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Van de voorzitter (a.i.) 
	  
Op	  de	  nieuwjaarsreceptie	  hebben	  we	  het	  tafeltennis-‐
jaar	  geopend	  en	  inmiddels	  zijn	  we	  twee	  maanden	  
verder.	  Een	  verslag	  van	  de	  toespraak	  vindt	  u	  elders	  in	  
deze	  Voltreffer.	  
	  
Het	  Prima	  Donna	  Kaas	  Oliebollentoernooi	  (leden)	  
had	  een	  goede	  opkomst.	  De	  loterij	  was	  goed	  ver-‐
zorgd,	  vorig	  jaar	  kon	  het	  helaas	  niet	  door	  gaan,	  com-‐
plimenten	  voor	  de	  vrijwilligers.	  Het	  niet-‐leden	  toer-‐
nooi	  was	  ook	  prima	  bezocht.	  Het	  deelnemersveld	  bij	  
de	  jeugd	  was	  ook	  goed	  en	  zeer	  geslaagd.	  Voor	  een	  
uitgebreider	  verslag	  verwijs	  ik	  u	  naar	  de	  betreffende	  
stukken	  bij	  de	  T.C.S.	  en	  de	  T.C.J..	  
	  
De	  P.A.C.	  is	  de	  afgelopen	  periode	  druk	  geweest	  met	  
de	  verlenging	  van	  de	  adverteerdercontracten	  ten	  
behoeve	  van	  de	  Voltreffer.	  Op	  een	  paar	  adverteer-‐
ders	  na	  heeft	  iedereen	  zijn	  contract	  verlengd.	  De	  ad-‐
vertenties	  in	  het	  competitieboekje	  zijn	  overgezet	  
naar	  de	  Voltreffer.	  
	  
Voor	  de	  start	  van	  de	  voorjaarscompetitie	  heeft	  de	  
T.C.S.	  de	  Algemene	  Prima	  Donna	  Kaas	  Clubkampi-‐
oenschappen	  georganiseerd	  op	  vrijdag	  20	  januari.	  
Een	  goede	  gelegenheid	  om	  je	  voor	  te	  bereiden	  op	  de	  
competitie.	  Gijs	  Molenaar	  werd	  1e,	  al	  komen	  leden	  
als	  Patrick	  Visser	  en	  Quinten	  van	  Dissel	  steeds	  iets	  
dichterbij.	  
	  
De	  trainingen	  van	  de	  jeugd	  en	  senioren	  zijn	  weer	  ge-‐
start	  en	  worden	  verzorgd	  door	  John	  Scott,	  Gijs	  Mole-‐
naar,	  Henk	  Oversteegen	  en	  Ina	  Busscher.	  Blijf	  alle-‐
maal	  de	  training	  goed	  volgen	  en	  de	  resultaten	  komen	  
vanzelf.	  

	  
	  

	  
De	  voorjaarscompetitie	  is	  begonnen	  en	  al	  bijna	  hal-‐
verwege.	  Een	  aantal	  teams	  die	  afgelopen	  seizoen	  
gepromoveerd	  zijn	  draaien	  redelijk	  goed	  mee	  in	  een	  
hogere	  klasse.	  Teams	  die	  vorig	  jaar	  gedegradeerd	  
waren	  doen	  bovenin	  mee.	  Vermeldenswaardig	  is	  ons	  
1e	  jeugdteam	  wat	  als	  combinatieteam	  Hui-‐
zen/Hilversum	  in	  de	  kampioenspoule	  speelt,	  volgens	  
mij	  staan	  ze	  nu	  rond	  de	  4e	  plek	  met	  onze	  Sander	  Lam	  
als	  kopman.	  Hoewel	  het	  altijd	  lastig	  is	  om	  een	  goede	  
voorspelling	  te	  maken	  verwacht	  ik	  in	  ieder	  geval	  bij	  
de	  senioren	  één	  of	  meerdere	  kampioenen,	  zoals	  
bijvoorbeeld	  team	  8	  die	  nu	  al	  een	  behoorlijke	  voor-‐
sprong	  heeft.	  
	  
De	  N.T.T.B.	  wil	  de	  competitie	  voor	  meisjes	  nieuw	  
leven	  in	  blazen.	  Er	  wordt	  dit	  seizoen	  gestart	  met	  een	  
alternatieve	  meisjescompetitie,	  naast	  de	  reguliere	  
jeugdcompetitie.	  Op	  zich	  een	  leuk	  initiatief	  maar	  
helaas	  heeft	  de	  bond	  zondagen	  geprikt	  om	  op	  te	  
spelen.	  De	  T.C.J.	  zal	  kijken	  of	  we	  hier	  als	  T.T.V.	  iets	  
mee	  kunnen.	  
	  
Op	  20	  februari	  2012	  bestond	  de	  55+	  club	  25	  jaar.	  Als	  
onderdeel	  van	  de	  T.T.V.	  Huizen	  kunnen	  wij	  trots	  zijn	  
op	  de	  55+	  club,	  het	  is	  er	  altijd	  gezellig	  en	  druk.	  De	  
55+	  club	  staat	  al	  weer	  5	  jaar	  onder	  leiding	  van	  Henk	  
Oversteegen,	  die	  het	  heeft	  overgenomen	  van	  mede	  
oprichter	  Arie	  Rebel.	  Op	  woensdag	  29	  februari	  heeft	  
de	  55+	  club	  haar	  25-‐jarig	  jubileum	  gevierd.	  Namens	  
bestuur	  en	  de	  leden	  van	  de	  T.T.V.	  Huizen	  gefelici-‐
teerd	  met	  dit	  jubileum.	  
	  
Op	  woensdag	  28	  maart	  2012	  staat	  de	  A.L.V.	  op	  het	  
programma.	  Ik	  heb	  het	  op	  de	  nieuwjaarsreceptie	  al	  
aangegeven,	  de	  bestuurssamenstelling	  zal	  het	  ko-‐
mende	  jaar	  helaas	  gaan	  veranderen.	  Monique	  Ger-‐
ritse	  -‐	  van	  de	  Brug	  treedt	  af	  als	  secretaris,	  zij	  blijft	  
gelukkig	  wel	  de	  ledenadministratie	  doen.	  Thijs	  Fennis	  
treedt	  af	  als	  bestuursvertegenwoordiger	  P.A.C..	  Cees	  
Lam	  zal	  voorgedragen	  worden	  voor	  de	  functie	  verte-‐
genwoordiger	  T.C.J.,	  die	  hij	  nu	  al	  a.i.	  bekleed.	  Jeroen	  
Blok	  stelt	  zich	  kandidaat	  voor	  de	  functie	  secretaris.	  
Wat	  er	  dan	  nog	  ontbreekt	  is	  een	  nieuwe	  vertegen-‐
woordiger	  voor	  de	  T.C.S.	  en	  de	  P.A.C.,	  dus	  meld	  u	  
aan.	  Voor	  informatie	  hierover	  kunt	  u	  mij	  altijd	  vrij-‐
blijvend	  aanspreken.	  Op	  de	  komende	  A.L.V.	  zal	  het	  
jaar	  2011	  besproken	  worden	  in	  de	  vorm	  van	  jaarver-‐
slagen	  en	  financiële	  stukken.	  Ook	  komt	  de	  begroting	  
voor	  2012	  aan	  de	  orde,	  alsmede	  de	  huldiging	  van	  de	  
jubilea	  en	  de	  uitreiking	  van	  de	  mentaliteitsbeker.	  
Hierbij	  nodig	  ik	  u	  uit	  om	  woensdag	  28	  maart	  2012	  uw	  
betrokkenheid	  te	  tonen,	  tot	  dan.	  
	  
Frank	  Hagen	  
	  

Algemene'leden'vergadering Pagina'6
Toelichting'agenda'A.L.V. Pagina'5
Klaverjassen Pagina'8
Ereleden'van'TTV'Huizen Pagina'10
Tafeltennisweek'van'….. Pagina'11
Vanuit'de'PAC Pagina'12
Foto'Vrijwillger Pagina'15
Afdelingskampioenschap'Jeugd'2012 Pagina'19
MiniMMeerkampen'en'DMKadetten Pagina'21
Agenda Pagina'21

In'deze'Voltreffer



3 
 

	  
NIEUWJAARSRECEPTIE 

	  
Op	  vrijdag	  6	  januari	  was	  de	  jaarlijkse	  nieuwjaarsre-‐
ceptie,	  veel	  bekende	  gezichten	  die	  onder	  het	  genot	  
van	  een	  drankje	  gezamenlijk	  het	  jaar	  2012	  geopend	  
hebben.	  Dit	  jaar	  was	  er	  gekozen	  voor	  een	  afwijkend	  
aanvangstijd	  van	  19:30uur	  in	  plaats	  van	  de	  gebruike-‐
lijke	  20:00uur,	  een	  aantal	  mensen	  kwam	  dan	  ook	  la-‐
ter	  binnen	  lopen.	  Volgend	  jaar	  beginnen	  we	  weer	  
gewoon	  om	  20:00uur,	  met	  om	  circa	  20:15uur	  de	  toe-‐
spraak.	  Hieronder	  vindt	  u	  een	  globaal	  verslag	  van	  de	  
gehouden	  toespraak.	  
	  
“Van	  harte	  welkom	  op	  de	  Nieuwjaarsborrel.	  Namens	  
het	  bestuur	  wens	  ik	  iedereen	  een	  gezond	  en	  gelukkig	  
2012.	  
	  
We	  kijken	  even	  terug	  op	  het	  afgelopen	  jaar	  (2011),	  
waarbij	  we	  soms	  ook	  even	  vooruitkijken.	  
	  
Jubileum:	  
Aan	  het	  begin	  van	  2011	  hebben	  we	  het	  60-‐jarig	  jubi-‐
leum	  gevierd.	  
Op	  de	  gecombineerde	  Nieuwjaars-‐	  en	  jubileumre-‐
ceptie	  waren	  veel	  genodigden	  aanwezig,	  niet	  alleen	  
onze	  eigen	  leden,	  maar	  ook	  vertegenwoordigers	  van	  
de	  gemeente,	  andere	  verenigingen,	  ouders	  van	  
jeugdleden	  en	  leden	  van	  de	  55+	  groep.	  Henk	  Klein	  
kwam	  zelfs	  speciaal	  over	  van	  Curaçao.	  
Zaterdag	  hadden	  we	  het	  Prima	  Donna	  Kaas	  jubileum-‐
toernooi,	  een	  zeer	  geslaagd	  evenement	  waar	  teams	  
werden	  gevormd	  uit	  een	  jeugdlid,	  een	  seniorlid	  en	  
een	  55 plusser.	  Tussendoor werd er prima lunch 	  
verzorgd	  door	  Keurslagerij	  Koelewijn.	  Voor	  de	  num-‐
mers	  1	  t/m	  3	  waren	  er	  nog	  mooie	  prijzen	  en	  iedere	  
deelnemer	  kreeg	  nog	  een	  medaille	  en	  een	  sleutel-‐
hanger.	  
’s	  Avonds	  was	  het	  Jubileumfeest,	  een	  gezellig	  groot	  
feest	  met	  een	  leuke	  band,	  Joy	  Ride.	  Arie	  en	  Teunie	  
Rebel	  werden	  in	  het	  zonnetje	  gezet.	  
	  
Competitie:	  
In	  de	  voorjaarscompetitie	  6	  kampioensteams	  (2x	  se-‐
nioren,	  4x	  jeugd),	  waaronder	  het	  2e	  jeugdteam	  dat	  
kampioen	  werd	  in	  het	  landelijk	  C.	  Ook	  de	  najaars-‐
competitie	  was	  succesvol	  met	  3	  kampioenen	  (2x	  se-‐
nioren,	  1x	  jeugd),	  en	  weer	  werd	  het	  2e	  jeugdteam	  
kampioen	  dit	  keer	  in	  het	  Landelijk	  B.	  De	  kampioenen	  
werden	  gehuldigd	  op	  het	  kampioens-‐	  en	  slotfeest.	  
Het	  1e	  jeugdteam	  heeft	  ook	  goed	  gepresteerd	  en	  
mag	  nu	  gaan	  spelen	  om	  het	  kampioenschap	  van	  Ne-‐
derland	  in	  de	  kampioenspoule.	  Het	  goede	  presteren	  
van	  het	  1e	  en	  2e	  jeugdteam	  hebben	  we	  deels	  te	  dan-‐
ken	  aan	  de	  samenwerking	  met	  Hilversum,	  helaas	  zal	  	  

.	  	  

	  
	  
voor	  het	  1e	  herenteam	  verliep	  2011	  naar	  verwachting,	  
een	  2e	  en	  3e	  plaats	  is	  een	  goed	  resultaat.	  
	  
Toernooien:	  
Het	  afgelopen	  jaar	  waren	  er	  weer	  genoeg	  succesvolle	  
toernooien,	  het	  Bedrijventoernooi,	  2	  Ou-‐
der/kindtoernooien,	  een	  minimeerkamp	  bij	  ons,	  het	  
Oliebollentoernooi	  (met	  een	  loterij,	  in	  tegenstelling	  
tot	  vorig	  jaar),	  uitwisselingstoernooien	  met	  Rega	  en	  
Almeerspin	  en	  de	  diverse	  recreantentoernooien.	  Op	  
de	  externe	  jeugdtoernooien	  waren	  we	  zeer	  goed	  
vertegenwoordigd	  en	  heeft	  de	  jeugd	  goed	  gepres-‐
teerd,	  ga	  zo	  door.	  Bij	  de	  senioren	  was	  er	  altijd	  een	  
toernooitje	  voor	  geïnteresseerden	  in	  de	  inhaalwe-‐
ken.	  Gijs	  Molenaar	  werd	  voor	  de	  20e	  keer	  algemeen	  
clubkampioen	  senioren.	  
	  
Training:	  
De	  trainingen	  zijn	  goed	  verzorgd,	  iedereen	  is	  positief,	  
dit	  heeft	  bijgedragen	  aan	  de	  goede	  resultaten.	  Een	  
minpuntje	  is	  soms	  de	  opkomst	  bij	  de	  seniorentrai-‐
ning	  op	  dinsdagavond.	  
	  
Recreanten:	  
De	  groep	  van	  Henk	  en	  Ina	  is	  behoorlijk	  gegroeid	  in	  
2011,	  wekelijks	  circa	  15	  deelnemers.	  
	  
Jeugduitje:	  
Het	  bezoek	  aan	  het	  WK	  2011	  in	  Ahoy	  was	  een	  suc-‐
ces,	  mede	  mogelijk	  gemaakt	  door	  de	  Club	  van	  25.	  
Het	  vervoer	  was	  met	  de	  PDK	  bus,	  iedereen	  ontving	  
een	  lunchpakketje	  en	  achteraf	  eten&drankje	  op	  de	  
club.	  Quinten	  van	  Dissel	  werd	  met	  TTV	  Elan	  kampi-‐
oen	  van	  Nederland.	  
	  
Sponsoring:	  
Over	  de	  sponsoring	  en	  promotie	  zijn	  wij	  positief.	  
Ondanks	  dat	  de	  kranten	  niet	  altijd	  meewerken	  zijn	  
wij	  regelmatig	  in	  het	  nieuws	  en	  staan	  er	  leuke	  stukjes	  
in	  de	  krant.	  Het	  verlengen	  van	  de	  contracten	  verliep	  
boven	  verwachting,	  we	  hadden	  verwacht	  dat	  veel	  
adverteerders	  op	  zouden	  zeggen,	  een	  compliment	  
voor	  de	  mensen	  die	  zich	  hier	  voor	  ingezet	  hebben.	  
De	  verlenging	  van	  De	  Groot	  Verzekeringen	  (kleding	  
1e	  jeugdteam)	  zal	  lastig	  zijn,	  het	  1e	  jeugdteam	  draagt	  
al	  lang	  geen	  kleding	  van	  De	  Groot	  meer.	  Het	  contract	  
van	  hoofdsponsor	  Prima	  Donna	  Kaas	  (shirts	  leden,	  
kleding	  1e	  herenteam,	  naamskoppeling	  toernooien,	  
omheiningen)	  loopt	  dit	  jaar	  af,	  ik	  verwacht	  geen	  ver-‐
lenging	  omdat	  de	  afgelopen	  3	  jaar	  al	  extra	  waren.	  Er	  
is	  op	  korte	  termijn	  een	  sponsorman/-‐vrouw	  nodig,	  
die	  de	  contacten	  onderhoud	  met	  de	  adverteerders	  
en	  sponsoren.	  
(vervolg	  op	  blz:	  4)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  3)	  
Groen/geel:	  
We	  dragen	  al	  weer	  5	  jaar	  groen/gele	  shirts,	  mede	  
mogelijk	  gemaakt	  door	  Prima	  Donna	  Kaas.	  Met	  het	  
aflopen	  van	  het	  contract	  en	  beoogde	  levensduur	  van	  
de	  shirts	  verwachten	  we	  vanaf	  2013	  aan	  nieuwe	  
shirts	  te	  moeten.	  
	  
Voltreffer/Website/Infomail:	  
Over	  de	  Voltreffer,	  de	  website	  en	  de	  infomail	  zijn	  wij	  
tevreden.	  Het	  ziet	  er	  goed	  verzorgd	  uit,	  leuke	  stukjes	  
en	  voldoende	  afwisseling.	  Een	  punt	  van	  aandacht	  is	  
de	  aanlevering	  van	  informatie	  voor	  deze	  media,	  
soms	  is	  dit	  wat	  aan	  de	  late	  kant	  en	  niet	  altijd	  even	  
actueel,	  dit	  kan	  beter	  waardoor	  de	  leden	  altijd	  goed	  
en	  voldoende	  geïnformeerd	  worden.	  Dus	  ondersteun	  
elkaar	  hierin.	  
	  
Club	  van	  25:	  
Over	  de	  club	  van	  25	  zijn	  wij	  niet	  tevreden,	  hier	  mag	  
wat	  meer	  aandacht	  aan	  besteed	  worden.	  De	  doel-‐
stelling	  is	  om	  meer	  leden	  te	  werven,	  dus	  meld	  u	  aan.	  
	  
55+	  club:	  
De	  55+	  club	  heeft	  meer	  dan	  voldoende	  deelnemers,	  
soms	  is	  het	  wel	  wat	  druk	  om	  te	  kunnen	  spelen.	  Ver-‐
der	  gaat	  het	  zeer	  goed	  en	  is	  het	  gezellig.	  De	  uitwisse-‐
ling	  met	  Vitus	  resulteerde	  helaas	  niet	  in	  winst.	  
	  
A.L.V.:	  
De	  A.L.V.	  over	  2011	  zal	  dit	  jaar	  gehouden	  worden	  op	  
woensdag	  28	  maart	  2012,	  komt	  allen.	  
	  
Bestuurssamenstelling:	  
In	  2011	  met	  z’n	  vijven	  zonder	  officiële	  voorzitter	  en	  
vertegenwoordiger	  van	  de	  TCJ,	  dit	  is	  opgepakt	  door	  
Frank	  Hagen	  en	  Cees	  Lam.	  Zoals	  in	  de	  Voltreffer	  was	  
te	  lezen	  stoppen	  3	  bestuursleden	  met	  hun	  huidige	  
functie.	  Monique	  Gerritse-‐van	  de	  Brug	  stopt	  op	  de	  
A.L.V.	  als	  secretaris,	  Jeroen	  Blok	  zal	  de	  functie	  van	  
secretaris	  op	  zich	  nemen.	  Thijs	  Fennis	  stopt	  op	  de	  
A.L.V.	  als	  vertegenwoordiger	  van	  de	  P.A.C.	  en	  Frank	  
Hagen	  stopt	  als	  vertegenwoordiger	  van	  de	  T.C.S..	  
Voor	  deze	  twee	  functies	  zijn	  wij	  bezig	  met	  het	  zoe-‐
ken	  naar	  kandidaten,	  het	  bestuur	  wordt	  hier	  in	  on-‐
dersteund	  door	  de	  vrijwilligerscoördinator,	  op	  dit	  
moment	  zijn	  er	  nog	  geen	  kandidaten.	  
	  
Schoonmaak:	  
Onze	  ereleden	  helpen	  de	  normale	  vrijwilligers	  met	  
de	  wekelijkse	  schoonmaak.	  
	  
	  
	  
	  

Komende	  activiteiten:	  
Alle	  trainingen	  starten	  weer	  in	  de	  week	  van	  10-‐01.	  
Klaverjassen	  kunt	  u	  op	  vrijdag	  14-‐01.	  De	  PDK	  Alge-‐
mene	  Clubkampioenschappen	  Senioren	  worden	  ge-‐
houden	  op	  vrijdag	  20-‐01.	  De	  competities	  beginnen	  in	  
de	  week	  van	  23-‐01.	  
	  
Algemeen:	  
Ik	  wil	  natuurlijk	  iedereen	  bedanken	  die	  zich	  in	  2011	  
ingezet	  heeft	  voor	  de	  vereniging	  en	  ga	  er	  vanuit	  dat	  
iedereen	  komend	  jaar	  weer	  zijn	  best	  doet	  om	  er	  een	  
gezellig	  en	  succesvol	  jaar	  van	  te	  maken.”	  
	  
Frank	  Hagen	  
Voorzittter	  a.i.	  
	  

Prima Donna Kaas  
Oliebollentoernooi leden 2011 

	  
De	  inschrijflijst	  in	  de	  Kloef	  was	  weer	  aardig	  gevuld	  dit	  
jaar	  en	  met	  de	  zes	  inschrijvingen	  die	  we	  via	  de	  web-‐
site	  binnen	  hadden	  gekregen,	  bleef	  de	  teller	  op	  een	  
mooi	  aantal	  van	  42	  inschrijvingen	  staan.	  Dit	  be-‐
tekende	  dat	  we	  met	  acht	  poules	  van	  vijf	  of	  zes	  
spelers	  het	  toernooi	  zouden	  beginnen.	  De	  nummers	  
één	  en	  twee	  uit	  de	  poule	  gingen	  door	  naar	  de	  
vervolgronde.	  En	  voor	  deze	  plaatsen	  werd	  hard	  
gestreden,	  er	  werd	  zelfs	  in	  een	  partij	  continue	  
gepraat	  over	  ‘van	  als	  ik	  win	  ben	  ik	  eerste	  en	  anders	  

lig	  ik	  er	  uit’	  (door	  beide	  spelers).	  Uiteindelijk	  maakte	  
het	  niets	  uit,	  daar	  voor	  beide	  spelers	  gold	  dat	  ze	  bij	  
verlies	  op	  onderling	  resultaat	  toch	  tweede	  zouden	  
worden.	  
	  
Het	  mooie	  van	  de	  uitslagen	  van	  de	  poules	  was	  dat	  er	  
spelers	  vandoor	  gingen	  met	  een	  speelsterkte	  van	  
laag	  tot	  hoog	  (6de,	  5de,	  3de,	  2de,	  1ste	  en	  
hoofdklasse)wat	  we	  normaal	  gesproken	  niet	  hebben.	  
Zou	  dit	  dan	  toch	  door	  het	  nieuwe	  handicap	  systeem	  
(3-‐1-‐1-‐...)	  die	  Henk	  had	  toegepast	  bij	  de	  niet-‐leden	  
en	  door	  mij	  overgenomen	  (vervolg	  op	  blz:	  5)	  
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(vervlog	  van	  blz:	  4)	  
bij	  het	  leden-‐toernooi	  de	  oorzaak	  zijn,	  of	  zal	  het	  
toch	  louter	  toeval	  zijn…	  	  
In	  de	  achtste	  finales	  konden	  de	  volgende	  spelers	  
tegen	  elkaar	  aantreden:	  Guus	  Wijnberg	  -‐	  Frank	  Ha-‐
gen,	  Leo	  van	  Bijleveld	  -‐	  Ruben	  Tempelaars,	  Manuela	  
Schuurman	  -‐	  Monique	  Gerritse,	  Paul	  Dekker	  –	  Henk	  
Tax,	  Monique	  Keivith	  -‐	  Nico	  Sentini,	  Quinten	  van	  Dis-‐
sel,	  Rob	  Barendregt,	  Gerard	  Kamst	  -‐	  Gerrit	  Snikken-‐
burg	  en	  William	  Kos	  –	  Jerry	  van	  Leeuwen.	  In	  ieder	  
geval	  waren	  al	  deze	  spelers	  verzekerd	  van	  een	  prijs.	  
De	  verliezers	  van	  deze	  afvalronde	  mochten	  allemaal	  
een	  doos	  Merci	  in	  ontvangst	  nemen.	  
	  
Na	  de	  afvalronde	  werden	  de	  loten	  voor	  de	  
hoofdprijzen	  van	  de	  traditionele	  oliebollenloterij	  
getrokken.	  Met	  dank	  aan	  de	  mensen	  die	  de	  prijzen	  
en	  loterij	  geregeld	  hebben,	  maar	  zeker	  met	  dank	  aan	  
de	  sponsoren	  die	  de	  prijzen	  	  beschikbaar	  hebben	  
gesteld.	  De	  andere	  prijzen	  werden	  later	  via	  lijsten	  
bekend	  gemaakt.	  Vanaf	  de	  kwartfinales	  moesten	  de	  
verliezers	  ook	  doorspelen	  in	  de	  verliezersronde,	  zo-‐
dat	  we	  de	  nummers	  één	  tot	  en	  met	  acht	  konden	  
bepalen.	  Na	  een	  aantal	  spannende	  en	  minder	  span-‐
nende	  partijen	  kon	  uiteindelijk	  de	  finale	  gespeeld	  
gaan	  worden	  en	  wel	  tussen	  Quinten	  en	  Leo.	  De	  plek	  
om	  de	  3e/4e	  plaats	  tussen	  Henk	  en	  Jerry,de	  plaats	  
om	  de	  5e/6e	  tussen	  Manuela	  en	  Nico	  en	  de	  7e/8e	  
tussen	  Frank	  en	  Gerard.	  En	  zoals	  de	  namen	  hier	  gen-‐
oemd	  werden	  is	  ook	  de	  einduitslag	  geworden,	  dus	  
Quinten	  mag	  zich	  de	  Oliebol	  van	  2011	  noemen.	  	  

	  	  	  
Rest	  me	  nog	  om	  iedereen	  te	  bedanken	  die	  dit	  toer-‐
nooi	  weer	  tot	  een	  succes	  hebben	  gemaakt.	  
	  
Namens	  de	  T.C.S.,	  Bram	  Gerritse	  	  
 

Het niet-leden oliebollentoernooi. 
	  	  
Wederom	  was	  er	  een	  groot	  aantal	  deelnemers.	  29	  
mensen	  namen	  er	  aan	  deel.	  Er	  waren	  vier	  poules	  
gemaakt.	  Iedere	  poule	  had	  drie	  tafels	  ter	  bes-‐
chikking,	  vandaar	  dat	  er	  flink	  opgeschoten	  kon	  
worden.	  Toch	  werd	  er	  op	  het	  scherp	  van	  de	  schede	  
gespeeld.	  Rik	  Meester	  moet	  in	  poule	  A	  tot	  drie	  keer	  
toe	  vijf	  games	  spelen	  om	  tot	  een	  beslissing	  te	  
komen.	  Hij	  won	  zelfs	  een	  keer	  met	  19-‐17	  een	  game.	  
Rik	  was	  voor	  mij	  eigenlijk	  de	  openbaring	  van	  deze	  
poule,	  hoewel	  hij	  niet	  door	  ging	  naar	  de	  volgende	  
ronde.	  Piet	  Versteeg	  werd	  hier	  eerste	  en	  Sander	  
Schipper	  werd	  op	  onderling	  resultaat	  met	  Rik	  
meester	  tweede.	  Vierde	  werd	  Herman	  Thiel.	  Ook	  
weer	  op	  onderling	  resultaat	  met	  Frans	  inden	  Bosch.	  
Aat	  Brons	  werd	  zesde	  en	  Karel	  de	  Boo	  sloot	  in	  deze	  
poule	  de	  rij.In	  poule	  B	  werd	  Hans	  v.d.	  Putten	  	  

	  
	  
onbedreigd	  eerste.	  Cees	  Kranenburg	  werd	  tweede	  	  
op	  onderling	  resultaat	  met	  Rinus	  Kroon.	  Vierde	  werd	  
Daniel	  Lefévre,	  vijfde	  Henk	  Honing,	  zesde	  werd	  
Ronald	  van	  Dijk	  en	  Miranda	  Tongsang	  werd	  in	  deze	  
poule	  laatste.	  Hier	  was	  Cees	  Kranenburg	  opvallend	  
bezig	  door	  drie	  keer	  in	  vijven	  te	  spelen.	  Ronald	  van	  
Dijk	  deed	  dat	  twee	  keer	  en	  de	  rest	  van	  de	  partijen	  
speelde	  hij	  in	  vieren.	  In	  poule	  C	  kon	  Bianca	  Steen	  
haar	  favorietenrol	  waarmaken,	  zij	  bleef	  ongeslagen.	  
Naar	  mate	  de	  strijd	  vorderde	  ging	  ze	  steeds	  beter	  
spelen.	  Fred	  Wolfs	  werd	  tweede,	  maar	  dit	  had	  zoveel	  
van	  hem	  gevergd	  dat	  hij	  van	  verdere	  deelname	  
afzag.	  Daardoor	  kon	  Anneke	  Schipper	  met	  de	  derde	  
plaats	  toch	  naar	  de	  volgende	  ronde.	  Vierde	  werd	  Pim	  
Homan,	  die	  na	  een	  goede	  start	  toch	  enigszins	  afzak-‐
te.	  Zo	  speelde	  hij	  in	  de	  vijfde	  ronde	  tegen	  Anneke	  
Schipper.	  
	  
Hij	  won	  de	  eerste	  twee	  games	  overtuigend,	  maar	  in	  
het	  verloop	  van	  deze	  wedstrijd	  moest	  Pim	  in	  Anneke	  
zijn	  meerdere	  erkennen,	  met	  9-‐11,	  10-‐12	  en12	  -‐14	  
trok	  Anneke	  aan	  het	  langste	  eind.	  Vijfde	  werd	  Caro-‐
line	  Ohm,	  zesde	  werd	  Frans	  v.d.	  Kuinder,	  zevende	  
werd	  Noor	  Beuqi.	  Toch	  heb	  ik	  haar	  met	  veel	  plezier	  
zien	  spelen.	  In	  de	  laatste	  poule	  een	  achtkamp,	  werd	  
Marco	  v.d.	  Pol	  overtuigend	  winnaar,	  gevolgd	  door	  
Elbert	  Veerman,	  die	  alleen	  van	  Marco	  verloor.	  Derde	  
werd	  Jaap	  Schipper,	  die	  het	  Elbert	  nog	  knap	  lastig	  
maakte.	  Hij	  verloor	  pas	  in	  de	  vierde	  game	  met	  11-‐13	  
de	  partij.	  Vierde	  werd	  Friso	  Talsma,	  hij	  kon	  zijn	  per-‐
fecte	  start	  niet	  tot	  een	  	  goed	  einde	  volbrengen.	  Vijf-‐
de	  werd	  Rinus	  v.d.	  Broek,	  zesde	  Michael	  Tongsang,	  
zevende	  werd	  Erik	  van	  Haeften	  en	  Vivian	  werd	  
laatste.	  
	  
Deze	  eerste	  ronde	  had	  tot	  gevolg	  dat	  Piet	  Versteeg	  
tegen	  Cees	  Kranenburg	  uitkwam.	  De	  overige	  koppels	  
waren	  Sander	  Schipper	  -‐	  Hans	  v.d.	  Putten,	  Bianca	  
Steen	  –	  Elbert	  Veerman	  en	  Anneke	  Schipper	  –	  Marco	  
v.d.	  Pol.	  Alleen	  Elbert	  had	  vijf	  games	  nodig	  om	  te	  
winnen.	  Piet,	  Sander	  en	  Marco	  deden	  dat	  in	  drieën.	  
Met	  het	  einde	  in	  zicht	  bleef	  het	  echter	  wel	  span-‐
nend.	  Uiteindelijk	  werd	  Piet	  Versteeg	  eerste.	  Hij	  
werd	  gevolgd	  door	  respectievelijk	  Sander	  Schipper,	  
Marco	  v.d.	  Pol,	  Elbert	  Veerman,	  Bianca	  Steen	  en	  
Anneke	  Schipper.	  Cees	  Kranenburg	  gaf	  de	  strijd	  om	  
de	  zevende	  plek	  op.	  Hij	  kon	  niet	  meer,	  Hans	  v.d.	  Put-‐
ten	  werd	  dus	  zevende	  en	  Cees	  Kranenburg	  achtste.	  
Tot	  slot	  wil	  ik	  nog	  even	  memoreren	  dat	  er	  negen	  
deelnemers	  waren	  van	  de	  55+	  club	  en	  dat	  zonder	  Ina	  
er	  geen	  goed	  toernooi	  gehouden	  kan	  worden.	  
	  	  
Henk	  Oversteegen	  
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Prima Donna Kaas 

TOELICHTING*AGENDA*A.L.V.*
28*maart*2012*

20.00$uur$
$
$
$
4$ Bespreking*van*de*jaarverslagen*
$

a. Jaarverslag$van$de$secretaris$
b. Jaarverslag$van$de$kascontrolecommissie$
c. Jaarverslag$van$de$penningmeester$
d. Jaarverslag$van$de$Technische$Commissie$Jeugd$
e. Jaarverslag$van$de$Technische$Commissie$Senioren$
f. Jaarverslag$van$de$Promotie$en$Advies$Commissie$
g. Jaarverslag$van$de$Zaal$en$Kantine$Commissie$

$
5$ Verenigingsonderscheidingen*
$

a. Speldjes$
D$10$jaar$lidmaatschap$(Quinten$van$Dissel)$
D$25$jaar$lidmaatschap$(Hans$le$Poole,$Piet$Traarbach)$
D$50$jaar$lidmaatschap$(geen$kandidaten)$

b. Lid$van$verdienste$/$Erelidmaatschap$
c. Mentaliteitsbeker$

$
6$ Bestuursverkiezing*
$

Aftredend$en$herkiesbaar:$
Vertegenwoordiger$Z.K.C.$ $ :$ Kees$Visser$
$
Tussentijds$aftredend/afgetreden:$
Secretaris$ $ $               :              $Monique$GerritseDvan$de$Brug$
Vertegenwoordiger$T.C.S.$ $             : Frank$Hagen$(afgetreden$per$15-06-2011)$
Vertegenwoordiger$P.A.C.$ $ :$ Thijs$Fennis$
$
Het$bestuur$stelt$Frank$Hagen$voor,$als$kandidaat$voor$de$functie$Voorzitter,$die$de$functie$sinds$
15D06D2011$a.i.$bekleedt,$de$functie$was$vacant$sinds$10D09D2010.$
Het$bestuur$stelt$Cees$Lam$voor,$als$kandidaat$voor$de$functie$Vertegenwoordiger$T.C.J.,$die$de$
functie$sinds$03D10D2011$a.i.$bekleedt,$de$functie$was$vacant$sinds$09D09D2010.$
Het$bestuur$stelt$Jeroen$Blok$voor,$als$kandidaat$voor$de$functie$Secretaris.$
Tot$op$heden$zijn$er$geen$kandidaten$voor$de$functie$van$Vertegenwoordiger$T.C.S.$en$P.A.C..$
$
Kandidaten$kunnen$zich$uiterlijk$10$dagen$voorafgaand$aan$de$Algemene$Leden$Vergadering$
schriftelijk$opgeven,$voorzien$van$vijf$ondersteunende$handtekeningen$van$leden$van$de$T.T.V.$
Huizen,$bij$het$bestuur.$

$ $
$
Degenen*die*vorig*jaar*op*de*Algemene*Leden*Vergadering*aanwezig*waren*krijgen*automatisch*de*
totale*verslagen.*Andere*belangstellenden*kunnen*een*exemplaar*ontvangen*door*hun*naam*te*
noteren*op*een*lijst*in*de*kantine.*U*ontvangt*dan*de*volledige*verslagen*thuis 
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Algemeneclubkampioenschappen 2012 
	  
Door	  het	  aantal	  deelnemers	  beloofde	  het	  een	  toer-‐
nooi	  te	  worden	  verdeeld	  in	  vier	  meerkampen.	  Na	  op	  
de	  avond	  de	  indeling	  drie	  maal	  overnieuw	  gedaan	  te	  
hebben	  (late	  afmelding/aanmeldingen)	  werd	  
er	  gestart	  met	  drie	  meerkampen	  van	  zeven	  en	  één	  
van	  zes.	  Waarbij	  aangekondigde	  laatkomers	  in	  de	  
meerkampen	  van	  zeven	  waren	  geplaatst.	  Een	  
kwartier	  na	  aanvang	  kwam	  er	  alsnog	  een	  verzoek	  of	  
er	  toch	  nog	  iemand	  extra	  mee	  kon	  doen......,	  oftewel	  
de	  zeskamp	  werd	  omgebouwd	  tot	  een	  zevenkamp	  en	  
zo	  bleef	  de	  teller	  op	  28	  deelnemers	  staan.	  Van	  elke	  

meerkamp	  gingen	  de	  nummers	  één	  en	  twee	  door	  
naar	  de	  kwartfinales.	  Hier	  mocht	  Gijs	  Molenaar	  
tegen	  Jurriaan	  Dekker,	  Patrick	  Visser	  tegen	  Jan	  
Bouwmeester,	  Quinten	  van	  Dissel	  tegen	  Nico	  Sentini	  
en	  Frank	  Billius	  tegen	  Ferry	  de	  Hoogen	  aantreden.	  

	  
Hierbij	  waren	  er	  geen	  verrassingen,	  oftewel	  degene	  
die	  nummer	  één	  in	  de	  poule	  waren	  geworden	  won-‐
nen	  allemaal	  van	  de	  nummer	  twee	  waartegen	  
ze	  moesten.	  Dit	  leverde	  de	  volgende	  halve	  finales	  op.	  
Gijs	  tegen	  Quinten:	  11-‐13,	  13-‐11,	  9-‐11,	  11-‐6	  en	  11-‐9.	  
En	  Patrick	  tegen	  Frank:	  11-‐9,	  11-‐8,	  11-‐6.	  De	  finale	  
ging	  dus	  tussen	  Gijs	  en	  Patrick.	  Deze	  wist	  Gijs	  in	  drie	  
games	  te	  winnen:	  12-‐10,	  11-‐8	  en	  11-‐7.	  	  
Gijs	  dus	  eerste	  en	  degene	  die	  de	  nieuwe	  wisselbeker	  
in	  ontvangst	  mocht	  nemen.	  

	  
Namens	  de	  T.C.S.,	  Bram	  Gerritse	  

	  
Klaverjassen 

	  
De	  TTV	  klaverjasser	  van	  het	  jaar	  titel	  was	  in	  2011	  nog	  
niet	  vergeven.	  Dus	  werd	  er	  op	  zaterdag	  avond	  14	  ja-‐
nuari	  voor	  deze	  titel	  gespeeld	  in	  de	  Kloef.	  Het	  deel-‐
nameveld	  bestond	  uit	  12	  personen	  welke	  allen	  vier	  
keer	  de	  strijd	  mochten	  aangaan.	  Het	  lot	  besliste	  wie	  	  

	  
	  

je	  partner	  was	  in	  elke	  ronde.	  Zoals	  altijd	  brengt	  het	  
lot	  verrassende	  elementen	  teweeg,	  sommige	  klaver-‐
jassers	  hebben	  heel	  de	  avond	  niet	  met	  elkaar	  gekaart	  
en	  andere	  klaverjassers	  mochten	  elkaar	  heel	  de	  
avond	  diep	  in	  de	  ogen	  kijken.	  Rond	  half	  1	  was	  de	  
uitslag	  bekend;	  winnaar	  van	  de	  avond	  was	  Robert	  
Smit,	  welke	  zich	  dus	  nu	  TTV	  klaverjasser	  van	  het	  jaar	  

mag	  noemen.	  Dit	  ontlokte	  Robert	  de	  uitspraak	  op	  
facebook:	  “nog	  geen	  jaar	  lid	  en	  nu	  al	  clubkampioen	  
zonder	  handicap”.	  De	  complete	  uitslag	  staat	  hieron-‐
der	  vermeld	  en	  in	  het	  najaar	  zal	  er	  worden	  gestreden	  
om	  de	  titel	  van	  2012.	  

	  
1. Robert	  	  Smit	   	   6574	  punten	   	  
2. Geert	  Molenaar	   	   6366	  punten	   	  
3. Jerry	  v.	  Leeuwen	   	   6309	  punten	   	  
4. Gerrit	  Schipper	   	   6198	  punten	   	  
5. Bert	  Jongerden	   	   6110	  punten	   	  
6. Henk	  v.	  Leeuwen	   	   5968	  punten	  
7. Opa	  Geertsema	   	   5914	  punten	  
8. Monique	  Gerritse	   	   5876	  punten	  
9. Gijs	  Molenaar	   	   5821	  punten	  
10. Henk	  Oversteegen	  	   5725	  punten	  
11. Robert	  Bunschoten	   5584	  punten	  
12. Caroline	  Ohm	   	   5523	  punten	  

Namens	  Z.K.C.,	  Robert	  
	  

Tussenstanden in de  
voorjaarscompetitie 2012 SENIOREN 

 
De	  competitie	  is	  op	  het	  moment	  van	  schrijven	  alweer	  
aanbeland	  in	  het	  einde	  van	  week	  4,	  dus	  nog	  1	  wed-‐
strijd	  en	  dan	  zijn	  we	  alweer	  op	  de	  helft	  van	  de	  com-‐
petitie,	  gaat	  dus	  weer	  erg	  snel.	  Op	  dit	  moment	  ziet	  
het	  er	  naar	  uit	  dat	  mijn	  voorspelling	  aan	  het	  begin	  
van	  de	  competitie,	  minimaal	  4	  kampioenen,	  wel	  ge-‐
haald	  gaat	  worden!	  (vervolg	  op	  blz:	  9)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  8)	  
Leuk	  om	  te	  vermelden	  is	  ook	  dat	  er	  op	  dit	  moment	  
nog	  3	  heren	  en	  1	  dame	  op	  100%	  staan!	  Laten	  we	  ho-‐
pen	  dat	  Gijs,	  Ferry,	  Cees	  en	  Monique	  Gerritse	  dit	  nog	  
een	  tijdje	  vol	  kunnen	  houden,	  wie	  weet!	  Hieronder	  
maak	  ik	  even	  een	  klein	  ‘rondje	  langs	  de	  velden’.	  
	  
Derde	  divisie	  
Het	  team	  van	  kopman	  Gijs	  lijkt	  na	  3	  wedstrijden	  in	  
zwaar	  weer	  te	  zitten.	  Met	  12	  punten	  uit	  3	  wedstrij-‐
den	  staan	  de	  heren	  op	  de	  zesde	  en	  laatste	  plaats,	  en	  
alles	  moet	  uit	  de	  kast	  gehaald	  worden	  om	  de	  veilige,	  
vierde	  plek	  te	  halen.	  Nu	  zit	  het	  in	  deze	  poule	  alle-‐
maal	  redelijk	  dicht	  bij	  elkaar,	  dus	  we	  hebben	  er	  zeker	  
vertrouwen	  in	  dat	  zij	  niet	  gaan	  degraderen.	  André	  zal	  
ook	  een	  aantal	  keer	  aan	  de	  bak	  moeten	  en	  dan	  ben	  
ik	  ervan	  overtuigd	  dat	  het	  gaat	  lukken!	  
	  
Hoofdklasse	  
Het	  team,	  met	  nieuweling	  Jan	  Bouwmeester,	  begon	  
goed	  aan	  de	  competitie	  (met	  een	  uitgestelde	  wed-‐
strijd…)	  maar	  speelde	  twee	  weken	  achter	  elkaar	  niet	  
naar	  verwachting.	  De	  goede	  lijn	  is	  met	  een	  grote	  
overwinning	  tegen	  WIK	  ingezet,	  en	  ik	  verwacht	  ei-‐
genlijk	  wel	  gewoon	  een	  kampioenschap	  van	  deze	  
mannen…	  
	  
Eerste	  klasse	  
Het	  derde	  team	  speelt	  wisselvallige	  wedstrijden.	  Na	  
een	  goed	  begin	  met	  een	  overwinning	  op	  kampioens-‐
kandidaat	  Over	  ’t	  Net	  trad	  er	  wat	  wisselvalligheid	  op.	  
Ze	  laten	  misschien	  toch	  iets	  te	  veel	  puntjes	  liggen	  in	  
de	  kleinere	  wedstrijden	  om	  echt	  voor	  het	  kampioen-‐
schap	  te	  kunnen	  gaan,	  maar	  ze	  staan	  nu	  keurig	  
tweede	  (eigenlijk	  eerste	  met	  een	  wedstrijd	  meer	  ge-‐
speeld)	  en	  wellicht	  zit	  er	  met	  een	  thuisoverwinning	  
op	  Over	  ’t	  Net	  toch	  wel	  een	  kampioenschap	  in…	  
	  
Tweede	  klasse	  
Team	  4	  doet	  tot	  nu	  toe	  wat	  het	  van	  dit	  team	  ver-‐
wacht	  wordt.	  Zij	  staan	  met	  1	  wedstrijd	  minder	  ge-‐
speeld	  al	  bovenaan,	  dus	  de	  verwachting	  is	  dat	  zij	  flui-‐
tend	  het	  kampioenschap	  binnenhalen.	  Zal	  Ferry	  die	  
100%	  kunnen	  vasthouden	  en	  gaat	  Gerard	  Kamst	  nog	  
een	  wedstrijd	  meedoen?	  Dat	  zijn	  meer	  interessante	  
vragen	  dan	  de	  vraag	  of	  dit	  team	  kampioen	  wordt…	  
Team	  5	  doet	  het	  na	  4	  competitierondes	  niet	  slecht	  
want	  zij	  staan	  vierde	  en	  dus	  op	  handhaving.	  Het	  zou	  
mooi	  zijn	  als	  ze	  deze	  doelstelling	  gaan	  halen,	  en	  ik	  
denk	  dat	  dit	  best	  mogelijk	  is.	  Niet	  verslappen	  in	  de	  
wedstrijden	  tegen	  concurrent	  Hilversum	  en	  Vitac,	  
dan	  moet	  handhaving	  geen	  probleem	  zijn!	  Zeker	  als	  
Monique	  zo	  goed	  blijft	  spelen,	  zij	  scoort	  met	  7	  uit	  9	  
buitengewoon	  goed!	  

	  

	  
Derde	  klasse	  
Beide	  3e-‐klasse	  teams	  zijn	  in	  gevaar	  en	  strijden	  tegen	  
degradatie.	  Voor	  team	  7	  komt	  dit	  niet	  geheel	  als	  een	  
verrassing,	  zij	  hebben	  vaak	  invallers	  nodig.	  	  
Zij	  begonnen	  nog	  met	  een	  knappe	  6-‐4	  overwinning,	  
maar	  zij	  hebben	  het	  daarna	  vrij	  lastig	  gehad.	  Kunnen	  
Piet	  Knop	  en	  de	  zijnen	  het	  tij	  nog	  keren??	  
Team	  6	  staat	  onverwachts	  toch	  ook	  in	  de	  gevarenzo-‐
ne.	  De	  najaarsdip	  van	  Rob,	  is	  aan	  de	  late	  kant	  dit	  jaar	  
(was	  dit	  niet	  altijd	  in	  november	  Rob??)	  waardoor	  hij	  
beneden	  zijn	  kunnen	  presteert.	  Op	  boegbeeld	  van	  
het	  team,	  terminator	  Kees	  Visser,	  kunnen	  ze	  dit	  sei-‐
zoen	  geen	  beroep	  doen	  dus	  moeten	  ze	  roeien	  met	  
de	  riemen	  die	  ze	  hebben.	  Ik	  ga	  er	  wel	  gewoon	  van	  uit	  
dat	  jullie	  erin	  blijven	  hoor	  mannen,	  jullie	  horen	  niet	  
in	  de	  vierde	  klasse	  thuis….	  En	  zie	  daar	  maar	  weer	  
eens	  uit	  te	  komen!	  
	  
Vierde	  klasse	  
Team	  8	  wordt	  zeker	  kampioen,	  dat	  kan	  nu	  al	  bijna	  
niet	  meer	  fout	  gaan.	  Met	  10	  punten	  los	  na	  4	  wed-‐
strijden	  lijkt	  dit	  een	  gelopen	  koers	  en	  kunnen	  de	  
bloemen	  in	  principe	  gewoon	  besteld	  worden!	  Knap-‐
pe	  prestatie	  van	  dit	  team,	  het	  lijkt	  erop	  dat	  ze	  er	  
goed	  aan	  gedaan	  hebben	  om	  het	  team	  te	  versterken	  
met	  Piet,	  want	  zij	  steken	  nu	  helemaal	  met	  kop	  en	  
schouders	  boven	  de	  rest	  uit.	  	  
	  
Vijfde	  klasse	  
Met	  vier	  teams	  in	  de	  vijfde	  klasse	  is	  TTV	  Huizen	  goed	  
vertegenwoordigd.	  Van	  deze	  4	  teams	  staat	  Huizen	  10	  
er	  het	  beste	  voor,	  zij	  staan	  voorlopig	  eerste.	  Zij	  heb-‐
ben	  in	  LTTC	  een	  lastige	  concurrent,	  waar	  ze	  in	  de	  
inhaalweek	  tegen	  moeten	  spelen.	  Hopelijk	  kunnen	  ze	  
LTTC	  dan	  op	  een	  achterstand	  zetten	  en	  dan	  zit	  een	  
kampioenschap	  er	  voor	  dit	  team	  wel	  in!	  
Team	  9	  draait	  lekker	  mee	  in	  deze	  competitie,	  een	  
kampioenschap	  zal	  er	  hier	  niet	  in	  zitten	  want	  daar-‐
voor	  is	  Veenland	  te	  sterk.	  Maar	  een	  derde	  plek	  mag	  
van	  dit	  team	  toch	  minimaal	  wel	  verwacht	  worden.	  
Bij	  Huizen	  11	  lijkt	  het	  echtpaar	  Dekker	  nog	  te	  moe-‐
ten	  wennen	  aan	  het	  feit	  dat	  zij	  nu	  ook	  samen	  in	  een	  
team	  spelen!	  Maar	  dat	  gaat	  vast	  wel	  lukken	  in	  de	  
tweede	  helft	  van	  deze	  competitie!	  Dit	  team	  met	  
verder	  Harry	  en	  Bram	  zal	  niet	  in	  degradatienood	  
komen,	  en	  zullen	  ook	  in	  het	  najaarsseizoen	  weer	  te	  
bewonderen	  zijn	  in	  de	  vijfde	  klasse.	  
Huizen	  12	  is	  na	  het	  missen	  van	  het	  kampioenschap	  
vorig	  seizoen	  toch	  in	  de	  vijfde	  klasse	  ingedeeld	  dit	  
seizoen,	  en	  dat	  is	  ook	  terecht.	  Hoewel	  de	  sterkte	  van	  
deze	  poule	  aan	  de	  zware	  kant	  is	  (met	  o.a.	  tegenstan-‐
ders	  die	  vorig	  seizoen	  nog	  landelijk	  jeugd	  speelden)	  
zal	  dit	  team	  naar	  verwachting	  toch	  makkelijk	  hand-‐
haven.	  Een	  vijfde	  plaats	  lijkt	  nu	  het	  hoogst	  haalbare	  
maar	  dat	  is	  ook	  wel	  genoeg!	  (vervolg	  op	  blz:	  10)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  9)	  
Wellicht	  kunnen	  zij	  nog	  een	  paar	  keer	  stunten	  in	  de	  
tweede	  competitiehelft	  en	  kunnen	  ze	  nog	  een	  plaats-‐
je	  opschuiven.	  
	  
Zesde	  klasse	  
Team	  13	  is	  zwaar	  verjongd	  dit	  voorjaarsseizoen	  na	  
de	  komst	  van	  Pim.	  SC	  ’t	  Gooi	  lijkt	  in	  deze	  poule	  nog	  
een	  maatje	  te	  groot,	  waardoor	  er	  vrees	  ik	  geen	  kam-‐
pioenschap	  meer	  in	  zit	  voor	  dit	  team.	  Maar	  de	  com-‐
petitie	  is	  nog	  lang	  en	  wie	  weet	  wat	  er	  allemaal	  nog	  
mogelijk	  is.	  Ik	  verwacht	  dat	  Pim	  niet	  veel	  wedstrijden	  
meer	  zal	  verliezen,	  hij	  zal	  het	  seniorenspelletje	  na	  
een	  aantal	  wedstrijden	  al	  wel	  onder	  de	  knie	  hebben	  
toch!	  We	  zullen	  zien!	  
	  
Succes	  allemaal	  in	  de	  resterende	  wedstrijden!	  
	  
Groeten	  van	  de	  wedstrijdsecretaris.	  
	  
Jerry	  

	  
Een reactie op een reactie 

	  	  
Ik	  wil	  toch	  even	  reageren	  op	  de	  reactie	  in	  de	  vorige	  
Voltreffer,	  het	  was	  niet	  de	  bedoeling	  om	  iemand	  te	  
misdelen	  maar	  dit	  was	  mijn	  visie.	  
Ik	  weet	  niet	  eens	  meer	  precies	  wat	  ik	  had	  
geschreven,	  maar	  toch	  deze	  reactie.	  Dat	  team	  van	  
Piet	  Knop	  kan	  ik	  me	  niet	  zo	  goed	  meer	  voor	  de	  geest	  
halen,	  ik	  weet	  wel	  dat	  zij	  allemaal	  speelden,	  maar	  
dat	  was	  2	  seizoenen	  voor	  dat	  ik	  ging	  spelen	  en	  zij	  
waren	  al	  ouder	  dan	  ik.	  Zij	  waren	  rond	  de	  14	  of	  15	  
jaar	  en	  ik	  was	  nog	  maar	  11,	  dus	  dat	  scheelt	  wel	  wat,	  
dat	  was	  in	  1954.	  En	  toen	  Jan	  Visser	  ging	  spelen	  was	  
het	  1963,	  toen	  was	  ik	  n.l.	  al	  senior.	  Dus	  dat	  weet	  ik	  
niet	  zo	  goed,	  omdat	  ik	  toen	  voor	  21	  maanden	  in	  het	  
leger	  moest	  en	  dubbeltjes-‐lid	  was.Dus	  die	  tijd	  kwam	  
ik	  niet	  zo	  veel	  op	  de	  club	  en	  die	  tijd	  als	  ik	  op	  zaterdag	  
thuis	  was,	  zat	  ik	  op	  het	  voetbalveld	  want	  daar	  was	  ik	  
ook	  jeugdleider.	  
Dus	  vandaar	  dat	  deze	  tijd	  mij	  een	  beetje	  is	  ontgaan,	  
maar	  nogmaals,	  het	  was	  niet	  mijn	  bedoeling	  om	  ook	  
maar	  iemand	  op	  zijn	  tenen	  te	  trappen.	  
	  
Dan	  nog	  een	  paar	  kleine	  dingetjes,	  zoals	  was	  gezegd	  
in	  die	  reactie	  dat	  alle	  	  teams	  uit	  het	  Gooi	  speelden	  in	  
de	  Cornelis	  Drebbelstraat	  (dat	  is	  trouwens	  
in	  H’sum	  en	  niet	  in	  Bussum)	  is	  niet	  waar,	  in	  mijn	  tijd	  
in	  ieder	  geval	  niet.Alleen	  Ahoy	  speelde	  daar	  onder	  
leiding	  van	  een	  Pater,	  want	  ik	  speelde	  ook	  in	  de	  3e	  
Oosterstraat	  in	  Hilversum,	  ook	  in	  Soest	  en	  ook	  in	  
Bussum.En	  dat	  team	  van	  Ahoy	  bestond	  toen	  die	  tijd	  
uit	  Robby	  vd	  Ven,	  Tinus	  Poort	  en	  Wil	  Kamer	  en	  dat	  	  

	  

	  
weet	  ik	  nog	  goed	  omdat	  zij	  5	  klasses	  beter	  waren	  dan	  
ik.En	  de	  verhuizing	  van	  de	  vereniging	  klopte	  wat	  ik	  
uit	  dat	  stukje	  las,	  misschien	  heb	  ik	  iets	  anders	  gere-‐
kend,	  maar	  dat	  zal	  ik	  even	  uitleggen.	  Volgens	  mij	  is	  
Arie	  begonnen	  in	  de	  Schoolstraat	  en	  die	  heb	  ik	  er	  ook	  
bij	  gerekend	  en	  dan	  kom	  je	  op	  4	  keer.	  
	  
Schoolstraat	  naar	  de	  Trompstraat,	  toen	  naar	  de	  
Koers	  en	  daarna	  de	  Holleblok,	  zo	  was	  mijn	  telling,	  en	  
dan	  wil	  ik	  niet	  zo	  lullig	  doen	  om	  de	  Delta	  er	  nog	  bij	  te	  
rekenen.	  Want	  dan	  kom	  ik	  wel	  op	  6,	  want	  toen	  zijn	  
we	  weer	  naar	  de	  Holleblok	  verhuisd.	  
Ik	  weet	  niet	  of	  hier	  ook	  weer	  een	  reactie	  op	  komt,	  
maar	  het	  is	  van	  mij	  de	  laatste,	  ik	  ga	  niet	  meer	  
reageren	  op	  de	  volgende	  reactie.	  
	  
Ik	  hoop	  dat	  ik	  het	  nu	  goed	  heb	  uitgelegd.	  
Peter	  vd	  Broek	  	  
	  	  	  	  

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.	  
	  
Hoi	  Rien,	  
	  	  
Als	  goed	  lezer	  van	  de	  Voltreffer	  zal	  je	  wel	  al	  uitgere-‐
kend	  hebben	  dat	  jij	  de	  volgende	  bent	  om	  iets	  te	  ver-‐
tellen	  over	  jouw	  clubverleden.	  
Maak	  er	  iets	  leuks	  van!	  
	  	  
Henk	  
	  
Natuurlijk	  zag	  ik	  het	  al	  een	  aantal	  maanden	  aan-‐
komen	  dat	  ook	  ik	  een	  stukje	  moest	  schrijven	  als	  ere-‐
lid	  sinds	  1998.	  
	  
Nu	  heb	  ik	  al	  meerdere	  keren	  mijn	  licht	  laten	  schijnen	  
over	  het	  wel	  en	  wee	  van	  de	  vereniging,	  soms	  met	  
instemming	  van	  de	  lezers,	  (vervolg	  op	  blz:	  11)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  10)	  
maar	  ook	  met	  afkeuring	  en	  daarom	  deze	  keer	  voor-‐
namelijk	  iets	  over	  mezelf.	  
Omdat	  ik	  niet	  alle	  data	  nog	  precies	  weet	  zal	  ik	  af	  en	  
toe	  uitwijken	  naar	  ongeveer	  dat	  jaar,	  maar	  de	  feiten	  
waar	  het	  om	  gaat	  zijn	  wel	  correct.	  
	  
Volgens	  de	  ledenlijst	  ben	  ik	  lid	  sinds	  1	  oktober	  1974	  
en	  dat	  heeft	  nogal	  moeite	  gekost,	  want	  bij	  mijn	  
eerste	  bezoek	  in	  1973	  aan	  de	  club,	  die	  toen	  nog	  in	  de	  
Trompstraat	  gehuisvest	  was,	  werd	  er	  totaal	  geen	  
aandacht	  aan	  mij	  besteed	  en	  ben	  ik	  van	  armoede	  
maar	  weer	  naar	  huis	  gegaan.	  
	  
Helaas	  ging	  mijn	  oude	  club	  in	  Diemen	  op	  don-‐
derdagavond	  spelen	  en	  die	  avond	  was	  in	  Huizen	  
koopavond,	  waardoor	  ik	  weer	  de	  stoute	  schoenen	  
heb	  aangetrokken	  en	  nogmaals	  naar	  Huizen	  ben	  ge-‐
stapt.	  
	  
Dit	  keer	  werd	  ik	  opgevangen	  door	  Herman	  Galet	  die	  
natuurlijk	  al	  gauw	  gezien	  had	  wat	  mijn	  capaciteiten	  
waren.	  
	  
Ik	  woonde	  vlak	  bij	  Jaap	  Roeten	  en	  die	  vroeg	  mij	  in	  
1976	  of	  ik	  secretaris	  wilde	  worden	  en	  iedereen	  die	  
Jaap	  kent	  weet	  dat	  je	  dan	  niet	  kunt	  weigeren.	  
Dat	  heb	  ik	  volgehouden	  tot	  1981	  en	  ben	  daarna	  wat	  
anders	  gaan	  doen	  binnen	  de	  club.	  
Behalve	  dat	  ik	  in	  diverse	  commissies	  heb	  gezeten	  
ben	  ik	  vele	  jaren	  coach	  (chauffeur)	  geweest	  van	  di-‐
verse	  teams	  zowel	  meisjes,	  dames	  en	  jongens	  en	  dat	  
op	  diverse	  niveaus.	  
	  
Omdat	  ik	  de	  meeste	  namen	  vergeten	  ben	  zal	  ik	  daar	  
niet	  veel	  over	  vermelden,	  behalve	  dat	  Anja	  Heynen	  
geweldig	  kon	  uithalen	  wanneer	  de	  wedstrijd	  niet	  
naar	  het	  zin	  verliep	  en	  dat	  Jan	  Provoost	  ooit	  van	  een	  
klein	  jongetje	  won	  dat	  kennelijk	  nog	  nooit	  verloren	  
had	  en	  in	  huilen	  uitbarstte.	  
	  
Dat	  jongetje	  was	  de	  later	  bekend	  geworden	  Danny	  
Heister,	  wat	  voor	  Jan	  een	  bewijs	  was	  dat	  als	  hij	  op	  
zondag	  had	  mogen	  spelen	  hij	  zeker	  in	  de	  top	  van	  Ne-‐
derland	  was	  terecht	  gekomen.	  
	  
Omdat	  het	  niveau	  van	  de	  teams	  mij	  boven	  het	  hoofd	  
groeide	  en	  ik	  geen	  andere	  aanwijzingen	  had	  dan:	  
”doe	  je	  best,	  aanvallen”	  en	  nog	  wat	  andere	  nutteloze	  
kreten	  ben	  ik	  daarmee	  gestopt,	  waarbij	  de	  doorslag	  
gegeven	  werd	  door	  het	  2e	  meisjesteam	  dat	  180	  kil-‐
ometer	  voor	  Middelburg	  besloot	  dat	  zij	  maar	  snel	  
moesten	  verliezen,	  want	  er	  was	  s‘avonds	  DISCO.	  
Competitie	  heb	  ik	  gespeeld	  van	  1974	  tot	  ongeveer	  
1994;	  ik	  was	  een	  gelijkmatig	  spelende	  tafeltennisser,	  	  

	  
	  
want	  zover	  ik	  mij	  herinneren	  kan	  ben	  ik	  op	  een	  paar	  
invalbeurten	  na	  altijd	  vierde	  klasser	  geweest.	  De	  
eenmalige	  training	  bij	  Flip	  Stomps	  heeft	  mij	  3	  dagen	  
rugpijn	  bezorgd	  en	  ben	  ik	  meteen	  mee	  gestopt.	  
	  
In	  1993	  kregen	  Joke	  en	  ik	  de	  mentaliteitsbeker,	  
onder	  andere	  voor	  het	  vele	  werk	  voor	  de	  
VOLTREFFER.	  De	  vereniging	  had	  een	  eigen	  clubblad	  
de	  ”VOLTREFFER”	  dat	  werd	  verzorgd	  door	  Chris	  van	  
Leeuwen,	  die	  de	  tekst	  tikte	  op	  carbonpapier,	  Joke	  
(mijn	  vrouw)	  kraste	  er	  met	  een	  speciale	  pen	  
tekeningetjes	  bij	  en	  Jan	  Visser	  drukte	  de	  bladen	  af	  
op	  de	  stencilmachine.	  Na	  verloop	  van	  tijd	  stond	  de	  
gehele	  handel	  bij	  ons	  op	  zolder	  waar	  ik	  de	  hele	  Vol-‐
treffer	  samen	  met	  Joke	  verzorgde.	  Via	  mijn	  werk	  
kon	  ik	  een	  bijna	  nieuwe	  stencilmachine,	  brander	  en	  
een	  partij	  papier	  voor	  een	  vriendenprijs	  overnemen,	  
waardoor	  de	  werkzaamheden	  wat	  aangenamer	  
werden.	  
	  
In	  1995	  ben	  ik	  verhuisd	  naar	  een	  kleinere	  woning	  en	  
had	  geen	  plaats	  meer	  voor	  de	  apparatuur	  en	  die	  is	  
toen	  overgebracht	  naar	  de	  zolder	  van	  Geert	  Mo-‐
lenaar.	  Daar	  heb	  ik	  nog	  een	  aantal	  bladen	  verzorgd	  
en	  is	  de	  VOLTREFFER	  overgenomen	  door	  Henk	  Klein,	  
omdat	  hij	  veel	  beter	  contact	  had	  met	  de	  jeugd,	  zo-‐
dat	  daar	  wat	  meer	  copy	  vandaan	  kon	  komen.	  
	  	  
In	  oktber	  1995,	  nadat	  ik	  niet	  meer	  bij	  een	  baas	  
werkte,	  ben	  ik	  “lid”	  geworden	  van	  de	  55+	  club,	  die	  
in	  1987	  was	  opgezet	  door	  Arie	  Rebel.	  
Op	  enig	  moment	  heb	  ik	  samen	  met	  dhr	  Spier	  een	  
aantal	  werkzaamheden	  van	  Arie	  overgenomen.	  
Bij	  het	  20	  jarig	  bestaan	  vond	  Arie	  (74	  jaar)	  dat	  er	  
verjongd	  moest	  worden	  en	  heb	  ik	  (76jaar)	  de	  zaak	  
overgenomen.	  
Dit	  heeft	  niet	  lang	  geduurd	  en	  toen	  heeft	  Henk	  
Oversteegen	  tot	  ieders	  tevredenheid	  de	  leiding	  op	  
zich	  genomen.	  
	  
RIEN	  
	  

De tafeltennisweek van… 
 
Als	  eerste	  wil	  ik	  Quinten	  even	  bedanken	  dat	  ik	  hem	  
op	  mag	  volgen,	  om	  over	  mijn	  tafeltennisweek	  te	  
vertellen.	  
	  
Maandag:	  	  De	  1e	  werkdag	  van	  een	  nieuwe	  week	  bij	  
Aktie	  Sport.	  We	  gaan	  weliswaar	  pas	  om	  13.00	  uur	  
open	  maar	  beginnen	  toch	  meestal	  rond	  10.00	  uur,	  
omdat	  er	  dan	  nog	  veel	  moet	  gebeuren	  in	  de	  winkel	  
zelf,	  zoals	  nieuwe	  acties	  voor	  de	  week	  en	  verzendin-‐
gen	  van(vervolg	  op	  blz:	  12)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  11)	  
artikelen	  naar	  andere	  filialen.	  Dit	  is	  ook	  meteen	  de	  
zwaarste	  dag	  van	  de	  week.	  Niet	  alleen	  omdat	  er	  
dan	  zoveel	  moet	  gebeuren	  maar	  ook	  omdat	  het	  
weekend	  net	  voorbij	  is	  na	  altijd	  een	  top	  zaterdag-‐
avond	  te	  hebben	  gehad.	  Maar	  als	  we	  eenmaal	  bezig	  
zijn	  in	  de	  winkel	  en	  we	  open	  zijn	  is	  het	  in	  no-‐time	  
weer	  18.00	  uur	  en	  kan	  ik	  weer	  naar	  huis	  toe.	  
	  
Dinsdag:	  	  Altijd	  vroeg	  opstaan	  omdat	  ik	  deze	  dag	  
naar	  school	  toe	  moet,	  waar	  we	  eigenlijk	  geen	  les	  
krijgen	  maar	  aan	  ons	  lot	  worden	  overgelaten,	  dit	  
vind	  ik	  geen	  school	  lijkt	  mij?!	  Na	  school	  kan	  ik	  nog	  
even	  rustig	  aan	  doen,	  om	  ’s	  avonds	  vol	  aan	  de	  bak	  
te	  gaan	  met	  voor	  mij	  het	  enige	  uurtje	  dat	  ik	  train	  in	  
de	  week,	  en	  na	  de	  training	  nog	  even	  een	  paar	  
drankjes	  doen	  aan	  de	  bar	  en	  tussendoor	  nog	  een	  
balletje	  slaan	  met	  mensen	  die	  beschikbaar	  zijn.	  
	  
Woensdag:	  Mijn	  vaste	  vrije	  dag	  van	  werk,	  dat	  be-‐
steed	  ik	  uitstekend	  om	  lekker	  te	  kunnen	  uitslapen	  
en	  rustig	  aandoen	  met	  van	  alles	  en	  dan	  vanzelf	  zien	  
wat	  ik	  ga	  doen	  die	  dag,	  	  dus	  eigenlijk	  is	  het	  een	  hele	  
saaie	  dag	  voor	  mij,	  die	  ik	  beschouw	  als	  een	  zondag	  
	  
Donderdag:	  	  Na	  mijn	  dagje	  vrij	  weer	  aan	  het	  werk,	  
dit	  is	  ook	  qua	  bezoekersaantallen	  in	  de	  winkel	  de	  
rustigste	  dag	  van	  de	  week,	  dus	  eigenlijk	  wel	  een	  
langdradige	  dag,	  maar	  dat	  vullen	  we	  op	  door	  te	  kij-‐
ken	  wat	  we	  aan	  de	  winkel	  kunnen	  veranderen	  en	  
wat	  de	  verkoopsterkere	  en	  zwakkere	  plekken	  zijn	  
waar	  we	  meer	  winst	  op	  kunnen	  pakken,	  dus	  een	  
aantal	  plekken	  waar	  kleding	  hangt	  verwisselen	  met	  
elkaar.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
En	  als	  het	  weer	  tijd	  is	  om	  naar	  huis	  te	  gaan	  om	  
18.00	  uur:	  snel	  naar	  huis,	  eten	  en	  omkleden	  om	  
even	  met	  Yoeri	  Tax	  een	  balletje	  te	  slaan	  en	  te	  trai-‐
nen	  met	  hem.	  
	  
Vrijdag:	  	  De	  langste	  dag	  van	  de	  week	  qua	  winkeltijd	  
door	  de	  wekelijkse	  koopavond	  die	  we	  hebben	  deze	  
dag.	  Ik	  mag	  altijd	  van	  geluk	  spreken	  dat	  ik	  9	  van	  de	  
10	  keer	  vrij	  krijg	  in	  de	  avond	  voor	  de	  competitie-‐
wedstrijden	  die	  we	  hebben	  en	  de	  1e	  is	  uit	  bij	  Over	  ’t	  
net	  die	  we	  winnen	  met	  7-‐3	  en	  met	  een	  goeie	  avond	  
de	  competitie	  starten.	  
	  

Zaterdag:	  	  De	  o	  zo	  zwaarste	  dag	  van	  de	  week	  na	  een	  
korte	  nachtrust	  van	  een	  avondje	  competitie	  te	  heb-‐
ben	  gehad	  en	  dan	  weer	  de	  hele	  dag	  op	  de	  benen	  
staan,	  dat	  is	  vermoeiend	  en	  als	  je	  ook	  nog	  eens	  niet	  
gemotiveerd	  bent	  voor	  die	  dag	  is	  het	  al	  helemaal	  
zwaar.	  	  Maar	  als	  het	  nou	  eenmaal	  17.00	  uur	  is	  ge-‐
weest	  en	  ik	  mijn	  drankflessen	  heb	  gehaald	  voor	  de	  	  	  
	  

	  
avond	  waar	  ik	  met	  vrienden	  ga	  drinken	  en	  daarna	  
door	  naar	  Hilversum	  waar	  we	  altijd	  uitgaan	  tot	  in	  de	  
late	  of	  beter	  gezegd	  de	  vroege	  uurtjes	  en	  veel	  plezier	  
maken	  is	  het	  tijd	  om	  mijn	  bedje	  op	  te	  zoeken.	  
	  
Zondag:	  Na	  de	  avond/nacht	  ervoor	  te	  zijn	  uitgegaan	  
is	  dit	  de	  dag	  dat	  	  ik	  slaap	  tot	  laat	  en	  mijn	  bed	  de	  hele	  
dag	  niet	  meer	  uitkom,	  eigenlijk	  kun	  je	  het	  wel	  een	  
weggegooide	  dag	  noemen,	  maar	  ik	  ben	  nog	  jong,	  dus	  
dan	  mag	  het	  haha.	  	  
	  
Hierbij	  heb	  ik	  met	  genoegen	  over	  mijn	  (tafelten-‐
nis)week	  verteld,	  en	  wil	  ik	  bij	  deze	  de	  eer	  geven	  aan	  
Ferry	  de	  Hoogen	  om	  over	  zijn	  week	  te	  vertellen.	  
	  
Nico	  Sentini	  
	  

Vanuit de PAC 
	  	  
Allereerst	  wil	  ik	  de	  huidige	  sponsoren	  (bestaand	  en	  
nieuw)	  van	  harte	  welkom	  heten	  in	  ons	  goed	  
verzorgde	  clubblad.	  We	  zijn	  erin	  geslaagd	  om	  zes	  
bladzijden	  met	  sponsoren	  te	  vullen.	  Ik	  wil	  de	  
commissieleden	  van	  de	  P.A.C.	  en	  de	  bestuursleden	  
die	  hebben	  bijgedragen	  aan	  het	  realiseren	  van	  de	  
verlengingen	  bedanken	  voor	  hun	  inspanningen.	  
	  
Tevens	  zijn	  er	  weer	  de	  diverse	  Prima	  Donna	  Kaas	  
toernooien	  geweest	  en	  gelukkig	  waren	  deze	  weer	  
geslaagd.	  Tijdens	  het	  Prima	  Donna	  Kaas	  
oliebollentoernooi	  is	  ook	  de	  jaarlijkse	  loterij	  weer	  
georganiseerd.	  Het	  was	  een	  succes	  en	  er	  waren	  een	  
aantal	  mooie	  prijzen.	  Marcel	  Molenaar,	  Manuela	  
Schuurman,	  Geert	  Molenaar	  en	  Jurriaan	  Dekker	  
hebben	  allevier	  enorm	  bijgedragen	  aan	  het	  succes	  
van	  de	  loterij.	  Marcel	  en	  Manuela	  bij	  het	  ophalen	  
van	  de	  prijzen	  en	  Geert	  en	  Jurriaan	  bij	  de	  organisatie	  
van	  de	  loterij.	  Bedankt	  voor	  jullie	  inspanningen,	  
klasse!	  
	  
Dit	  jaar	  gaat	  de	  P.A.C.	  aan	  de	  slag	  met	  een	  aantal	  
zaken	  waaronder	  het	  calamiteitenplan,	  het	  
onderzoeken	  van	  nieuwe	  advertentiemogelijkheden,	  
het	  doorontwikkelen	  van	  de	  site	  (Maarten	  Robbers	  
en	  Andre	  Rebel)	  en	  het	  vrijwilligersbeleid.	  	  
De	  komende	  periode	  zal,	  in	  overleg	  met	  het	  bestuur,	  
gezocht	  worden	  naar	  een	  oplossing	  voor	  de	  TCS-‐
vacature.	  Daarnaast	  blijven	  er	  natuurlijk	  binnen	  de	  
vereniging	  voldoende	  taken	  voor	  diverse	  vrijwilligers.	  
Dus	  een	  handje	  helpen	  is	  nooit	  weg!	  
	  
Tevens	  is	  er	  onder	  de	  ontvangers	  van	  de	  infomail	  een	  
onderzoek	  gehouden.	  Hierbij	  werd	  gevraagd	  met	  
welke	  frequentie	  de	  infomail	  daadwerkelijk	  wordt	  
gelezen	  en	  of	  men	  (vervolg	  op	  blz:	  13)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  12)	  
hiervoor	  nog	  tips	  of	  opmerkingen	  over	  heeft.	  Hieruit	  
is	  gebleken	  dat	  het	  merendeel	  van	  de	  ontvangers	  
zeer	  tevreden	  is	  over	  de	  inhoud	  van	  de	  infomail	  en	  
deze	  ook	  op	  zeer	  regelmatige	  basis	  wordt	  gelezen.	  	  
	  
	  
De	  P.A.C.	  zal	  de	  ontvangen	  tips	  bekijken	  en	  eventu-‐
eel	  meenemen	  in	  	  nieuwe	  releases.	  
	  
Daarnaast	  heeft	  de	  commissie	  nog	  steeds	  de	  
vacature	  “	  sponsoring”	  vacant.	  Vanuit	  de	  commissie	  
en	  het	  bestuur	  kunnen	  we	  niet	  vaak	  genoeg	  zeggen	  
hoe	  belangrijk	  deze	  positie	  is	  voor	  de	  vereniging.	  Heb	  
je	  interesse	  of	  wil	  je	  meer	  informatie	  dan	  kan	  je	  altijd	  
terecht	  bij	  een	  van	  de	  P.A.C.	  commissieleden	  of	  het	  
bestuur.	  
	  
Namens	  de	  PAC,	  
Thijs	  Fennis	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Competitie Jeugd 
	  	  
De	  competitie	  is	  alweer	  3	  weken	  aan	  de	  gang	  als	  ik	  
dit	  schrijf,	  en	  ik	  denk	  dat	  het	  over	  het	  algemeen	  best	  
wel	  lekker	  gaat.	  We	  hebben	  nog	  wel	  2	  combinatie-‐
teams	  in	  de	  landelijke	  competitie,	  maar	  dat	  gaat	  al	  
een	  paar	  seizoenen	  prima.	  De	  teamleden	  kunnen	  het	  
goed	  met	  elkaar	  vinden	  en	  dat	  vind	  je	  terug	  in	  de	  re-‐
sultaten.	  
	  
Het	  1e	  team	  van	  Huizen	  is	  gecombineerd	  met	  H’sum.	  
Het	  is	  wel	  zo	  dat	  Hilversum	  nu	  in	  de	  meerderheid	  is	  
met	  3	  jongens	  tegen	  1	  van	  ons.	  
En	  het	  2e	  team	  van	  Huizen	  is	  gecombineerd	  met	  het	  
1e	  team	  van	  ZTTV	  uit	  Zeist	  en	  deze	  verdeling	  ziet	  er	  
net	  zo	  uit,	  met	  3	  spelers	  van	  hen	  tegen	  1	  speler	  van	  
ons,	  maar	  ook	  dat	  gaat	  prima.	  
Ook	  de	  coaches	  zijn	  gewoon	  gebleven,	  bij	  
H’sum/Huizen	  is	  dat	  Jack	  Fellinga	  en	  bij	  ZTTV	  /Huizen	  
is	  dat	  Henk	  Oversteegen,	  dus	  dat	  is	  ook	  mooi.	  
	  
Het	  is	  voor	  diverse	  teams	  (ik	  denk	  wel	  voor	  de	  
meeste)	  hard	  knokken	  in	  al	  die	  hogere	  klassen,	  maar	  	  

	  
	  

ik	  vertrouw	  erop	  dat	  ook	  dat	  weer	  zal	  gaan	  lukken.	  
Het	  1e	  team	  naar	  de	  kampioenspoule	  en	  het	  2e	  naar	  
de	  landelijk	  A-‐klasse.	  
	  
Huizen	  3	  in	  de	  2e	  klasse:	  het	  is	  wel	  net	  zo	  hoog	  als	  in	  
het	  najaar,	  het	  is	  toch	  best	  nog	  wel	  zwaar,	  maar	  ze	  
slaan	  zich	  er	  wel	  doorheen.	  
	  
Huizen	  4:	  ook	  zij	  zijn	  deze	  competitie	  door	  geklom-‐
men	  naar	  de	  2e	  klasse	  en	  dat	  tikt	  voor	  hen	  dus	  nog	  
een	  beetje	  zwaarder	  aan,	  want	  dit	  is	  wel	  het	  1e	  
seizoen	  maar	  zij	  doen	  het	  best	  wel	  redelijk.	  
	  
Huizen	  5:	  zij	  hebben	  het	  ook	  het	  2e	  seizoen	  nog	  best	  
moeilijk	  in	  de	  4e	  klasse,	  maar	  het	  gaat	  ook	  daar	  
steeds	  een	  beetje	  beter.	  Maar	  het	  is	  wat	  ik	  al	  gezegd	  
heb:	  een	  sprong	  van	  2	  klasses	  kost	  je	  gewoon	  2	  
seizoenen	  voor	  je	  het	  spel	  een	  beetje	  door	  hebt,	  en	  
dan	  moet	  je	  de	  nodige	  verlies-‐partijen	  maar	  ac-‐
cepteren,	  maar	  ook	  dit	  zal	  best	  goed	  komen.	  
	  
Huizen	  6:	  zij	  spelen	  nu	  2	  seizoenen	  in	  de	  6e	  klasse	  en	  
daar	  gaat	  het	  ook	  steeds	  beter.	  Nu	  is	  Fabio	  Lemson	  2	  
weekjes	  weg	  geweest	  en	  dat	  is	  nu	  wel	  even	  te	  
merken,	  hij	  is	  toch	  de	  sterkste	  van	  dat	  team	  en	  daar	  
trekken	  de	  anderen	  zich	  toch	  wel	  een	  beetje	  aan	  op.	  
Maar	  de	  volgende	  wedstrijden	  doet	  hij	  ook	  gewoon	  
weer	  mee,	  en	  dan	  reken	  ik	  toch	  wel	  weer	  op	  een	  
stijgende	  lijn	  van	  dit	  team.	  
	  
Onze	  starters	  zij	  doen	  het	  ook	  redelijk	  goed,	  zij	  heb-‐
ben	  er	  in	  ieder	  geval	  veel	  plezier	  in	  als	  ik	  het	  zo	  zie.	  
Zij	  staan	  nu	  op	  een	  gedeelde	  1e	  plaats,	  maar	  de	  an-‐
dere	  nr	  1	  moet	  nog	  een	  wedstrijd	  inhalen.	  Dat	  zal	  de	  
stand	  dan	  nog	  wel	  een	  beetje	  veranderen,	  maar	  dat	  
zien	  we	  dan	  wel	  weer.	  
	  
Ik	  hoop	  dat	  iedereen	  wel	  fanatiek	  blijft	  trainen,	  dat	  
komt	  in	  iedergeval	  je	  spel	  ten	  goede.	  
Dan	  zal	  ik	  nu	  toch	  de	  standen	  van	  de	  teams	  
doorgeven	  tot	  nu	  toe	  en	  dat	  is	  toch	  niet	  zo	  slecht,	  
hoor.	  Je	  wil	  altijd	  wel	  wat	  meer	  zien	  maar	  dat	  kan	  
niet	  altijd,	  je	  moet	  het	  redelijk	  houden.	  
	  
Het	  team	  H”sum/Huizen1	  welke	  bestaat	  uit	  Sander	  
Lam	  (Huizen),	  Bastiaan	  vd	  Sande,	  Roy	  Kapel	  en	  Ilan	  
Meijer,	  welke	  is	  over	  gekomen	  uit	  team	  2	  van	  vorig	  
seizoen,	  zij	  zijn	  allemaal	  van	  H’sum.	  Zij	  staan	  heden	  
op	  een	  gedeelde	  3e	  plaats,	  dus	  er	  is	  nog	  van	  alles	  
mogelijk	  en	  daar	  rekenen	  we	  ook	  een	  klein	  beetje	  
op.	  Je	  moet	  optimistisch	  blijven.	  
(vervolg	  op	  blz:	  16)	  
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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$is$de$vorige$foto$weer$niet$geraden:$het$was$Frank$Hagen
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(vervolg	  van	  blz:	  13)	  
ZTTV	  1/Huizen	  2,	  zij	  komen	  dus	  uit	  onder	  de	  naam	  
ZTTV	  1,	  want	  het	  is	  van	  hen	  het	  1e	  team,	  ook	  zij	  heb-‐
ben	  het	  best	  wel	  zwaar.	  Zij	  staan	  op	  een	  keurige	  4e	  
plaats	  in	  het	  toch	  wel	  sterke	  landelijk	  A	  met	  een,	  
naar	  mijn	  mening,	  overbrugbaar	  puntenverschil.	  In	  
dit	  team	  spelen	  Maxim	  vd	  Kaaij	  (Huizen),	  Rens	  de	  
Boer,	  Coco	  Antonissen	  en	  ook	  Thijs	  van	  de	  Berkel	  	  
(alle	  3	  ZTTV)	  Ook	  hier	  kan	  nog	  best	  wat	  veranderen,	  
ik	  zal	  niet	  zeggen	  dat	  ze	  kampioen	  worden,	  maar	  een	  
paar	  plaatsen	  stijgen	  is	  mogelijk,	  want	  ook	  zij	  gaan	  
steeds	  beter	  spelen.	  
	  
Huizen	  3:	  dat	  is	  wel	  een	  team	  met	  allemaal	  eigen	  
spelers	  net	  als	  alle	  volgende	  teams.	  Ook	  zij	  doen	  het	  
niet	  verkeerd,,	  zij	  staan	  nu	  op	  de	  laatste	  plaats	  maar	  
moeten	  nog	  een	  wedstrijd	  inhalen	  dus	  kunnen	  ze	  
nog	  weer	  een	  beetje	  klimmen,	  maar	  dan	  moeten	  ze	  
natuurlijk	  wel	  winnen.	  Dit	  team	  bestaat	  uit	  Kristel	  
Koelewijn,	  Louise	  Kos	  en	  als	  3e	  is	  dat	  Pardis	  Faqiri.	  Ik	  
hoop	  dat	  deze	  keer	  ook	  Harry	  Kempers	  weer	  in	  staat	  
is	  om	  ze	  naar	  een	  hogere	  positie	  te	  begeleiden.	  
	  
Huizen	  4	  met	  Yoeri	  Tax	  en	  Mak	  en	  Mod	  Temmet,	  ook	  
zij	  moeten	  het	  in	  de	  2e	  klasse	  proberen	  en	  ook	  voor	  
hen	  is	  dat	  weer	  een	  omschakeling,	  maar	  ze	  doen	  het	  
niet	  slecht.	  Ze	  staan	  op	  een	  keurige	  3e	  plaats,	  dus	  dat	  
is	  niet	  verkeerd.	  
	  
Huizen	  5:	  ook	  dat	  team	  gaat	  het	  al	  beter	  doen	  in	  die	  
4e	  klasse,	  zij	  staan	  op	  de	  3e	  plaats	  en	  dat	  is	  gezien	  de	  
sterkte	  heel	  niet	  slecht	  hoor,	  ga	  in	  ieder	  geval	  zo	  
door	  en	  wie	  weet…	  Maar	  laat	  je	  na	  een	  verliespartij	  
niet	  uit	  het	  veld	  slaan,	  gewoon	  weer	  knokken	  voor	  
elk	  punt.	  Dit	  team	  wordt	  vertegenwoordigd	  door	  
Timo	  Weinberg,	  Tim	  Hoek,	  Arianne	  Boot	  en	  Jasper	  
Tax.	  Goed	  blijven	  trainen,	  dan	  moet	  het	  goed	  komen.	  
	  
Huizen	  6	  met	  de	  spelers	  Fabio	  Lemson,	  Thijmen	  v	  
Dijk,	  Bart	  Zwinkels	  en	  als	  4e	  zit	  daarbij	  	  Liquenda	  Mo-‐
lenaar.	  Dit	  team	  staat	  nu	  op	  een	  2e	  plaats,	  dus	  dat	  is	  
heel	  goed	  als	  je	  bedenkt	  dat	  hun	  sterkste	  speler	  2	  
keer	  niet	  heeft	  meegedaan.	  Dus	  moet	  het	  als	  ze	  zo	  
weer	  compleet	  zijn	  nog	  beter	  gaan,	  wie	  weet	  wat	  er	  
dan	  nog	  allemaal	  inzit	  voor	  jullie.	  Zeker	  met	  een	  paar	  
oppeppers	  van	  Caroline,	  jullie	  steun	  en	  toeverlaat.	  
	  
Onze	  starters,	  team	  7	  dus,	  ook	  zij	  doen	  het	  goed.	  Ik	  
had	  al	  vermeld	  waar	  zij	  stonden	  op	  de	  ranglijst	  en	  
dat	  kan	  misschien	  best	  nog	  wel	  een	  stukje	  stijgen.	  
Deze	  hoop	  moeten	  dan	  Andreas	  Lauffer,	  Joey	  Ma-‐
phar	  en	  Kees	  Arwert	  zien	  waar	  te	  maken.	  Jongens	  
kom	  op,	  het	  zit	  er	  best	  wel	  in.	  Ik	  ben	  blij	  dat	  ook	  hier	  
de	  ouders	  willen	  rijden	  bij	  een	  uitwedstrijd.	  
	  

	  
Maar	  ik	  wil	  toch	  bij	  deze	  ook	  de	  ouders	  uitnodigen	  
om	  ook	  eens	  bij	  een	  thuiswedstrijd	  te	  komen	  kijken,	  
dat	  is	  ook	  best	  de	  moeite	  waard.	  We	  hebben	  uitein-‐
delijk	  een	  gezellige	  kantine	  en	  het	  is	  misschien	  wel	  
leuk	  om	  daar	  de	  andere	  ouders	  eens	  te	  ontmoeten,	  
net	  als	  bij	  veel	  andere	  teams.	  
	  
Namens	  de	  TCJ,	  Peter	  vd	  Broek	  	  	  
 
Competitiestart Huizen 4, 2e klasse. 
	  
Wie	  had	  dat	  gedacht,	  geen	  kampioen	  geworden,	  
maar	  toch	  een	  klasse	  hoger	  spelen.	  	  
Mak	  Temmet	  en	  Yoeri	  Tax	  hadden	  dit	  niet	  gedacht	  
en	  ook	  Mod	  Temmet	  had	  dit	  zeker	  niet	  gedacht.	  Ik	  
had	  ook	  verwacht	  in	  de	  derde	  klasse	  te	  blijven	  spe-‐
len,	  maar	  het	  ging	  dus	  anders,	  we	  gingen	  naar	  de	  
tweede	  klasse.	  
	  
In	  januari	  werd	  al	  snel	  duidelijk	  dat	  wij	  in	  de	  tweede	  
klasse	  gingen	  spelen	  tegen	  Hoogland,	  WIK,	  TTVN,	  
SEV	  en	  Gispen,	  wat	  zou	  het	  worden???????	  
	  
De	  eerste	  wedstrijd	  was	  op	  28	  januari	  2012	  bij	  SVE	  in	  
Utrecht.	  Altijd	  moeilijk	  bij	  SVE,	  wordt	  er	  dan	  geroe-‐
pen,	  omdat	  je	  niet	  weet	  tegen	  wie	  je	  komt	  te	  spelen	  
en	  hoe	  de	  opening	  van	  het	  seizoen	  is.	  De	  opening	  
was	  GEWELDIG:	  de	  heren	  wonnen	  de	  eerste	  wed-‐
strijd	  met	  7-‐3	  en	  iedereen	  won	  minimaal	  1	  wedstrijd,	  
dat	  was	  een	  fantastisch	  resultaat,	  Yoeri	  won	  er	  zelfs	  
3.	  	  Yoeri	  en	  Mak	  zijn	  ook	  wel	  de	  kopmannen	  van	  het	  
team	  en	  dat	  moeten	  ze	  dan	  ook	  wel	  waar	  maken	  in	  
de	  wedstrijden.	  Mak	  is	  zelfs	  uitgenodigd	  om	  in	  Eind-‐
hoven	  mee	  te	  spelen	  in	  het	  jeugdklassetoernooi	  
waar	  de	  beste	  spelers	  meespelen	  van	  het	  najaarssei-‐
zoen	  2011.	  	  Mod	  is	  een	  ander	  verhaal,	  hij	  is	  de	  ben-‐
jamin	  in	  het	  team,	  maar	  de	  speler	  met	  de	  meeste	  
vooruitgang.	  Ook	  Mod	  won	  een	  wedstrijd	  bij	  SVE,	  en	  
dat	  alles	  omdat	  hij	  de	  bal	  steeds	  onder	  controle	  hield	  
en	  op	  tafel.	  Mod	  maakte	  heel	  weinig	  onnodige	  fou-‐
ten.	  	  
	  
De	  tweede	  wedstrijd	  thuis	  tegen	  Hoogland	  verliep	  
iets	  minder,	  het	  had	  5-‐5	  moeten	  zijn	  maar	  het	  werd	  
een	  verlies	  van	  2-‐8.	  De	  volgende	  keer	  beter	  tegen	  
Hoogland.	  	  
	  
De	  derde	  wedstrijd	  was	  tegen	  het	  team	  WIK	  waar	  de	  
heren	  de	  vorige	  twee	  keer	  van	  hadden	  verloren.	  
Deze	  keer	  echter	  niet.	  Yoeri,	  Mak	  en	  Mod	  wonnen	  
nu	  de	  wedstrijd	  met	  6-‐4.	  Ik	  wil	  maar	  zeggen:	  ze	  gaan	  
steeds	  beter	  spelen.	  Heren	  ga	  zo	  door,	  dan	  zal	  ik	  
jullie	  blijven	  steunen,	  waar	  we	  ook	  naar	  toe	  moeten.	  
	  
Veel	  succes,	  Cees	  Lam,	  coach	  team	  4.	  
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BC-ranglijsttoernooi Assen  
10 december 2011. 

	  
Na	  een	  stroeve	  aanmeldingsfase	  konden	  we	  met	  z’n	  
vieren	  naar	  Assen	  afreizen.	  
Kristel,	  Maxim,	  Sander	  en	  Cees	  gingen	  richting	  Assen	  
op	  zaterdag	  10	  december	  2011.	  
Sander	  en	  ik	  haalden	  Maxim	  en	  Kristel	  thuis	  op	  en	  
weg	  waren	  we,	  een	  mooie	  lange	  dag	  tegemoet.	  
	  
Kristel	  speelde	  bij	  de	  meisjes	  B-‐kadetten	  mee.	  Maxim	  
en	  Sander	  bij	  de	  jongens	  B-‐junioren.	  
Kristel	  speelde	  in	  een	  poule	  van	  vijf,	  waarvan	  de	  
nummers	  één	  en	  twee	  doorgingen	  in	  de	  hoofdronde	  
en	  de	  overige	  spelers	  in	  de	  troostronde	  verder	  gin-‐
gen.	  
	  
Het	  was	  het	  eerste	  B-‐ranglijsttoernooi	  voor	  Kristel.	  
Dat	  betekende	  dus	  dat	  ze	  vanaf	  nu	  elke	  wedstrijd	  te-‐
gen	  een	  sterke	  tegenstander	  mocht	  spelen,	  want	  ie-‐
dere	  speelster	  heeft	  een	  B-‐licentie.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
De	  verwachtingen	  waren	  dus	  behoudend,	  hoe	  zou	  
het	  verlopen.	  Het	  verliep	  natuurlijk	  erg	  goed.	  In	  de	  
poule	  wist	  ze	  keurig	  drie	  wedstrijden	  te	  winnen	  en	  
werd	  ze	  door	  onderling	  resultaat	  net	  derde.	  Dit	  bete-‐
kende	  dat	  ze	  net	  niet	  de	  hoofdronde	  had	  gehaald.	  In	  
de	  volgende	  knock-‐out	  rondes	  deed	  Kristel	  het	  uit-‐
stekend,	  al	  kwam	  ze	  wel	  eens	  vragen	  “wat	  moet	  ik	  
nu	  doen?”.	  Dan	  praatten	  we	  even	  wat	  er	  mogelijk	  
was,	  ze	  begreep	  de	  opzet	  en	  zo	  kwam	  ze	  in	  de	  finale	  
terecht	  van	  de	  troostronde.	  Wederom	  een	  toppres-‐
tatie,	  mevrouw	  ging	  weer	  met	  een	  beker	  naar	  huis.	  
	  
Hoe	  verliep	  het	  met	  Maxim	  en	  Sander?	  Beide	  heren	  
hadden	  eigenlijk	  hetzelfde	  verhaal.	  	  
	  

	  
	  
Allebei	  hadden	  zij	  een	  goede	  start	  in	  hun	  poule.	  Bei-‐
den	  bereikte	  de	  hoofdronde	  en	  de	  verwachtingen	  
waren	  hoog.	  	  
	  
Helaas,	  in	  de	  eerste	  knock-‐out	  ronde	  verloren	  de	  
heren	  en	  was	  het	  toernooi	  voor	  hen	  over.	  Had	  Kristel	  
gedacht	  dat	  zij	  op	  Maxim	  en	  Sander	  moest	  wachten,	  
nu	  waren	  de	  rollen	  omgekeerd.	  Maxim	  en	  Sander	  
moesten	  op	  Kristel	  wachten.	  Maxim	  en	  Sander	  von-‐
den	  dat	  natuurlijk	  niet	  erg,	  want	  andersom	  was	  het	  
hetzelfde	  geweest,	  dan	  had	  Kristel	  ook	  met	  plezier	  
gewacht	  op	  Maxim	  en	  Sander.	  Een	  bijkomend	  voor-‐
deel	  was	  ook	  nog	  dat	  we	  nu	  direct	  een	  extra	  coach	  
en	  een	  scheidsrechter	  voor	  de	  wedstrijd	  hadden.	  
	  
Tot	  slot,	  een	  goede	  dag	  voor	  Kristel	  en	  een	  iets	  min-‐
dere	  dag	  voor	  Maxim	  en	  Sander.	  Er	  had	  wat	  meer	  in	  
moeten	  zitten	  voor	  de	  heren,	  maar	  wie	  weet	  de	  vol-‐
gende	  keer	  beter.	  
	  
Op	  naar	  het	  BC-‐toernooi	  in	  Nijmegen	  of	  het	  Neder-‐
lands	  kampioenschap	  Jeugd	  in	  Eindhoven.	  
	  
Veel	  succes	  bij	  jullie	  volgende	  optreden,	  
Cees	  Lam,	  een	  enthousiaste	  begeleider.	  
	  

Oliebollentoernooi 2011 
	  
Op	  27	  december	  vorig	  jaar	  was	  het	  weer	  zo	  ver:	  het	  
jaarlijkse	  oliebollentoernooi	  stond	  weer	  voor	  de	  
deur.	  Dit	  toernooi	  staat	  bekend	  om	  het	  ‘handicapsys-‐
teem’;	  de	  hoger	  geplaatste	  spelers	  moeten	  punten	  
voor	  geven	  aan	  de	  lager	  geplaatste	  spelers.	  
Dit	  met	  als	  doel	  dat	  elke	  speler	  een	  (ongeveer)	  even	  
grote	  kans	  heeft	  om	  als	  toernooiwinnaar	  uit	  de	  bus	  
te	  komen.	  
	  
Om	  het	  nog	  wat	  eerlijker	  te	  maken	  hadden	  we	  beslo-‐
ten	  spelers	  die	  eigenlijk	  niet	  in	  hun	  klasse	  thuishoren	  
een	  klasse	  lager	  of	  hoger	  in	  te	  delen	  dan	  hun	  compe-‐
titieniveau.	  
	  
Na	  het	  wachten	  op	  enkele	  laatkomers	  kon	  om	  
11.15u,	  een	  kwartier	  later	  dan	  gepland,	  het	  toernooi	  
beginnen.	  Met	  38	  deelnemers	  was	  het	  een	  aardig	  
grote	  opkomst.	  
De	  poules	  werden	  ingedeeld	  in	  vijf	  6-‐kampen	  en	  één	  
8-‐kamp,	  waarbij	  alle	  nummers	  1	  en	  2	  en	  de	  beste	  
nummers	  3	  doorgingen	  naar	  de	  winnaarsronde.	  De	  
rest	  kon	  verder	  in	  de	  verliezersronde.	  
	  
Halverwege	  de	  poules	  kon	  er	  nog	  een	  patatje	  en	  
kroket/frikandel	  gegeten	  worden,	  gesponsord	  door	  
Don	  fiets	  &	  ski	  shop.	  (vervolg	  op	  blz:	  18)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  17)	  
Na	  een	  kleine	  3	  uur	  waren	  de	  poule-‐uitslagen	  be-‐
kend.	  Door	  naar	  de	  winnaarsronde	  gingen:	  Yoeri,	  
Jesse,	  Mod,	  Bart,	  Sander,	  Mak,	  Pim,	  Pardis,	  Jens,	  
Maxim,	  Kristel,	  Arianne,	  Louise,	  Andreas,	  Timo	  en	  
Joep.	  	  
De	  rest	  streed	  verder	  in	  verliezersronde.	  
	  
Leuk	  om	  te	  zien	  was	  dat	  de	  handicaps	  meestal	  rede-‐
lijk	  eerlijk	  waren,	  getuige	  de	  vele	  spannende	  wed-‐
strijden	  in	  de	  vervolgrondes.	  
Uiteindelijk	  haalden	  Jesse,	  Sander,	  Mod	  en	  Jens	  de	  
halve	  finales	  van	  de	  winnaarsronde.	  
Hierin	  moest	  Jesse	  het	  opnemen	  tegen	  Mod	  en	  San-‐
der	  tegen	  Jens.	  	  
Dit	  betekende	  2	  wedstrijden	  waarin	  een	  niet-‐lid	  te-‐
gen	  een	  lid	  speelde.	  
Waar	  Jesse	  nog	  knap	  de	  1e	  game	  won	  van	  Mod,	  
moest	  hij	  in	  de	  volgende	  3	  games	  toch	  net	  het	  on-‐
derspit	  delven.	  Toch	  was	  dit	  een	  erg	  spannende	  
wedstrijd.	  
Ook	  de	  andere	  halve	  finale	  verliep	  zeker	  niet	  soepel	  
voor	  ons	  TTV	  Huizenlid.	  
Sander	  moest	  tegen	  Jens	  maar	  liefst	  10	  punten	  voor-‐
geven.	  
Nadat	  de	  1e	  game	  naar	  Sander	  ging,	  won	  Jens	  daarna	  
knap	  2	  games	  achter	  elkaar	  met	  11-‐2	  en	  11-‐4.	  
Knap	  herstel	  van	  Sander,	  ondanks	  tegenstribbelen	  
van	  Jens,	  leverde	  uiteindelijk	  toch	  het	  onderonsje	  in	  
de	  finale	  op	  tussen	  de	  leden:	  3-‐2	  voor	  Sander.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
De	  finale	  tussen	  Mod	  en	  Sander	  was	  een	  mooie	  wed-‐
strijd,	  waarbij	  af	  en	  toe	  fenomenale	  ballen	  geslagen	  
werden	  door	  beide	  spelers.	  
	  
Nadat	  de	  eerste	  2	  games	  met	  minimaal	  verschil	  naar	  
Sander	  gingen,	  leek	  het	  verzet	  van	  Mod	  gebroken	  
zodat	  Sander	  uiteindelijk	  de	  finale	  met	  3-‐0	  won.	  
Hij	  mag	  zich	  daardoor	  een	  jaar	  lang	  jeugdoliebol	  van	  
het	  jaar	  noemen.	  
	  
In	  de	  halve	  finale	  van	  de	  verliezersronde	  kwam	  Frank	  
uit	  tegen	  Fabio	  en	  Thijmen	  moest	  het	  opnemen	  te-‐
gen	  Sem.	  Fabio	  won	  zijn	  partij	  redelijk	  eenvoudig	  in	  
straight	  games,	  terwijl	  Sem	  tot	  het	  uiterste	  moest	  
gaan	  om	  Thijmen	  te	  bedwingen.	  
Bij	  de	  finale	  werd	  elke	  game	  met	  2	  punten	  verschil	  
beslist,	  waarbij	  de	  meeste	  keren	  in	  het	  voordeel	  van	  
Fabio.	  Hierdoor	  won	  hij	  uiteindelijk	  3-‐1,	  waardoor	  hij	  
zich	  winnaar	  van	  de	  verliezersronde	  mag	  noemen.	  
	  
Dan	  rest	  mij	  nog	  iedereen	  te	  bedanken	  die	  geholpen	  
heeft	  bij	  de	  organisatie.	  
Cees	  Lam	  voor	  de	  bardienst,	  Henk	  Tax	  en	  Ferry	  de	  
Hoogen	  voor	  de	  wedstrijdcoördinatie.	  
Uiteraard	  ook	  alle	  ouders	  bedankt	  en	  iedereen	  die	  ik	  
vergeten	  ben	  te	  vermelden.	  
	  
Quinten	  van	  Dissel	  
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Afdelingskampioenschappen Jeugd 2012. 
	  
In	  twee	  weekenden	  in	  januari	  werden	  dit	  jaar	  de	  
Afdelingskampioenschappen	  gehouden	  in	  de	  zalen	  
van	  de	  TTV	  Hilversum.	  Bijna	  alle	  jeugdleden	  van	  ons	  
deden	  hieraan	  mee.	  Het	  eerste	  weekend	  mochten	  
de	  hogere	  jeugdspelers	  komen	  opdraven.	  	  
	  
Quinten	  van	  Dissel	  	  jeugd	  kampioen	  van	  de	  NTTB	  
afdeling	  Midden.	  

	  
Quinten	  was	  in	  finale	  van	  de	  jeugdklasse	  1	  sterker	  
dan	  Tim	  de	  Graaf	  van	  Rega,	  nadat	  hij	  eerder	  de	  finale	  
van	  de	  junioren	  1	  juist	  had	  verloren	  van	  Tim.	  In	  vier	  
games	  werd	  de	  finalepartij	  in	  de	  belangrijkste	  klasse	  
van	  de	  Afdelingskampioenschappen	  beslist	  in	  het	  
voordeel	  van	  Quinten.	  Hiermee	  volgt	  hij	  Tim	  op	  als	  	  
kampioen	  van	  de	  afdeling	  Midden.	  Quinten,	  nog-‐
maals	  van	  harte	  gefeliciteerd.	  	  
	  
Door	  de	  overwinning	  van	  Quinten	  van	  Dissel	  heeft	  
de	  TTV	  Huizen	  na	  15	  jaar	  weer	  een	  bijzondere	  kam-‐
pioen.	  Zie	  voor	  deze	  mooie	  lijst	  de	  website	  van	  TTV	  
Huizen:	  	  
	  
http://www.ttvhuizen.nl/ttvhuizen.nl/ttvhuizen.php?page
=algemeen_geschiedenid_bijzonderekampioenen	  
	  
Hieronder	  de	  resultaten	  van	  de	  andere	  TTV	  Huizen	  
deelnemers:	  
	  	  
In	  Jeugdklasse	  1:	  
Maxim	  vd	  Kaaij	  kwam	  in	  deze	  klasse	  helaas	  de	  poule	  
niet	  door.	  Ilan	  Meijer,	  Sander	  Lam,	  Bastiaan	  vd	  San-‐
den,	  Roy	  Kapel	  en	  Quinten	  kwamen	  dit	  wel,	  Roy	  
werd	  in	  de	  ronde	  daarna	  uitgeschakeld.	  Sander,	  Ilan	  
en	  Bastiaan	  kwamen	  tot	  de	  kwart	  finale.	  Quinten	  
won	  dus	  de	  finale	  van	  Tim	  de	  Graaf.	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
In	  Jeugdklasse	  2:	  
Kristel	  Koelewijn,	  Louise	  Kos,	  Mak	  Temmet,	  Pardis	  	  
Faqiri	  en	  Yoeri	  Tax	  kwamen	  helaas	  de	  poule	  niet	  
door.	  Yoeri	  Tax	  verloor	  in	  zijn	  poule	  van	  de	  uiteinde-‐
lijke	  nr	  2	  en	  dus	  finaliste	  Heleen	  Hop	  van	  Hilversum.	  
	  
In	  Jeugdklasse	  3:	  
Helaas	  kwam	  in	  deze	  klasse	  Mod	  Temmet	  zijn	  poule	  
niet	  door.	  
	  
Jongens	  Junioren	  1:	  
Maxim	  had	  een	  zware	  poule	  en	  kwam	  deze	  niet	  
door.	  Bastiaan	  en	  Ilan	  kwamen	  dit	  wel,	  helaas	  verlo-‐
ren	  ze	  beiden	  hun	  partij	  daarna.	  Quinten	  stond	  dus	  
in	  finale	  tegen	  Tim	  de	  Graaf	  van	  Rega,	  maar	  verliest	  
deze	  finale	  met	  slechts	  2	  punten	  verschil	  in	  de	  5e	  
game.	  	  
Pupillen	  1:	  
Mod	  kwam	  jammer	  genoeg	  net	  te	  kort	  om	  de	  vol-‐
gende	  ronde	  te	  bereiken.	  
	  
Kadetten	  1:	  
Roy	  kwam	  de	  poule	  door,	  maar	  verloor	  in	  halve	  fina-‐
le	  van	  de	  latere	  winnaar.	  	  
	  

Kadetten	  2:	  
Yoeri	  won	  van	  Pardis	  nadat	  ze	  beiden	  de	  poule	  wa-‐
ren	  doorgekomen,	  maar	  verloor	  zijn	  halve	  finale	  par-‐
tij	  daarna.	  
	  
Meisjes	  2:	  
Louise	  en	  Kristel	  kwamen	  de	  poule	  niet	  door.	  Louise	  
verloor	  hierin	  van	  de	  uiteindelijke	  winnaar	  Heleen	  
Hop	  van	  Hilversum,	  maar	  was	  zeker	  niet	  kansloos.	  
Kristel	  verloor	  van	  de	  nr	  2:	  Katherine	  Huiskamp	  van	  
Good	  Luck.	  
	  
Dubbel	  1:	  
Maxim	  werd	  met	  zijn	  dubbelpartner	  Joost	  Mulder	  
van	  Rega	  gedeeld	  eerste	  in	  de	  poule	  maar	  op	  onder-‐
ling	  resultaat	  zelfs	  3e	  en	  mocht	  dus	  niet	  door	  naar	  de	  
volgende	  ronde.	  Tim	  de	  Graaf	  en	  Quinten	  wonnen	  in	  
de	  finale	  van	  Remco	  Burgman	  en	  Arman	  Bashtbavi-‐
an,	  nadat	  ze	  in	  de	  halve	  finale	  nipt	  in	  5-‐en	  wonnen	  
van	  Bastiaan	  vd	  Sanden	  en	  Roy	  Kapel.	  
	  
Dubbel	  2:	  
Hierin	  geen	  succes.	  Kristel	  en	  Louise,	  Mak	  en	  Yoeri	  
kwamen	  de	  poule	  niet	  door.	  
(vervolg	  op	  blz:	  20)	  
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(vervolg	  blz:	  19)	  
Dubbel	  3:	  
Pardis	  en	  Mod	  door	  in	  de	  poule,	  dus	  in	  de	  halve	  fina-‐
le,	  maar	  verloren	  deze	  halve	  finale	  partij	  nipt	  in	  5-‐en.	  	  

	  
In	  het	  tweede	  weekend	  kwamen	  de	  lagere	  jeugd	  
spelers	  zich	  meldden	  aan	  de	  tafels	  van	  de	  TTV	  Hilver-‐
sum.	  
	  
Voor	  TTV	  Huizen	  kwamen	  de	  2	  linkspotigen	  Timo	  
Weinberg	  en	  Tim	  Hoek	  in	  het	  dubbel	  het	  verst.	  Zij	  
haalden	  de	  halve	  finale,	  waarin	  ze	  verloren	  van	  Joris	  

Barkema	  en	  Lucas	  van	  Rooijen	  van	  Iduna,	  helaas	  nipt	  
in	  5	  games.	  Onze	  overige	  clubgenoten	  kwamen	  de	  
poule	  niet	  door.	  	  
	  
Hierna	  werden	  de	  diverse	  jeugdklasses	  gespeeld	  
waarin	  Thijmen	  van	  Dijk,	  Liquenda	  Molenaar,	  Kees	  
Arwert,	  Arianne	  Boot,	  Timo	  Weinberg,	  Jasper	  Tax	  en	  
Fabio	  Lemson	  wel	  wedstrijden	  wisten	  te	  winnen,	  
maar	  helaas	  de	  poulefase	  hiermee	  niet	  doorkwamen.	  	  
	  
Wel	  door	  naar	  de	  volgende	  ronde	  ging	  Tim	  Hoek,	  
maar	  hierin	  was	  Arthur	  Huiberts	  de	  wedstrijd	  na	  de	  	  
poule	  net	  iets	  beter.	  Tim	  verloor	  in	  5	  games	  na	  2-‐0	  
voor	  te	  hebben	  gestaan.	  Volop	  kans	  dus,	  maar	  uit-‐
eindelijk	  was	  zijn	  tegenspeler	  net	  iets	  geduldiger	  en	  
misschien	  iets	  minder	  zenuwachtig	  dan	  Tim.	  
	  
	  
	  

	  
	  
Na	  de	  jeugdklassen	  kwamen	  de	  Junioren,	  Kadetten	  
en	  Pupillen	  klasses	  aan	  de	  beurt.	  Hierin	  kwam	  Fabio	  
Lemson	  zijn	  poule	  door,	  maar	  verloor	  in	  de	  wedstrijd	  
	  

	  
	  
daarna	  na	  goed	  spel	  in	  vier	  games	  van	  4e	  klasse	  speler	  
Aakanksh	  Sing	  van	  Hilversum.	  	  
	  
De	  overige	  TTV	  Huizen	  deelnemers	  kwamen	  hun	  poule	  
niet	  door,	  behalve	  Timo	  Weinberg.	  Timo	  deed	  het	  
zelfs	  zo	  goed	  dat	  hij	  er	  met	  de	  eerste	  prijs	  vandoor	  is	  
gegaan	  in	  de	  Junioren/Kadetten	  3	  klasse.	  Hij	  won	  vrij	  
eenvoudig	  van	  Jurgen	  Mulder	  van	  Hilversum,	  mede	  
door	  het	  goede	  coachen	  van	  Kristel	  Koelewijn.	  	  
	  
Timo,	  nogmaals	  van	  harte	  gefeliciteerd.	  
	  
Die	  dagen	  zijn	  er	  trouwens	  schitterende	  (actie)foto’s	  
gemaakt	  door	  Frans	  Wieringa,	  welke	  te	  vinden	  zijn	  
via:	  https://picasaweb.google.com/ttvhilversum	  	  
	  
Tot	  volgend	  jaar!	  
Henk	  Tax	  	  
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Mini-Meerkampen en D-Kadetten  
Meerkampen Huizen 

	  
Zaterdag	  18	  februari	  was	  het	  lekker	  druk	  in	  onze	  
twee	  gymzalen	  en	  de	  kantine.	  58	  kinderen	  en	  mis-‐
schien	  net	  iets	  minder	  ouders	  en	  begeleiders	  waren	  
naar	  Huizen	  gekomen	  voor	  de	  4e	  ronde	  van	  de	  Mini-‐
Meerkampen	  dit	  seizoen.	  	  
De	  Mini-‐Meerkampen	  is	  een	  toernooi	  voor	  begin-‐
nende	  spelers.	  Er	  wordt	  zes	  keer	  per	  jaar	  een	  toer-‐
nooi	  georganiseerd,	  drie	  keer	  op	  een	  zaterdag	  en	  
drie	  keer	  op	  een	  zondag.	  Elke	  keer	  doen	  er	  kinderen	  
van	  verschillende	  clubs	  uit	  de	  afdeling	  Midden	  Ne-‐
derland	  aan	  mee.	  
Om	  10	  uur	  werd	  er	  begonnen	  en	  werden	  er	  vooral	  7-‐	  
kampjes	  gespeeld,	  maar	  ook	  twee	  6-‐kampen	  en	  een	  
5-‐kampje.	  Hierdoor	  speelden	  de	  talenten	  minimaal	  4	  
en	  maximaal	  6	  wedstrijden.	  Natuurlijk	  waren	  de	  5	  
kampen	  wat	  eerder	  klaar	  waardoor	  de	  6-‐	  en	  7-‐
kampen	  op	  2	  tafels	  verder	  konden.	  	  
	  
Voor	  Huizen	  deden	  Thijmen	  van	  Dijk,	  Joey	  Maphar,	  
Liquenda	  Molenaar,	  Andreas	  Lauffer	  en	  Kees	  Arwert	  
mee.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
Liquenda	  won	  2	  van	  de	  4	  partijen	  en	  werd	  net	  3e	  
achter	  Kees,	  die	  dus	  2e	  werd	  en	  na	  afloop	  een	  beker	  
in	  ontvangst	  mocht	  nemen.	  Grotere	  bekers	  waren	  er	  
voor	  Thijmen,	  Joey	  en	  Andreas	  omdat	  ze	  alle	  drie	  1e	  
werden	  in	  hun	  poule.	  Andreas	  won	  al	  zijn	  wedstrij-‐
den,	  Thijmen	  verloor	  er	  slechts	  eentje,	  net	  als	  Joey.	  	  

	  
Het	  was	  wederom	  een	  gezellige	  zaterdag	  en	  	  
ik	  bedank	  Wim	  Fassotte	  voor	  de	  prima	  toernooilei-‐
ding.	  
	  
Henk	  Tax.	  
	  
	  
	  
	  

Wanneer: Wat:( Voor(wie:
29#februari Jubileumfeest0250jaar055+0Club Senioren
02#maart Stuitertoernooi Senioren
10#maart Huizen/Prima0Donna0Kaas010thuis Jeugd0&0Senioren
17#maart Huizen/Prima0Donna0Kaas010thuis Jeugd0&0Senioren
28#maart Algemeen0ledenvergadering Jeugd0&0Senioren
31#maart Huizen/Prima0Donna0Kaas010thuis Jeugd0&0Senioren
05#april Paasrecreantentoernooi Senioren0recreanten
06#april Inhaal0&0toernooi Senioren
07#april Huizen/Prima0Donna0Kaas010thuis Jeugd0&0Senioren
10#april Vergadering0TCS 0
20#april Prima0Donna0Kaas00Clubkampioenschap Senioren
23#april Start0bekercompetitie Senioren
26#april Laatste0training0 Senioren0recreanten
28#april Deadline0volreffer Jeugd0&0Senioren
29#april NJK0Toernooi0voor0A0licenties Jeugd

Voor(in(je(Agenda

Voor$de$actuele$agenda$kijk$dan$op$www.ttvhuizen.nl




