaal	  voorbereiden	  om	  ’s	  avonds	  naar	  
vrienden	  en	  de	  kroeg	  te	  gaan.	  
	  
Zondag:	  Deze	  eerste/laatste	  dag	  van	  de	  week	  staat	  
in	  het	  teken	  van	  uitrusten,	  studeerwerk	  bijhouden	  
om	  goed	  voorbereid	  de	  nieuwe	  werkweek	  in	  te	  gaan	  
en	  zo	  nu	  en	  dan	  een	  familiedagje.	  Uiteraard	  komt	  
terugkijken	  op	  weer	  een	  prachtige	  week	  daar	  nog	  bij.	  
	  
Graag	  zou	  ik	  bij	  deze	  Nico	  Sentini	  het	  genoegen	  wil-‐
len	  geven	  om	  in	  de	  volgende	  Voltreffer	  iets	  over	  zijn	  
(tafeltennis)week	  te	  vertellen.	  
	  
Quinten	  van	  Dissel	  
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Aanvulling en commentaar op het 
stukje van Peter v.d. Broek. 

	  	  
Als	  eerste	  wil	  ik	  vertellen	  dat	  er	  genoten	  is	  van	  het	  
stukje	  van	  Peter.	  Van	  verschillende	  kanten	  werd	  mij	  
meegedeeld	  dat	  het	  een	  goed	  stuk	  was.	  Toch	  kreeg	  
ik	  ook	  van	  een	  zeer	  oudgediende	  een	  briefje	  met	  
commentaar	  en	  aanvullingen.	  Hier	  komen	  ze:	  
Peter	  is	  niet	  het	  enige	  lid	  van	  de	  vereniging	  die	  
vroeger	  nog	  in	  de	  jeugd	  heeft	  gespeeld.	  Jan	  Visser	  
heeft	  ook	  nog	  in	  de	  jeugd	  gespeeld	  vroeger.	  Piet	  
Knop	  vormde	  in	  1953	  (ja,ja)	  een	  jeugdteam	  met	  El-‐
bert	  Veerman,	  Arie	  Bos	  en	  Appie	  v.d.	  Born.	  
Alle	  Gooise	  jeugdteams	  speelden	  competitie	  in	  één	  
zaal	  bij	  de	  TTV	  Ahoy	  in	  de	  Corn.	  Drebbelstraat	  in	  Bus-‐
sum	  bij	  de	  pater.	  Alle	  Gooise	  teams	  speelden	  in	  één	  
poule.	  Dus	  de	  winnaar	  van	  die	  poule	  was	  ook	  meteen	  
Goois	  kampioen.	  In	  die	  poule	  speelden	  verenigingen	  
als:	  Ahoy,	  Biromilo	  (Laren),	  UBTV	  (Hilversum),	  BTTC	  
(Bussum)	  en	  HOC.	  Deze	  verenigingen	  bestaan	  niet	  
meer.	  Verder	  waren	  er	  nog	  Quick	  (ook	  opgeheven),	  
Huizen	  en	  Vitus.	  Enkele	  illustere	  namen	  waren:	  Jo-‐
han	  Beun	  (UBTV),	  Anton	  en	  Herman	  Blom	  (Quick),	  
Bertus	  van	  Beek	  (Quick),	  v.d.	  Ven	  en	  Poort	  (Ahoy	  )	  en	  
Ria	  Sertons	  (Vitus).	  Verder	  stelde	  Peter	  dat	  Arie	  Re-‐
bel	  en	  Piet	  Knop	  vier	  keer	  van	  zaal	  zijn	  veranderd.	  In	  
totaal	  heeft	  onze	  vereniging	  in	  vier	  zalen	  gespeeld,	  
dan	  kan	  je	  maar	  drie	  keer	  veranderen.	  
	  	  
Henk	  Oversteegen	  
	  
Ereleden van de TTV Huizen. 
	  	  
Onze	  vereniging	  heeft	  een	  groot	  aantal	  ereleden.	  
Helaas	  is	  daar	  een	  aantal	  bij	  dat	  de	  club	  niet	  meer	  
regelmatig	  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	  Bert	  Jongerden	  

	  	  
	  	  
	  

	  
	  
	  	  
Vr.1	  Vertel	  eens	  hoe	  lang	  je	  al	  lid	  bent	  en	  hoe	  je	  er	  
toe	  gekomen	  bent.	  
	  	  
Ik	  zat	  op	  voetballen,	  	  maar	  omdat	  ik	  op	  zaterdag	  
moest	  werken	  kon	  dat	  niet	  meer,	  een	  buurjongen	  zat	  
op	  tafeltennis.	  Ik	  ging	  een	  keer	  mee,	  en	  ben	  nooit	  
meer	  weggegaan.	  
	  	  
Vr	  2	  Welke	  functies	  heb	  je	  gehad	  binnen	  de	  vereni-‐
ging?	  
	  	  
In	  het	  prille	  begin	  materiaalcommissaris.We	  zaten	  
nog	  in	  een	  gymzaal	  zonder	  kantine,	  ik	  heb	  nog	  een	  
jaar	  Trompstaat	  meegemaakt,	  daarna	  de	  zaal	  aan	  de	  
Koers.	  
Nadat	  we	  verhuisden	  naar	  de	  huidige	  accommodatie	  
werd	  ik	  bestuurslid	  bar	  en	  zaal,	  een	  prachtige	  tijd	  
met	  veel	  aanwas	  van	  leden	  .We	  werden	  de	  grootste	  
vereniging	  van	  Nederland.	  
In	  een	  geweldig	  bestuur	  heb	  ik	  deze	  functie	  vele	  jaren	  
vervuld.	  In	  1991	  werd	  ik	  tot	  mijn	  eigen	  verbazing	  een	  
korte	  tijd	  voorzitter,	  niet	  iets	  waar	  ik	  voor	  in	  de	  wieg	  
gelegd	  ben.Ik	  ben	  meer	  een	  doener,	  gelukkig	  werd	  
Arie	  Hoek	  na	  twee	  en	  een	  half	  jaar	  mijn	  opvolger.	  
Daarna	  ben	  ik	  een	  tijdje	  wedstrijdsecretaris	  geweest	  
als	  opvolger	  van	  Piet	  Knop	  in	  een	  tijd	  zonder	  comput-‐
ers,	  toen	  alles	  nog	  handmatig	  verwerkt	  moest	  
worden.	  Het	  is	  nu	  bijna	  niet	  meer	  voor	  te	  stellen.	  Na	  
een	  korte	  periode	  van	  geen	  functie	  in	  bestuur	  of	  
commissie	  werd	  ik	  een	  jaar	  of	  10-‐12	  geleden	  weer	  
wedstrijdsecretaris	  tot	  op	  heden.	  
	  	  
	  	  
Vr.3	  Hoe	  lang	  heb	  je	  competitie	  gespeeld	  en	  in	  welke	  
klasse?	  
	  	  
	  Ik	  speel	  z`n	  40	  jaar	  competitie	  op	  laag	  nivo,	  ik	  heb	  
een	  keer	  de	  3e	  klas	  gehaald,maar	  dat	  was	  meteen	  
weer	  degraderen.	  
	  	  
Vr.4	  Heb	  je	  ook	  leuke	  dingen	  meegemaakt	  binnen	  de	  
vereniging?	  
	  	  
Veel	  leuke	  dingen,	  vooral	  de	  saamhorigheid	  in	  onze	  
club.	  Er	  is	  nooit	  ruzie,	  aan	  de	  bar	  reuze-‐gezellig,	  als	  ik	  
dat	  wel	  een	  zie	  bij	  andere	  verenigingen,	  dan	  hebben	  
wij	  het	  goed	  voor	  elkaar.	  
Ook	  het	  Oliebollentoernooi	  vind	  ik	  een	  van	  de	  hoog-‐
tepunten	  van	  het	  jaar.	  Verder	  in	  het	  verleden	  het	  
organiseren	  van	  toernooien	  en	  interlands.	  
	  	  
	  Vr.5	  Zijn	  er	  sinds	  dat	  jij	  lid	  bent	  veel	  dingen	  op	  de	  
club	  veranderd?	  (vervolg	  op	  blz:	  12)	  
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	  (vervolg	  van	  bz:	  11)	  
Nee,	  we	  spelen	  nog	  steeds	  hetzelfde	  spelletje.	  Er	  is	  
een	  bestuur,	  er	  zijn	  commissies,	  er	  staat	  iemand	  
achter	  de	  bar.	  Wel	  is	  het	  zo	  dat	  vroeger	  de	  mensen	  
wat	  meer	  tijd	  hadden	  voor	  de	  club.	  Men	  was	  niet	  zo	  
druk	  als	  tegenwoordig.	  
	  	  
	  Vr.	  6	  Wil	  je	  veranderingen	  binnen	  de	  club	  aan-‐
brengen?	  
	  	  
Ik	  zou	  graag	  veel	  meer	  jeugdleden	  willen	  hebben,	  
met	  talent	  die	  via	  de	  afdelingscompetitie	  landelijk	  
kunnen	  halen,	  dat	  gedoe	  met	  verschillende	  andere	  
verenigingen	  een	  team	  vormen	  is	  toch	  een	  vorm	  van	  
armoe,	  een	  hellend	  vlak.	  
	  	  
Vr.7	  Ben	  je	  het	  eens	  met	  al	  die	  Ereleden?	  
	  	  
Ik	  ben	  er	  zelf	  één,	  dus	  kritiek	  hebben	  is	  snijden	  in	  eig-‐
en	  vlees.Toch	  vind	  ik	  dat	  de	  criteria	  wel	  wat	  
aangescherpt	  mogen	  worden.	  Als	  je	  maar	  lang	  geno-‐
eg	  blijft	  zitten,	  dan	  wordt	  je	  vanzelf	  wel	  erelid…	  maar	  
zo	  werkt	  het	  niet!	  
	  	  
	  	  
Bert	  bedankt	  voor	  dit	  verhaal.	  
	  	  
Henk	  Oversteegen	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nieuwe samenstelling T.C.J. 
 (Technische Commissie Jeugd) 

	  
We	  hebben	  een	  nieuwe	  samenstelling	  van	  de	  TCJ.	  
We	  kunnen	  jullie	  namelijk	  mededelen	  dat	  er	  een	  
aantal	  nieuwe	  leden	  is	  bijgekomen	  om	  de	  TCJ	  te	  
versterken.	  
Op	  verschillende	  gebieden	  hebben	  we	  versterking	  
gekregen.	  	  
Bij	  de	  interne	  toernooien	  en	  algemene	  zaken	  zijn	  
Guus	  Weinberg	  en	  Henk	  Tax	  de	  nieuwe	  	  

	  
	  
aanwinsten	  voor	  de	  TCJ.	  Wij	  zijn	  zeer	  blij	  dat	  de	  
heren	  de	  uitdaging	  willen	  aangaan	  om	  de	  jeugd	  
nog	  meer	  te	  helpen	  bij	  het	  organiseren	  van	  leuke	  
en	  sportieve	  activiteiten.	  
	  
Op	  het	  gebied	  van	  de	  externe	  toernooien	  hebben	  
wij	  twee	  topspelers	  erbij	  gekregen,	  die	  het	  wel	  
zien	  zitten	  om	  deze	  toernooien	  te	  begeleiden.	  Deze	  
twee	  heren	  zijn	  Ferry	  de	  Hoogen	  en	  Quinten	  van	  
Dissel.	  Ferry	  en	  Quinten	  zullen	  samen	  onze	  jeugd-‐
spelers	  begeleiden	  om	  hen	  zo	  aan	  een	  B-‐licentie	  te	  
helpen	  of	  misschien	  zelfs	  nog	  hoger.	  
	  
De	  bestaande	  TCJ-‐leden	  Harry	  Kempers,	  algemene	  
jeugdzaken	  en	  spreekstalmeester,	  Peter	  van	  de	  
Broek,	  wedstrijdleider,	  Ineke	  Lam,	  algemeen	  lid	  en	  
notulist	  en	  ondergetekende	  willen	  Guus,	  Henk,	  
Ferry	  en	  Quinten	  dan	  ook	  veel	  sterkte	  wensen	  en	  
hopen	  op	  een	  lange	  en	  leuke	  samenwerking	  bin-‐
nen	  de	  TCJ.	  
Laten	  we	  de	  jeugd	  een	  mooie	  toekomst	  geven.	  
	  
Cees	  Lam	  
Bestuursvertegenwoordiger	  a.i.	  
 

Slotfeest/Kampioensfeest. 
	  
Op	  zaterdag	  3	  december	  werd	  het	  slot-‐
feest/kampioensfeest	  gehouden	  in	  de	  kantine	  van	  
de	  TTV	  Huizen.	  Wat	  was	  het	  leuk.	  De	  muziek	  werd	  
verzorgd	  door	  DJ	  PIMMO.	  Het	  was	  super,	  gewoon	  
hartstikke	  leuk	  en	  heel	  professioneel.	  Pim,	  be-‐
dankt!	  En	  als	  iemand	  nog	  eens	  een	  feestje	  te	  vieren	  
heeft,	  neem	  voor	  de	  muzikale	  omlijsting	  vooral	  
contact	  op	  met	  Pim.	  De	  middag	  was	  kort,	  maar	  vol	  
met	  leuke	  zaken.	  Als	  eerste	  spreker	  opende	  Harry	  
Kempers	  de	  middag.	  Hij	  besprak	  alle	  jeugdteams	  
en	  vertelde	  bij	  iedere	  speler	  een	  leuke	  anekdote.	  
Geheel	  op	  Harry’s	  eigen	  wijze	  werd	  iedereen	  be-‐
dankt.	  Voor	  diegenen	  die	  het	  gemist	  hebben,	  jullie	  
krijgen	  weer	  een	  kans	  bij	  het	  volgende	  slotfeest	  in	  
april/mei	  2012.	  (vervolg	  op	  blz:	  13)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  12)	  
Alle	  begeleiders	  werden	  ook	  nog	  in	  het	  zonnetje	  
gezet	  door	  Parkethuizen	  van	  Wim	  Hoek,	  te	  vinden	  
op	  Ceintuurbaan	  41	  in	  Huizen.	  Naomi	  Hoek	  reikte	  
aan	  alle	  begeleiders	  
een	  prachtige	  bos	  
bloemen	  uit.	  Wij	  wil-‐
len	  dan	  ook	  Wim	  en	  
Naomi	  hartelijk	  dan-‐
ken	  voor	  de	  zeer	  ge-‐
waardeerde	  bossen	  
bloemen.	  De	  resulta-‐
ten	  bij	  de	  jeugd	  waren	  
als	  volgt.	  Bij	  de	  jeugd	  
is	  er	  één	  team	  kampi-‐
oen	  geworden	  en	  dat	  
is	  het	  combinatieteam	  
Hilver-‐
sum/ZTTV/Huizen	  2,	  
Ilan	  Meijer,	  Maxim	  
van	  der	  Kaay,	  Rens	  Boer,	  Thijs	  van	  Berkel	  en	  Coco	  
Antonisse	  onder	  leiding	  van	  Henk	  Overstegen.	  Zij	  
werden	  kampioen	  in	  Landelijk	  B	  en	  gaan	  het	  vol-‐
gende	  seizoen	  Landelijk	  A	  spelen	  bij	  ZTTV.	  Henk	  
Overstegen	  gaat	  samen	  met	  Maxim	  van	  der	  Kaaij	  
naar	  ZTTV	  om	  met	  hen	  een	  combinatieteam	  te	  
vormen.	  
Het	  combinatieteam	  Hilversum/Huizen	  1	  behaalde	  
de	  kampioenspoule	  in	  Landelijk	  A	  en	  speelt	  het	  
volgende	  seizoen	  om	  de	  titel	  Nederlands	  Kampi-‐
oen.	  
Huizen	  3,	  Huizen	  4,	  Huizen	  5	  en	  Huizen	  6	  hadden	  
allemaal	  goed	  gepresteerd,	  zeker	  gezien	  het	  feit	  
dat	  de	  meeste	  spelers	  1	  klasse	  of	  soms	  zelfs	  2	  klas-‐
sen	  hoger	  waren	  gaan	  spelen.	  Wij	  zien	  dan	  ook	  de	  
toekomst	  met	  veel	  plezier	  tegemoet.	  	  

Na	  de	  speech	  van	  Harry	  nam	  Bert	  Jongerden	  de	  
microfoon	  over	  en	  Bert	  huldigde	  de	  twee	  senio-‐
renteams	  die	  kampioen	  geworden	  zijn.	  Het	  team	  
van	  Edwin	  van	  Dijk,	  Monique	  Kievit,	  Thijs	  Fennis	  
en	  Henk	  Tax	  is	  kampioen	  geworden	  in	  de	  derde	  
klasse	  en	  zij	  gaan	  nu	  tweede	  klasse	  spelen.	  	  

	  
	  
Het	  team	  van	  Piet	  Knoop,	  Richard	  Hol	  en	  Yorick	  
Westland	  is	  ook	  kampioen	  geworden	  in	  de	  vierde	  
klasse	  en	  zij	  gaan	  nu	  derde	  klasse	  spelen.	  Beide	  
teams	  van	  harte	  gefeliciteerd.	  Monique	  Gerritse	  
sloot	  de	  het	  rijtje	  van	  sprekers.	  Zij	  bedankte	  Bert	  
voor	  15	  jaar	  competitieleiderschap.	  Zij	  reikte	  ook	  
de	  René	  Schijff	  Bokaal	  uit	  aan	  Gijs	  Molenaar,	  omdat	  
hij	  het	  hoogste	  percentage	  had	  behaald	  in	  het	  lan-‐
delijk	  over	  het	  seizoen	  2010/2011.	  De	  middag	  werd	  
afgesloten	  op	  passende	  wijze	  door	  DJ	  Pimmo	  en	  zo	  
kwam	  er	  een	  einde	  aan	  een	  fantastische	  
slot/kampioensfeest.	  
 

Competitie jeugd 
	  	  
De	  competitie	  zit	  er	  weer	  op	  en	  we	  gaan	  door	  naar	  
de	  volgende	  maar	  dan	  is	  het	  al	  weer	  2012.	  
Deze	  competitie	  is	  volgens	  mij	  toch	  heel	  niet	  slecht	  
gegaan,	  als	  je	  kijkt	  naar	  hoeveel	  de	  teams	  omhoog	  
zijn	  gegaan.	  Er	  zijn	  er	  toch	  bij	  die	  2	  of	  zelfs	  3	  klasses	  
zijn	  gestegen	  en	  dat	  is	  niet	  niks.	  Je	  mag	  dan	  ook	  niet	  
zoveel	  van	  ze	  verwachten,	  maar	  ze	  hebben	  het	  met	  
hun	  inzet	  toch	  heel	  goed	  partij	  gegeven.	  Maar	  dat	  
neemt	  niet	  weg	  dat	  ik	  het	  er	  toch	  nog	  niet	  helemaal	  
mee	  eens	  ben	  dat	  de	  afdeling	  dat	  heeft	  gedaan,	  
maar	  zij	  kijken	  naar	  de	  verschillende	  raitings	  en	  dan	  
kan	  het	  volgens	  hen.	  Maar	  het	  lijkt	  wel	  of	  zij	  niet	  of	  
niet	  willen	  begrijpen	  dat	  een	  kind	  ook	  af	  en	  toe	  wel	  
een	  wedstrijd	  wil	  winnen,	  al	  zijn	  het	  er	  maar	  3	  of	  4,	  
dat	  scheelt	  enorm	  voor	  de	  motivatie	  van	  een	  kind.	  
Het	  is	  wel	  heel	  goed	  dat	  ze	  er	  niet	  lang	  bij	  stil	  zijn	  
blijven	  staan	  en	  hebben	  gemopperd,	  ik	  vind	  dit	  best	  
een	  goede	  mentaliteit	  van	  onze	  jeugd.	  
	  
Ook	  is	  de	  combinatie	  met	  Hilversum	  weer	  goed	  ver-‐
lopen,	  want	  als	  je	  daar	  de	  resultaten	  ziet	  mag	  je	  heel	  
niet	  mopperen	  of	  ontevreden	  zijn.	  
Team	  1	  wordt	  wel	  2e	  en	  promoveert	  toch	  weer	  naar	  
de	  beste	  8	  van	  Nederland,	  door	  in	  de	  kampioenpoule	  
	  
Ook	  team	  2	  deed	  het	  prima,	  zij	  werden	  dan	  ook	  met	  
19	  punten	  verschil	  op	  de	  nr	  2	  kampioen	  in	  het	  lande-‐
lijk	  B,	  keurig	  gedaan.	  In	  deze	  2	  teams	  wordt	  het	  vol-‐
gend	  seizoen	  wel	  iets	  veranderd,	  ook	  team	  1	  wordt	  
nu	  een	  4	  mans	  team.	  Daar	  komt	  Ilan	  Meijer	  bij	  uit	  
team	  2,	  hij	  is	  daar	  ook	  al	  diverse	  keren	  ingevallen	  en	  
kan	  het	  goed	  aan	  en	  je	  hebt	  met	  4	  man	  gewoon	  
meer	  mogelijkheden	  met	  je	  eigen	  team.	  
Team	  2	  gaat	  ook	  verder	  als	  4	  mans	  (vrouw)	  team,	  het	  
worden	  nu	  3	  spelers	  van	  ZTTC	  uit	  Zeist	  aangevuld	  
met	  Maxim	  vd	  Kaaij	  van	  ons.	  Zij	  gaan	  dan	  dus	  lande-‐
lijk	  A	  spelen,	  als	  het	  goed	  is.	  De	  1e	  helft	  speelden	  zij	  
met	  z’n	  vijven	  en	  dat	  is	  nou	  weer	  net	  iets	  te	  veel	  in	  
die	  klasse	  want	  je	  wil	  toch	  zoveel	  mogelijk	  spelen.	  
(vervolg	  op	  blz:	  14)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  13)	  
Huizen	  3	  dan,	  ook	  zij	  hadden	  het	  heel	  moeilijk	  in	  die	  
hogere	  klasse,	  zij	  gingen	  naar	  de	  2e	  klasse.	  
Maar	  zij	  gingen	  het	  steeds	  beter	  doen	  naar	  gelang	  de	  
competitie	  vorderde.	  Dus	  het	  komende	  seizoen	  kun-‐
nen	  we	  misschien	  weer	  iets	  meer	  van	  hen	  ver-‐
wachten.	  Blijf	  vooral	  fanatiek	  trainen	  en	  dan	  komt	  
alles	  goed.	  
	  
Huizen	  4:	  ook	  zij	  gaan	  steeds	  beter	  draaien	  nadat	  
ook	  zij	  Mak	  en	  Mod	  2	  klasses	  en	  Yoeri	  1	  klasse	  
omhoog	  zijn	  gegaan.	  Ook	  voor	  jullie	  geldt:	  jongens	  
blijf	  goed	  trainen,	  dan	  komt	  ook	  bij	  jullie	  alles	  wel	  
goed	  in	  de	  voorjaarscompetitie.	  
	  
Huizen	  5:	  net	  als	  bij	  de	  andere	  teams	  was	  ook	  
voor	  hen	  de	  hogere	  klasse	  heel	  erg	  zwaar,	  het	  
verschil	  in	  sterkte	  was	  in	  deze	  poule	  ook	  erg	  groot,	  te	  
groot.	  De	  teams	  van	  Rega	  en	  Almeerspin	  hoorden	  
dan	  ook	  echt	  niet	  in	  deze	  klasse	  thuis.	  Dat	  bleek	  later	  
dan	  ook	  wel	  in	  de	  eindstand,	  als	  je	  eindigt	  met	  50	  
punten	  verschil	  dan	  klopt	  er	  iets	  niet	  in	  de	  indeling,	  
maar	  zo	  was	  het	  wel.	  
	  
Ook	  bij	  Huizen	  6	  was	  het	  verschil	  een	  beetje	  te	  groot.	  
Alleen	  Fabio	  kon	  het	  nog	  bijbenen,	  hij	  eindigde	  dan	  
ook	  als	  hoogste	  in	  dit	  team.	  Maar	  dat	  is	  straks	  wel	  te	  
zien	  in	  de	  percentages,	  die	  ik	  zo	  nog	  wel	  ga	  	  
vermelden.	  
	  
Leuk	  is	  het	  ook	  dat	  we	  	  in	  de	  voorjaarscompeti-‐
tie	  weer	  een	  starters	  team	  erbij	  hebben,	  dat	  is	  ook	  
weer	  een	  gunstige	  ontwikkeling.	  
Ik	  zal	  voordat	  de	  competitie	  begint,	  en	  dat	  is	  op	  
28	  januari,	  alle	  ouders	  van	  de	  starters	  nog	  een	  keer	  
uitnodigen	  voor	  een	  gesprekje	  in	  de	  kantine	  hoe	  het	  
allemaal	  in	  z’n	  werk	  gaat.	  
Dan	  kunnen	  we	  ook	  even	  praten	  hoe	  we	  het	  gaan	  
doen	  met	  het	  rijden	  en	  begeleiden	  als	  dat	  nodig	  
mocht	  zijn.	  Het	  is	  altijd	  leuk	  als	  de	  ouders	  ook	  be-‐
trokken	  raken	  bij	  het	  wel	  en	  wee	  van	  hun	  kinderen	  
op	  de	  club.	  
	  
Dan	  nu	  de	  standen	  en	  de	  percentages,	  want	  dat	  zijn	  
er	  ook	  nog	  wel	  een	  paar	  hoor.	  
Team	  1	  combinatieteam	  met	  H’sum,	  zij	  eindigden	  in	  
deze	  competitie	  als	  2e	  in	  het	  land.A,	  een	  heel	  goede	  
prestatie.	  Sander	  Lam	  behaalde	  hier	  het	  hoogste	  
percentage,	  hij	  kwam	  tot	  79%,	  Bastiaan	  vd	  Sande	  
bleef	  daar	  met	  77%	  net	  onder	  en	  Roy	  Kapel	  kwam	  
hier	  tot	  43%.	  Al	  met	  al	  een	  heel	  goede	  score.	  
Dit	  team	  wordt	  in	  de	  voorjaarscompetitie	  dus	  nog	  
versterkt	  met	  Ilan	  Meijer	  uit	  team	  2	  en	  verder	  blijft	  
het	  dus	  zo	  als	  het	  was.	  

	  
	  
	  
Team	  2	  ook	  dat	  was	  een	  combinatie	  team	  
met	  H’sum	  en	  ZTTC.	  Zij	  werden	  dus	  met	  ruim	  verschil	  
kampioen	  in	  het	  land.B	  en	  hier	  was	  Ilan	  Meijer	  met	  
een	  percentage	  van	  95%	  de	  hoogst	  scorende,	  hierop	  
volgde	  Rens	  de	  Boer	  met	  83	  %	  als	  2e	  ,	  Thijs	  vd	  Berkel	  
volgde	  als	  3e	  ,	  daarna	  Maxim	  vd	  Kaaij,	  hij	  bleef	  steken	  
op	  58%	  en	  Coco	  Antonissen	  kwam	  tot	  50%	  .	  
Het	  geldt	  wel	  hoe	  meer	  wedstrijden	  je	  speelt	  hoe	  
moeilijker	  het	  wordt	  om	  je	  percentage	  hoog	  te	  
houden,	  Ilan,	  Maxim	  en	  Rens	  hebben	  hier	  de	  meeste	  
wedstrijden	  gespeeld,	  anders	  zou	  je	  een	  beetje	  een	  
vertekent	  beeld	  krijgen	  in	  de	  percentages.	  Ik	  wil	  de	  
anderen	  niet	  te	  kort	  doen	  hoor,	  maar	  zo	  is	  het	  nu	  
eenmaal.	  
	  
Huizen	  3:	  ons	  team	  wat	  2e	  klasse	  moest	  gaan	  spelen	  
en	  zich	  daarin	  uitstekend	  hebben	  geweerd,	  zij	  ein-‐
digden	  op	  de	  5e	  plaats	  en	  dat	  kwam	  door	  het	  verlies	  
in	  de	  laatste	  wedstrijd.	  Daar	  lieten	  zij	  de	  puntjes	  om	  
4e	  te	  worden	  even	  liggen,	  het	  scheelt	  ook	  maar	  2	  
punten	  om	  4e	  te	  zijn.	  
De	  hoogste	  score	  was	  hier	  voor	  Kristel	  Koelewijn	  met	  
54%,	  Pardis	  Faqiri	  volgde	  met	  43%	  en	  Louise	  Kos	  en	  
Pim	  de	  Keijzer	  kwamen	  resp.	  op	  38%	  en	  33%,	  dus	  dat	  
was	  heel	  niet	  slecht.	  
	  
Team	  4	  ook	  dit	  team	  gaat	  zoals	  ik	  al	  eerder	  zij	  steeds	  
beter	  spelen,ook	  Mod	  gaat	  meer	  wedstrijden	  winnen.	  
Het	  hoogste	  percentage	  was	  hier	  voor	  Mak	  Temmet	  
hij	  haalde	  88%	  en	  Yoeri	  Tax	  kwam	  tot	  75%	  en	  Mod	  
Temmet	  wist	  toch	  nog	  met	  een	  versnelling	  aan	  het	  
eind	  van	  de	  kompetitie	  op	  21%	  te	  komen.	  
Zij	  zijn	  dan	  ook	  geëindigd	  op	  een	  mooie	  3e	  plaats.	  
	  
Team	  5:	  ook	  zij	  waren	  een	  stuk	  omhoog	  gegaan.	  Zij	  
speelden	  nu	  in	  de	  4e	  klasse	  en	  dat	  was	  eigenlijk	  een	  
beetje	  te	  hoog.	  Omdat	  zij	  echt	  nog	  niet	  zolang	  com-‐
petitie	  spelen	  komt	  dat	  nog	  iets	  harder	  aan.	  	  
Zij	  eindigden	  dan	  ook	  op	  de	  laatste	  plaats,	  maar	  hier	  
zaten	  dan	  ook	  wat	  ik	  al	  zei	  teams	  bij	  die	  er	  echt	  niet	  in	  
hoorden.	  Timo	  Weinberg	  kwam	  hier	  tot	  de	  hoogste	  
score,	  hij	  kwam	  op	  45%	  en	  daarna	  kwam	  Tim	  Hoek	  
met	  35	  %.	  Jasper	  Tax	  bleef	  steken	  op	  22%	  
en	  Arianne	  Boot	  moest	  deze	  keer	  genoegen	  nemen	  
met	  4%.	  Maar	  ik	  moet	  er	  wel	  bij	  zeggen	  (niet	  omdat	  
het	  mijn	  kleindochter	  is)	  dat	  zij	  wel	  tegen	  alle	  sterkste	  
heeft	  meegespeeld.	  (vervolg	  op	  blz:	  15)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  14)	  
Af	  en	  toe	  ruil	  je	  wel	  eens	  onderling	  wie	  er	  speelt	  en	  
dan	  kan	  dat	  gebeuren,	  want	  je	  weet	  de	  sterkte	  nog	  
niet	  van	  de	  tegenstanders.	  Maar	  ook	  dit	  team	  gaat	  
steeds	  beter	  spelen,	  ik	  weet	  echter	  nog	  niet	  of	  ze	  
weer	  een	  plaats	  krijgen	  in	  de	  4e	  klasse	  of	  dat	  het	  nu	  
5e	  wordt.	  Van	  mijn	  mag	  het	  nu	  wel	  weer	  4e	  ,	  ik	  had	  
liever	  gehad	  dat	  het	  afgelopen	  seizoen	  5e	  klasse	  was	  
geweest,	  maar	  dat	  was	  niet	  zo	  dus	  we	  wachten	  af.	  
	  
Huizen	  6:	  ook	  voor	  hen	  was	  het	  wennen,	  hier	  
speelden	  er	  3	  voor	  het	  eerst	  competitie	  en	  dan	  is	  ook	  
de	  6e	  klasse	  nog	  best	  wel	  sterk.	  Fa-‐
bio	  Lemson	  speelde	  ook	  voor	  het	  eerst	  competitie	  en	  
hoe:	  hij	  scoorde	  het	  hoogst	  en	  kwam	  op	  92%.	  Bart	  
Swinkels	  ook	  voor	  het	  eerst	  spelend	  kwam	  tot	  33%,	  
hier	  kwam	  Thijmen	  van	  Dijk	  als	  3e	  met	  26%	  
en	  LiquendaMolenaar	  kwam	  deze	  keer	  nog	  niet	  tot	  
winst,	  maar	  dat	  wordt	  in	  het	  nieuwe	  seizoen	  alle-‐
maal	  anders,	  let	  maar	  op.	  Zij	  zijn	  op	  de	  4e	  plaats	  
geëindigd,	  dat	  is	  heel	  niet	  slecht,	  ga	  zo	  door	  jongens	  
en	  meisje.	  
	  
Ook	  wil	  ik	  bij	  deze	  natuurlijk	  onze	  coaches	  allemaal	  
bedanken,	  zij	  zijn	  toch	  weer	  een	  seizoen	  met	  onze	  
jeugd	  op	  stap	  geweest.	  
Bedankt	  Jack	  Fellinga	  Team	  	  1,	  Henk	  Overstee-‐
gen	  Team	  2,	  Harry	  Kempers	  van	  Team	  3,	  Cees	  
en	  Ruben	  Lam	  team	  4,	  Henk	  Tax,	  
Guus	  Weinberg,	  Henk	  Boot	  en	  Naomi	  Hoek	  voor	  
team	  5	  en	  voor	  team	  6	  was	  Caroline	  van	  Dijk	  de	  ge-‐
lukkige.	  Allemaal	  hartelijk	  dank.	  
	  
Wel	  hoop	  ik	  dat	  iedereen	  in	  het	  komend	  seizoen	  we-‐
er	  met	  dezelfde	  animo	  doorgaat,	  dan	  komt	  het	  alle-‐
maal	  weer	  goed.	  
	  	  
Dan	  doe	  ik	  bij	  deze	  ook	  nog	  de	  team	  samenstelling	  
erbij	  met	  de	  aangevraagde	  klasse.	  

	  	  
	  	  

	  
	  	  
	  
	  
	  	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  	  
	  
	  
	  
Tot	  slot	  wens	  ik	  iedereen	  een	  fijne	  kerst	  en	  een	  
goede	  jaarwisseling	  toe	  en	  hoop	  jullie	  allemaal	  weer	  
fit	  terug	  te	  zien	  bij	  de	  1e	  competitiewedstrijd	  op	  28	  
Jan.	  2012.	  
	  
Ik	  neem	  aan	  dat	  ik	  jullie	  tussendoor	  ook	  nog	  wel	  zal	  
zien	  op	  de	  verschillende	  toernooien	  en	  trainingen,	  
maar	  in	  die	  tussentijd	  komt	  er	  geen	  Voltreffer	  meer,	  
dus	  vandaar.	  
	  
Techn.Comm.Jeugd	  
Peter	  vd	  Broek	  	  	  

 	  
       Toernooi in Hoorn op 15 oktober 2011 

Met een mooi resultaat.   
Kristel haalt B-licentie. 

Op	  zaterdag	  15	  oktober	  2011	  was	  het	  1e	  ranglijsttoer-‐
nooi	  van	  het	  seizoen	  wederom	  in	  Hoorn.	  
We	  vertrokken	  om	  8.30	  uur	  vanuit	  Huizen.	  We	  zijn	  
Pim,	  Pardis,	  Yoeri,	  Mak	  en	  	  de	  begeleider/chauffeur	  
Harry	  Kempers.	  Deze	  4	  spelers	  moesten	  om	  10.00	  uur	  
beginnen.	  Cees	  Lam	  met	  drie	  spelers	  twee	  uurtjes	  
later,	  want	  zij	  moesten	  pas	  om	  12.00	  uur	  spelen.	  Kris-‐
tel,	  Louise	  en	  Mod	  mochten	  dus	  een	  beetje	  uitslapen.	  
	  
Hoofdtoernooi	  Jongens	  
Pim	  speelde	  tegen	  3	  jongens	  van	  respectievelijk	  ZTTV,	  
JCV	  en	  Red	  Stars.	  Hij	  haalde	  een	  prima	  resultaat	  door	  
zich	  in	  de	  winnaarsronde	  te	  plaatsen.	  Pardis	  speelde	  
tegen	  2	  jongens	  van	  Docos	  	  en	  Stede	  Broec.	  Ook	  hij	  
haalde	  de	  winnaarsronde.	  Yoeri	  speelde	  tegen	  3	  jon-‐
gens	  van	  ILAC,	  Trias	  en	  HBC.	  	  	  
(vervolg	  op	  blz:	  18)	  
	  

Team 1 KampPoule Team 2 Landelijke 
A 

Sander	  Lam	   Maxim	  vd	  Kaaij	  
Bastiaan	  vd	  Sande	   Rens	  de	  Boer	  
Roy	  Kapel	   Thijs	  	  vd	  Berkel	  
Ilan	  Meijer	   Coco	  Antonissen	  
Coach:	  Jack	  Fellinga	   Coach:	  	  Henk	  Oversteggen	  

Team 3 2e klasse Team 4 3e Klasse 
Kristel	  Koelewijn	   Yoeri	  Tax	  
Louise	  Kos	   Mak	  Temmet	  
Pardis	  Faqiri	   Mod	  Temmet	  
	  
Coach	  :	  Harry	  Kempers	   Coach:	  	  Cees/Ruben	  Lam	  

Team 5 4e klasse Team 6 6e Klasse 
Timo	  Weinberg	   Fabio	  Lemson	  
Tim	  Hoek	   Thijmen	  v	  Dijk	  
Arianne	  Boot	   Bart	  Swinkels	  
Jasper	  Tax	   Liquenda	  Molenaar	  
Coach:	  Henk	  Tax/ouders	   Coach:	  Caroline	  

Team 7 Starters 
Kees	  Arwert	  
Joey	  Maphar	  
Andreas	  Lauffer	  
Coach????	  
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Onder"de"goede"inzenders"wordt"een"beloning"verloot.

Helaas"is"deze"nog"niet"geraden"extra"hint:"Buurman"&"Buurman

Wie"is"deze"vrijwilliger?
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(vervolg	  van	  blz:	  15)	  
Hij	  haalde	  de	  winnaarsronde.	  Mak	  speelde	  tegen	  	  

	  	  	  	  

tegenstanders	  van	  Scylla,	  Tanaka	  en	  GTTC	  Gronin-‐
gen.	  Het	  wordt	  eentonig	  maar	  ook	  hij	  haalde	  de	  win-‐
naarsronde.	  
Om	  12.00	  uur	  was	  het	  de	  beurt	  aan	  Mod.	  Hij	  speelde	  
tegen	  spelers	  van	  Brunssum,	  Gorkum	  en	  HBC.	  Hij	  
wist	  net	  niet	  de	  winnaarsronde	  te	  halen.	  In	  de	  verlie-‐
zersronde	  won	  hij	  zijn	  1e	  partij.	  	  In	  de	  2e	  partij	  verloor	  
hij,	  wat	  betekende	  dat	  hij	  uitgespeeld	  was.	  Toch	  een	  
verdienstelijk	  resultaat	  voor	  onze	  Benjamin.	  
De	  dames	  Kristel	  en	  Louise	  moesten	  ook	  om	  12	  uur	  
beginnen.	  Kristel	  tegen	  tegenstandster	  van	  TTV	  Zwol-‐
le,	  Veldhoven	  en	  HBC.	  Zij	  won	  alle	  partijen	  en	  kwam	  
dus	  automatisch	  in	  de	  kwartfinale.	  Louise	  moest	  het	  
opnemen	  tegen	  speelsters	  van	  Brunssum	  en	  Veldho-‐
ven.	  Zij	  werd	  tweede	  en	  bereikte	  daarmee	  de	  achtste	  
finale.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
Om	  13.00	  uur	  gingen	  de	  mannen	  verder	  in	  het	  
hoofdtoernooi.	  Alle	  4,	  Pim,	  Pardis,	  Yoeri	  en	  Mak	  luk-‐
ten	  het	  niet	  om	  zich	  verder	  te	  plaatsen.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Hoofdtoernooi	  meisjes	  
We	  moesten	  ons	  dus	  verder	  concentreren	  op	  Kristel	  
en	  Louise.	  	  
Aangezien	  Kristel	  zich	  rechtstreeks	  voor	  de	  kwartfi-‐
nale	  plaatste	  duurde	  het	  een	  hele	  tijd	  voor	  ze	  weer	  
aan	  spelen	  toekwam.	  	  Louise	  moest	  in	  de	  achtste	  
finale	  spelen	  tegen	  Marleen	  IJsseldijk	  van	  Trias.	  Loui-‐
se	  won	  met	  uitgekiend	  spel	  van	  haar	  en	  zo	  bereikte	  
ook	  zij	  de	  kwartfinale.	  	  
Het	  schema	  gaf	  aan	  dat	  een	  van	  de	  vier	  kwartfinales	  
ging	  tussen	  Kristel	  en	  Louise.	  In	  ieder	  geval	  zou	  er	  1	  
speelster	  van	  Huizen	  de	  halve	  finale	  halen.	  	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
(vervolg	  op	  blz:	  19)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  18)	  
De	  dames	  wilden	  van	  hun	  coach	  geen	  aanwijzingen	  
om	  voorkeur	  van	  de	  coach	  te	  voorkomen.	  Alsof	  de	  
coach	  niet	  objectief	  kan	  adviseren.	  	  Ze	  hadden	  na-‐
tuurlijk	  gelijk.	  Het	  werd	  een	  spannende	  wedstrijd.	  
Uiteindelijk	  won	  Kristel	  met	  3-‐1,	  maar	  gemakkelijk	  
ging	  het	  niet.	  	  Louise	  speelde	  echt	  fantastisch,	  was	  
zeer	  vast,	  maar	  op	  de	  beslissende	  momenten	  kwam	  
ze	  tegen	  Kristel	  net	  iets	  tekort.	  Ik	  zie	  Louise	  met	  de	  
maand	  sterk	  vooruitgaan.	  Ze	  heeft	  talent	  en	  doorzet-‐
tingsvermogen.	  Die	  gaat	  er	  wel	  komen.	  Ik	  zie	  in	  haar	  
ook	  wel	  een	  toekomstige	  winnaar	  van	  een	  dergelijk	  
toernooi.	  Louise	  dus	  uitgespeeld,	  maar	  voor	  Kristel	  
ging	  het	  toernooi	  verder	  met	  de	  halve	  finale.	  
	  
	  
Halve	  Finale	  
Kristel	  moest	  de	  halve	  finale	  spelen	  tegen	  Kim	  	  
Demarteau	  van	  Red	  Stars	  uit	  Venray.	  Na	  2-‐0	  te	  heb-‐
ben	  voorgestaan	  verloor	  ze	  de	  derde	  game,	  zodat	  
het	  2-‐1	  werd.	  De	  vierde	  game	  won	  ze	  weer,	  dus	  de	  
finale	  was	  gehaald	  met	  een	  3-‐1	  overwinning.	  Een	  
prima	  prestatie.	  	  

	  
Finale	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Inmiddels	  was	  het	  5	  uur	  geworden	  en	  de	  finale	  stond	  
op	  punt	  van	  beginnen.	  Kristel	  	  moest	  opnieuw	  tegen	  
een	  tegenstandster	  uit	  Limburg.	  	  Haar	  tegenstand-‐
ster	  	  was	  Michelle	  Cranen	  van	  Tafeltennisvereniging	  
Brunssum.	  Michelle	  had	  de	  poule	  gewonnen	  waarin	  
Louise	  speelde.	  Beide	  speelsters	  voelden	  de	  span-‐
ning.	  Wie	  had	  de	  zenuwen	  het	  beste	  onder	  contro-‐
le?.	  De	  eerste	  game	  won	  Kristel	  op	  overtuigende	  wij-‐
ze	  met	  11-‐5.	  Michelle	  had	  geen	  antwoord	  op	  de	  
goede	  backhand	  van	  Kristel.	  De	  kapballen	  waren	  
haar	  te	  machtig.	  In	  de	  tweede	  game	  probeerde	  Mi-‐
chelle	  met	  topspinballen	  het	  spel	  van	  Kristel	  te	  ont-‐
regelen	  en	  haar	  onder	  druk	  te	  zetten.	  Dit	  lukte	  tot	  7-‐
5	  voor	  Michelle	  	  in	  de	  tweede	  game.	  	  

	  
	  
	  

	  
	  
Daarna	  ging	  Kristel	  zwaarder	  kappen	  en	  Michelle	  
begon	  te	  missen.	  Veel	  topspinballen	  gingen	  in	  het	  
net	  of	  over	  de	  tafel.	  De	  tweede	  game	  werd	  alsnog	  
met	  11-‐9	  door	  Kristel	  gewonnen.	  Voorwaar	  een	  2-‐0	  
voorsprong	  in	  de	  finale.	  	  
De	  derde	  game	  begon	  en	  Kristel	  liep	  in	  no	  time	  uit	  
naar	  6-‐1.	  De	  coach	  van	  Michelle	  nam	  een	  time-‐out.	  
Kristel	  kreeg	  het	  advies	  de	  bal	  rustig	  in	  het	  spel	  te	  
houden	  en	  de	  ballen	  goed	  gekapt	  te	  retourneren.	  
Het	  advies	  had	  resultaat	  en	  Michelle	  sloeg	  de	  ene	  na	  
de	  andere	  bal	  in	  het	  net	  of	  over	  de	  tafel.	  Kristel	  won	  
de	  derde	  game	  met	  11-‐2.	  	  Een	  3-‐0	  overwinning	  in	  de	  
finale.	  De	  emoties	  liepen	  na	  het	  verlies	  hoog	  op	  bij	  
Michelle.	  In	  tranen	  viel	  ze	  bij	  haar	  coach	  in	  de	  armen.	  
Bij	  Kristel	  kwam	  ook	  een	  traantje,	  maar	  dan	  van	  ge-‐
luk.	  Ze	  had	  het	  geflikt.	  Ze	  had	  de	  finale	  met	  over-‐
macht	  gewonnen	  en	  daarmee	  haar	  B-‐Licentie	  ge-‐
haald.	  Ze	  was	  KAMPIOEN	  EN	  KREEG	  DE	  
FELBEGEERDE	  	  BEKER.	  	  	  
Samen	  met	  haar	  coach	  
kwamen	  er	  enige	  traan-‐
tjes	  van	  vreugde	  en	  ge-‐
luk.	  Ook	  Louise	  was	  blij	  
voor	  Kristel.	  
Na	  afloop	  zei	  Kristel	  dat	  
de	  partij	  tegen	  Louise	  de	  
lastigste	  was.	  	  
	  
Wij	  kunnen	  trots	  zijn	  op	  
die	  2	  meiden.	  Ik	  ben	  het	  
in	  ieder	  geval.	  	  Hulde	  
voor	  jullie	  inzet,	  kracht	  
en	  mentaliteit.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Felicitatie	  
Kristel,	  namens	  de	  TCJ	  en	  de	  hele	  vereniging,	  	  van	  
harte	  gefeliciteerd	  met	  je	  overwinning	  en	  B-‐Licentie.	  
Je	  hebt	  het	  verdiend.	  Als	  coach	  mag	  ik	  wel	  zeggen	  
dat	  ik	  bijzonder	  tros	  ben	  op	  die	  overwinning	  en	  op	  
die	  twee	  meiden.	  Ik	  had	  het	  niet	  willen	  missen.	  We	  
gingen	  om	  kwart	  voor	  zes	  weer	  terug	  naar	  Huizen.	  
Onderweg	  viel	  onze	  Benjamin	  	  Mod	  in	  slaap.	  	  
Op	  de	  club	  kreeg	  Kristel	  de	  nodige	  felicitaties	  in	  ont-‐
vangst.	  De	  dag	  erna,	  16	  oktober	  2011,	  werd	  Li	  Jiao	  
Europees	  kampioen.	  	  Wat	  een	  tafeltennisweekend!	  
	  
Alle	  foto’s	  komen	  van	  Henk	  Hommes.	  	  
Bedankt	  daarvoor.	  
	  
Harry	  Kempers	  
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Ouderkindtoernooi 12-11-11 
	  
Dit	  ouderkindtoernooi	  was	  zoals	  altijd	  weer	  een	  bij-‐
zonder	  mooi	  toernooi.	  Jeugd	  en	  senioren	  ontmoeten	  
elkaar	  en	  leren	  elkaar	  zo	  kennen.	  	  Uiteraard	  is	  het	  de	  
bedoeling	  dat	  een	  jeugdspeler	  met	  zijn	  of	  haar	  eigen	  
vader	  of	  moeder	  speelt.	  Dit	  was	  wel	  vaak	  het	  geval,	  
maar	  helaas	  lukte	  dat	  niet	  altijd.	  Maar	  gelukkig	  zijn	  
er	  altijd	  wel	  een	  paar	  seniorleden	  van	  de	  club,	  die	  
voor	  ouder	  willen	  doorgaan.	  Er	  waren	  24	  spelers,	  12	  
jeugdspelers	  en	  12	  senioren.	  Er	  werden	  2	  poules	  ge-‐
maakt	  van	  elk	  6	  teams.	  De	  uiteindelijke	  nummers	  1	  
en	  2	  van	  die	  poules	  speelden	  kruisfinales. 	  

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Poule A                   Poule	  B	  

	  
Zoals	  gebruikelijk	  	  bij	  het	  ouderkindtoernooi	  werd	  er	  
een	  halve	  Daviscup	  gespeeld.	  Dit	  betekent	  eerst	  
jeugd	  tegen	  jeugd,	  dan	  ouder	  tegen	  ouder	  en	  tot	  slot	  
nog	  een	  dubbel.	  	  

	  
Grotendeels	  hebben	  we	  dit	  toernooi	  ‘best	  of	  3’	  ge-‐
speeld.	  Dit	  betekent	  dat	  degene	  die	  het	  eerst	  2	  sets	  
gewonnen	  heeft	  de	  partij	  wint.	  
In	  de	  tabel	  staan	  de	  uitslagen	  op	  volgorde.	  In	  poule	  A	  
waren	  Gijs	  en	  Luchino	  nummer	  2	  en	  Yoeri	  en	  Henk	  
nummer	  1.	  Bij	  kruisfinales	  speel	  je	  als	  de	  nummer	  1	  
tegen	  de	  nummer	  2	  van	  de	  andere	  poule	  en	  anders-‐
om.	  Dit	  betekende	  dat	  Gijs	  en	  Luchino	  tegen	  mij	  en	  
Mak	  speelden	  (nummer	  1	  van	  poule	  B)	  en	  Yoeri	  en	  
Henk	  tegen	  Pim	  en	  Harry	  (nummer	  2	  van	  poule	  B).	  
De	  winnaars	  hiervan	  speelden	  dus	  de	  finale.	  Dit	  wa-‐
ren	  Yoeri	  en	  Henk	  en	  Mak	  en	  ik.	  	  
	  

	  
	  

Dit	  betekende	  dat	  Yoeri	  eerst	  tegen	  Mak	  moest	  spe-‐
len.	  Mak	  won	  deze	  partij	  met	  2-‐0.	  Vervolgens	  kwam	  
er	  een	  spannende	  partij	  tussen	  Henk	  en	  mij,	  die	  door	  
Henk	  werd	  gewonnen	  in	  2-‐1.	  Dit	  betekende	  dat	  de	  
dubbel	  de	  beslissing	  moest	  geven.	  De	  dubbel	  won	  ik	  
samen	  met	  Mak	  en	  daardoor	  werden	  wij	  de	  win-‐
naars.	  

	  
Ik	  heb	  gemerkt	  dat	  er	  met	  veel	  enthousiasme	  en	  
sportiviteit	  gespeeld	  is.	  Dit	  vind	  ik	  erg	  leuk	  om	  te	  zien	  
en	  hierdoor	  heb	  ik	  een	  hele	  leuke	  dag	  gehad!	  
Dit	  toernooi	  zal	  volgend	  jaar	  zeker	  weer	  gehouden	  
worden!	  
	  
Ruben	  
 
Hilversum/Huizen wordt kampioen 
	  	  
Als	  ik	  dit	  schrijf	  is	  het	  misschien	  nog	  wat	  optimistisch,	  
maar	  ik	  heb	  er	  een	  heilig	  vertrouwen	  in.	  Afgelopen	  
zaterdag	  werd	  er	  gespeeld	  tegen	  nummer	  laatst	  van	  
de	  competitie.	  Op	  papier	  een	  eitje.	  Ik	  ging	  er	  dan	  ook	  
van	  uit	  dat	  10-‐0	  tot	  de	  mogelijkheden	  behoorde.	  Het	  
tegendeel	  was	  waar.	  Ilan	  begon	  met	  winst,	  maar	  dat	  
was	  eigenlijk	  niet	  overtuigend.	  Thom	  was	  de	  eerste	  
in	  de	  competitie	  die	  geen	  moeite	  had	  met	  de	  service	  
van	  Ilan.	  Mogelijk	  ook	  door	  onderschatting	  kreeg	  Ilan	  
het	  moeilijk,	  maar	  hij	  trok	  toch	  aan	  het	  langste	  eind.	  
Ook	  Maxim	  won	  zijn	  eerste	  wedstrijd.	  Hij	  zal	  ook	  niet	  
trots	  zijn	  geweest	  op	  zijn	  speelstijl.	  Rens	  won	  ook	  zijn	  
eerste	  wedstrijd	  en	  het	  dubbel	  ging	  in	  vijven	  naar	  
ons,	  maar	  ook	  niet	  overtuigend.	  Maxim	  verloor	  zijn	  
tweede	  en	  Ilan	  en	  Rens	  worstelden	  naar	  winst.	  Max-‐
im	  won	  eindelijk	  eens	  overtuigend,	  en	  gelovend	  in	  
eigen	  kunnen,	  zijn	  derde	  wedstrijd.	  Rens	  verloor	  zijn	  
derde	  wedstrijd	  nipt	  van	  Melissa	  Broek,	  die	  die	  
wedstrijd	  goed	  en	  geconcentreerd	  stond	  te	  spelen.	  
Ilan	  bepaalde	  de	  uitslag	  op	  8-‐2.	  Al	  met	  al	  was	  het	  een	  
nuttige	  overwinning,	  maar	  ik	  ben	  eigenlijk	  niet	  trots	  
op	  het	  spel	  van	  mijn	  jongens.	  (vervolg	  op	  blz:	  21)	  

	   Jeugd	   Senior	   Jeugd	   Senior	  
1ste	   Yoeri	   Henk	   Mak	   Ruben	  
2de	   Luchino	   Gijs	   Pim	   Harry	  
3de	   Kristel	   Manuela	   Jasper	   Marcel	  
4de	   Timo	   Guus	   Luca	   Monique	  
5de	   Shannen	   Robert	   Liquenda	   Bert	  
6de	   Daniel	   Cees	   Harm	   Bram	  
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(vervolg	  van	  blz:	  20)	  
’s	  Avonds	  gauw	  op	  de	  site	  gekeken	  en	  daar	  bleek	  dat	  
de	  concurrent	  Hotak	  een	  behoorlijke	  steek	  had	  laten	  
vallen.	  Het	  zier	  er	  naar	  uit	  dat	  we	  na	  elke	  wedstrijd	  
een	  andere	  concurrent	  hebben.	  Volgende	  wedstrijd	  
is	  weer	  tegen	  de	  nummer	  2.	  Dat	  is	  nu	  Relax	  uit	  Did-‐
am.	  
	  	  
Ja	  en	  die	  volgende	  wedstrijd	  verliep	  ook	  voorspoe-‐
dig.	  Maxim,	  Rens	  en	  Thijs	  waren	  in	  Didam	  te	  sterk	  
voor	  Relax.	  De	  uitslag	  werd	  7-‐3.	  Er	  werd	  door	  zowel	  
Maxim	  als	  Thijs	  en	  Rens	  van	  dezelfde	  speler	  verloren.	  
Het	  ging	  echter	  niet	  van	  een	  leien	  dakje.	  Er	  werd	  vijf	  
keer	  in	  vijven	  gewonnen.	  Rens	  en	  Thijs	  wonnen	  het	  
dubbel.	  De	  volgende	  wedstrijd	  is	  tegen	  Hotak,	  de	  
nieuwe	  nummer	  twee.	  We	  hebben	  echter	  nog	  vier	  
punten	  nodig	  om	  kampioen	  te	  worden.	  We	  kunnen	  
daar	  twee	  wedstrijden	  over	  doen.	  
	  	  
Dit	  was	  eigenlijk	  helemaal	  niet	  nodig.	  We	  deden	  het	  
in	  één	  keer.	  Hotak	  uit	  was	  een	  lange	  reis,	  maar	  we	  
deden	  er	  net	  zolang	  over	  om	  te	  winnen.	  In	  drie	  uur	  
was	  de	  eind	  uitslag	  bepaald.	  Het	  werd	  7-‐3.	  Ilan	  en	  
Rens	  wonnen	  al	  hun	  wedstrijden.	  Coco	  won	  er	  één	  
en	  het	  dubbel	  ging	  verloren.	  Ik	  heb	  een	  ogenblik	  
getwijfeld	  aan	  dat	  dubbel	  verlies.	  Ilan	  was	  er	  erg	  op	  
gebrand	  om	  het	  kampioenspunt	  te	  maken	  .	  Dat	  was	  
eigenlijk	  met	  het	  dubbel	  mogelijk.	  Ilan	  speelde	  de	  
vijfde	  wedstrijd.	  Verlies	  van	  het	  dubbel	  maakte	  de	  
vijfde	  wedstrijd	  dus	  belangrijk.	  Ilan	  moest	  in	  die	  
wedstrijd	  tegen	  de	  kopman	  van	  Hotak	  en	  het	  verliep	  
niet	  vlekkeloos.	  Ilan	  verloor	  zelfs	  een	  game,	  maar	  hij	  
hield	  het	  hoofd	  koel	  en	  hij	  klaarde	  de	  klus.	  Rens	  wist	  
nog	  een	  game	  met	  11-‐0	  te	  winnen	  van	  een	  invaller,	  
maar	  daar	  waren	  we	  al	  aangewend,	  want	  dat	  deed	  
Maxim	  een	  week	  eerder	  ook.	  Eigenlijk	  was	  het	  een	  
vrij	  routineuze	  wedstrijd	  die	  gewoon	  gespeeld	  moest	  
worden.	  Komende	  week	  staat	  er	  niets	  meer	  op	  het	  
spel.	  Alleen	  het	  persoonlijk	  percentage	  is	  nog	  een	  
motivatie	  om	  tot	  het	  uiterste	  te	  gaan.	  En	  dan	  op	  naar	  
het	  landelijk	  A.	  
	  	  
Henk	  Oversteegen 
 	  
KTTF 2011 
 
Zaterdag	  10	  december	  was	  weer	  een	  mooie	  dag	  op	  
de	  tafeltennisvereniging	  Huizen.	  Het	  kindertafelten-‐
nisfeest	  werd	  gehouden	  en	  een	  heleboel	  basisschool	  
kinderen	  kwamen	  naar	  de	  club.	  Er	  waren	  ongeveer	  
40	  kinderen,	  verdeeld	  over	  de	  ochtend	  en	  middag.	  In	  
de	  ochtend	  waren	  de	  	  groepen	  5	  en	  6	  aan	  de	  beurt,	  
’s	  middags	  waren	  dat	  groep	  7	  en	  8.	  

	  
	  

	  
	  
Er	  waren	  een	  heleboel	  vrijwilligers	  aanwezig	  om	  te	  
helpen.	  Van	  de	  jeugd	  waren	  er	  7	  leden	  aanwezig,	  
namelijk	  Pardis,	  Kristel,	  Yoeri,	  Timo,	  Mak,	  Fabio,	  	  
Jasper	  en	  Pim!	  Ook	  was	  er	  een	  aantal	  ouderen	  aan-‐
wezig:	  Henk,	  Carolien,	  Guus,	  Cees,	  Peter	  en	  barman	  
Jeroen.	  Ook	  Gerben	  was	  er	  bij	  voor	  ondersteuning.	  
Natuurlijk	  dank	  ik	  ook	  Harry	  voor	  het	  aanschrijven	  
van	  alle	  scholen.	  Ik	  heb	  zelf	  de	  leiding	  gehouden	  op	  
de	  dag.	  De	  poules	  en	  indelingen	  waren	  gemaakt	  door	  
Sander.	  
	  
	  
De	  finale	  van	  groep	  5/6	  werd	  gewonnen	  door	  
Alexander	  Bax	  van	  de	  Van	  der	  Brugghenschool	  en	  
Klaas	  Jan	  van	  der	  Poel	  van	  De	  Ark	  werd	  hier	  tweede.	  
Groep	  7	  werd	  gewonnen	  door	  Thijmen	  van	  Dijk	  (de	  
Ark).	  Hier	  werd	  Frank	  Sikkema	  (de	  Ark)	  tweede.	  In	  
groep	  8	  hadden	  we	  meerdere	  leden	  van	  de	  club.	  Tim	  
Hoek	  (Beatrix	  school)	  was	  hier	  namelijk	  eerste	  ge-‐

worden	  en	  Mod	  Temmet	  (OBS	  de	  Bijvanck)	  tweede.	  

Bart	  Swinkels	  van	  de	  Springplank	  was	  op	  de	  gedeelde	  
derde	  plek	  geëindigd.	  Als	  laatste	  was	  er	  nog	  een	  prijs	  
voor	  de	  beste	  school,	  de	  scholenbokaal.	  	  
(vervolg	  op	  blz:	  22)	  
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	  (vervolg	  van	  blz:	  21)	  

Die	  werd	  gewonnen	  door	  de	  Ark!	  
	  
Al	  met	  al	  was	  het	  een	  zeer	  geslaagde	  dag	  met	  een	  
heleboel	  gezelligheid	  en	  sportiviteit.	  
Volgend	  jaar	  mag	  dit	  toernooi	  zeker	  niet	  ontbreken!	  
	  
Groetjes,	  Ruben	  
	  
Coach	  van	  de	  week	  
	  
Al	  geruime	  tijd	  schop	  ik	  tegen	  de	  titel	  van	  coach	  van	  
de	  week	  aan.	  Bij	  mijn	  team	  is	  het	  al	  jaren	  zo	  dat	  het	  
team	  veel	  belangrijker	  is	  dan	  de	  coach.	  Goed,	  zonder	  
begeleider	  komen	  ze	  nergens,	  maar	  als	  ze	  er	  zijn	  spe-‐
len	  zij	  en	  ik	  zit	  vrij	  doelloos	  aan	  de	  kant.	  Een	  oppep-‐
pend	  woord	  en	  een	  enkele	  aanwijzing,	  die	  in	  veel	  ge-‐
vallen	  niet	  opgevolgd	  worden,	  zijn	  mijn	  bijdragen	  aan	  
de	  overwinning	  van	  het	  team.	  

	  
	  
	  

De	  term	  Team	  van	  de	  week	  is	  dus,	  in	  mijn	  geval,	  de	  
enige	  juiste.	  Soms	  is	  een	  coach	  van	  de	  week	  diegene	  
die,	  ondanks	  verlies,	  een	  goede	  bijdrage	  geleverd	  
heeft	  aan	  zijn	  team.	  Dat	  team	  kan	  best	  met	  7-‐3	  ver-‐
loren	  hebben.	  Het	  gaat	  er	  dan	  om	  welke	  bijdrage	  de	  
coach	  heeft	  geleverd	  aan	  het	  resultaat.	  Toevallig	  heb	  
ik	  al	  jaren	  een	  team	  dat	  boordevol	  talenten	  zit	  en	  
daarom	  goede	  prestaties	  levert.	  Drie	  keer	  achtereen	  
kampioen	  worden	  zegt	  iets	  van	  het	  team.	  	  
	  
Hoewel	  ik	  kan	  zeggen:”ik	  ben	  drie	  keer	  kampioen	  
geworden.”is	  dat	  eigenlijk	  geen	  kunst.	  Ik	  zou	  moeten	  
zeggen	  :”Het	  team	  dat	  ik	  begeleid	  is	  drie	  keer	  ach-‐
tereen	  kampioen	  geworden.”	  Als	  je	  het	  vertaalt	  naar	  
een	  voetbalclub	  dan	  zou	  het	  wezenlijker	  zijn	  als	  de	  
beste	  coach	  	  gekozen	  wordt	  uit	  die	  coaches	  die	  echt	  
een	  prestatie	  leveren.	  Als	  VVV	  landskampioen	  zou	  
worden	  is	  de	  prestatie	  groter	  dan	  wanneer	  Ajax	  of	  
Twente	  kampioen	  wordt.	  De	  inbreng	  van	  de	  coach	  is	  
dan	  veel	  groter,	  omdat	  de	  talenten	  van	  de	  VVV-‐
spelers	  veel	  beter	  uitgebuit	  zijn	  door	  de	  coach.	  	  
	  
Ik	  pleit	  er	  dus	  nogmaals	  voor	  om	  over	  te	  gaan	  op	  de	  
term	  Team	  van	  de	  week.	  Dit	  doet	  veel	  meer	  recht	  
aan	  de	  spelers.	  
Daarom	  ben	  ik	  zo	  trots	  op	  mijn	  spelers,	  zij	  verdienen	  
eigenlijk	  de	  lof	  die	  nu	  aan	  de	  coach	  wordt	  geschonk-‐
en.	  
	  	  
Henk	  Oversteegen	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Wanneer: Wat:( Voor(wie:
27#december Prima-Donna-Kaas-oliebollentoernooi Jeugd-en-niet-leden
28#december Voetbal--SV-Huizen
29#december Voetbal--SV-Huizen
29#december Prima-Donna-Kaas-oliebollentoernooi Senioren-(niet-leden)
30#december Prima-Donna-Kaas-oliebollentoernooi Senioren

06#januari Nieuwsjaar-receptie--vanaf-19;30 Jeugd-&-Senioren
14#januari Klaverjassen Senioren
14#januari Afdeling-kampioenschap-Hogere-klasse Jeugd
15#januari Afdeling-kampioenschap-Lagere-klasse Senioren
20#januari Algemeen-Clubkampioenschap Senioren
21#januari Afdeling-kampioenschap-Lagere-klasse Jeugd
22#januari Afdeling-kampioenschap-Hogere-klasse Senioren
18#februari Mini-Meerkamp-(Bij-ons) Jeugd

25/26-februari B/C-Toernooi-in-Nijmegen Jeugd
medio-februari Deadline-Voltreffer Jeugd-&-Senioren

Voor$de$actuele$agenda$kijk$dan$op$www.ttvhuizen.nl
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Namens	  de	  redactie	  wens	  ik	  jullie	  
	  

Fijne	  kerstdagen	  
en	  een	  

Gelukkig	  Nieuwjaar	  
	  
	  

Ik	  wil	  iedereen	  bedanken	  die	  heeft	  
bijgedragen	  aan	  de	  totstandkoming	  en	  het	  
rond	  brengen	  van	  de	  Voltreffer	  in	  2011,	  

Maarten 
 




