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Van de voorzitter 
	  
De	  voorjaarscompetitie	  is	  ten	  einde,	  bij	  de	  senioren	  
hebben	  team	  2	  (Hoofdklasse),	  team	  4	  (2e	  klasse)	  en	  
team	  8	  (4e	  klasse)	  het	  kampioenschap	  binnenge-‐
haald.	  Van	  harte	  gefeliciteerd.	  Bij	  de	  jeugd	  waren	  he-‐
laas	  geen	  kampioenen,	  wel	  een	  compliment	  voor	  
team	  1	  met	  een	  plek	  in	  de	  Kampioenspoule.	  De	  T.C.J.	  
en	  de	  T.C.S.	  zijn	  druk	  bezig	  alle	  uitslagen	  te	  verwer-‐
ken,	  zodat	  de	  resultaten	  en	  percentages	  in	  deze	  Vol-‐
treffer	  weergegeven	  kunnen	  worden.	  
	  
Volgend	  seizoen	  hebben	  we	  twee	  landelijke	  senio-‐
renteams	  op	  zaterdag	  en	  ik	  hoop	  dat	  daar	  nog	  een	  
landelijk	  jeugdteam	  bij	  komt,	  de	  T.C.J.	  is	  hier	  nog	  
mee	  bezig.	  
	  
Op	  de	  zaterdagen	  is	  er	  altijd	  veel	  publiek	  aanwezig,	  
het	  is	  gezellig	  en	  vaak	  zijn	  er,	  naast	  de	  gebruikelijk	  
snacks,	  extraatjes.	  Met	  hulp	  van	  de	  Z.K.C.	  serveren	  
de	  barteams	  dan	  bijvoorbeeld	  eigen	  gemaakte	  saté,	  
warm	  vlees,	  shoarma	  of	  gehaktballen.	  Ik	  ga	  er	  vanuit	  
dat	  dit	  komend	  seizoen	  weer	  opgepakt	  wordt,	  want	  
ik	  hoor	  alleen	  maar	  positieve	  berichten.	  
	  
Op	  woensdag	  6	  juni	  2012	  staat	  de	  A.L.V.	  afdeling	  
Midden	  Nederland	  op	  het	  programma.	  Zaken	  die	  van	  
belang	  zijn	  voor	  de	  T.T.V.	  Huizen	  zullen	  in	  de	  volgen-‐
de	  Voltreffer	  vermeldt	  worden.	  
	  
Nu	  het	  competitieseizoen	  voorbij	  is	  en	  de	  bekercom-‐
petitie	  in	  volle	  gang	  is	  wil	  ik	  iedereen	  wijzen	  op	  de	  
mogelijkheden	  om	  het	  voorjaarsseizoen	  af	  te	  sluiten.	  
Op	  de	  kalender	  staan	  nog	  onder	  andere	  het	  vrijwil-‐
ligersuitje	  op	  19	  mei	  2012,	  voor	  de	  jeugd	  de	  Gooi-‐
meer	  Cup	  op	  2	  juni	  2012	  bij	  Almeerspin	  en	  de	  finale	  
jeugd	  Middenmeerkampen	  op	  23	  juni	  2012	  bij	  ons.	  
	  

	  

	  
De	  T.C.S.	  is,	  met	  hulp	  van	  de	  P.A.C.,	  bezig	  met	  de	  
voorbereidingen	  van	  de	  traditionele	  toernooien	  voor	  
de	  start	  van	  de	  najaarscompetitie,	  te	  weten	  de	  strijd	  
om	  de	  Lentink	  Cup	  en	  het	  Prima	  Donna	  Kaas	  Bedrij-‐
ventoernooi.	  Zoals	  het	  er	  nu	  naar	  uitziet	  zal	  de	  Len-‐
tink	  Cup	  gehouden	  worden	  op	  vrijdag	  31	  augustus	  
2012	  bij	  Rega,	  binnenkort	  zal	  de	  inschrijflijst	  opge-‐
hangen	  worden.	  Het	  PDK	  Bedrijventoernooi	  volgt	  
dan	  op	  vrijdag	  7	  september	  2012.	  Beide	  data	  zijn	  nog	  
onder	  voorbehoud	  van	  de	  definitieve	  competitieda-‐
ta,	  de	  N.T.T.B.	  heeft	  die	  nog	  niet	  vastgesteld.	  
	  
We	  kunnen	  ons	  in	  vorm	  houden	  en	  voorbereiden	  op	  
het	  najaarsseizoen	  tijdens	  de	  zomeropening	  op	  vrij-‐
dagavond	  van	  juni	  t/m	  augustus.	  Deze	  avonden	  zijn	  
uitermate	  geschikt	  om	  gezellig	  aan	  de	  bar	  een	  
praatje	  te	  houden	  over	  bijvoorbeeld	  de	  vakantie.	  
	  
Geniet	  van	  de	  komende	  weken,	  het	  wordt	  steeds	  
warmer	  en	  de	  zon	  laat	  zich	  meer	  zien.	  
	  
Frank	  Hagen.	  
	  

Algemene Leden Vergadering 
	  
Op	  28	  maart	  2012	  is	  de	  A.L.V.	  over	  het	  boekjaar	  2011	  
gehouden,	  hier	  een	  klein	  verslag.	  
	  
De	  onderstaande	  noemenswaardige	  gebeurtenissen	  
over	  2011	  zijn	  aangestipt.	  Team	  2	  bij	  de	  jeugd	  werd	  
2x	  kampioen	  en	  ging	  van	  landelijk	  C	  naar	  landelijk	  A.	  
Team	  1	  bij	  de	  jeugd	  verwierf	  zich	  een	  plek	  in	  de	  
kampioenspoule	  van	  2012.	  Een	  drukke	  woensdag-‐
middag	  bij	  de	  55+	  club.	  Succesvolle	  activiteiten	  als	  
het	  PDK	  Bedrijventoernooi,	  de	  PDK	  clubkampioen-‐
schappen,	  Ouder/kind-‐toernooien,	  het	  PDK	  Oliebol-‐
lentoernooi,	  de	  jeugduitwisseling	  met	  Almeerspin	  
om	  de	  “Gooimeer”-‐cup	  en	  de	  seniorenuitwisseling	  
met	  Rega	  om	  de	  “Lentink”-‐cup.	  Wederom	  een	  stij-‐
ging	  van	  het	  aantal	  recreanten.	  Het	  vrijwilligersuitje,	  
eten	  bij	  O’Donder.	  
	  
De	  bespreking	  van	  de	  jaarverslagen	  en	  de	  financiële	  
stukken	  over	  2011	  verliep	  snel	  en	  goed.	  
	  
Namens	  de	  kascontrolecommissie	  heeft	  Robert	  Bun-‐
schoten	  het	  verslag	  van	  de	  kascontrolecommissie	  
voorgelezen.	  Hieruit	  is	  naar	  voren	  gekomen	  dat	  het	  
beheer	  van	  de	  penningen	  op	  een	  accurate	  wijze	  
heeft	  plaatsgevonden.	  Alle	  vragen	  wist	  de	  penning-‐
meester	  tot	  volle	  tevredenheid	  te	  beantwoorden.	  
(vervolg	  op	  blz:	  3)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  2)	  
De	  leden,	  die	  10	  en	  25	  jaar	  lid	  waren	  feliciteren	  wij	  
hierbij	  nogmaals,	  namens	  het	  bestuur	  en	  leden	  van	  
de	  T.T.V.	  Huizen.	  Quinten	  van	  Dissel	  (10	  jaar	  lid),	  
Hans	  le	  Poole	  (25	  jaar	  lid)	  en	  Piet	  Traarbach	  (25	  jaar	  
lid)	  kregen	  het	  speldje	  uitgereikt	  door	  de	  voorzitter.	  
Hans	  en	  Piet	  ontvingen	  thuis	  een	  bloemetje.	  
	  
Er	  zijn	  geen	  kandidaten	  voorgedragen	  voor	  lid	  van	  
verdienste	  en/of	  erelid.	  
	  
Rob	  Barendregt	  heeft	  de	  mentaliteitsbeker	  uitgereikt	  
gekregen	  daar	  hij	  al	  jaren	  veel	  vrijwilligerswerk	  ver-‐
zet	  buiten	  de	  commissies	  om,	  waaronder	  bardienst,	  
altijd	  bereid	  is	  om	  een	  bardienst	  over	  te	  nemen	  
en/of	  de	  barmedewerker	  te	  helpen	  als	  het	  druk	  is,	  
draait	  in	  de	  vakantieperiode	  de	  meeste	  bardiensten	  
en	  het	  maken	  van	  tosti's	  (b.v.	  het	  afgelopen	  voetbal-‐
toernooi	  waren	  ze	  ineens	  op,	  komt	  Jan	  Visser	  hem	  
toevallig	  tegen	  in	  het	  dorp	  en	  een	  uur	  later	  komt	  hij	  
binnen	  met	  40	  tosti's).	  Met	  het	  uitreiken	  van	  de	  
mentaliteitsbeker	  waarderen	  wij	  het	  vele	  werk	  dat	  
hij	  verricht	  en	  moedigen	  wij	  hem	  aan	  om	  dit	  te	  con-‐
tinueren.	  
	  
Kees	  Visser	  is	  herbenoemd	  als	  Vertegenwoordiger	  
van	  de	  Z.K.C..	  Monique	  Gerritse-‐van	  de	  Brug	  is	  afge-‐
treden	  als	  secretaris.	  Thijs	  Fennis	  is	  afgetreden	  als	  
Vertegenwoordiger	  van	  de	  P.A.C..	  Frank	  Hagen	  was	  
per	  15	  juni	  2011	  al	  afgetreden	  als	  Vertegenwoordi-‐
ger	  van	  de	  T.C.S..	  Jeroen	  Blok	  is	  benoemd	  tot	  secre-‐
taris.	  Cees	  Lam	  is	  benoemd	  tot	  vertegenwoordiger	  
van	  de	  T.C.J.,	  hij	  bekleedde	  deze	  functie	  al	  ad	  interim	  
sinds	  3	  oktober	  2011.	  Frank	  Hagen	  is	  benoemd	  tot	  
Voorzitter,	  hij	  bekleedde	  deze	  functie	  al	  ad	  interim	  
sinds	  15	  juni	  2011.	  Monique	  en	  Thijs	  wil	  ik	  nogmaals	  
bedanken	  voor	  het	  werk	  dat	  zij	  verricht	  hebben	  in	  
het	  bestuur.	  Tot	  op	  heden	  zijn	  er	  nog	  geen	  kandida-‐
ten	  voor	  de	  functie	  Vertegenwoordiger	  T.C.S.	  en	  
P.A.C..	  Het	  is	  van	  belang	  dat	  er	  zo	  spoedig	  mogelijk	  
nieuwe	  vertegenwoordigers	  komen,	  dus	  meld	  u	  aan.	  
	  
Robert	  Bunschoten	  en	  Jerry	  van	  Leeuwen	  hebben	  
zich	  aangemeld	  voor	  de	  kascontrolecommissie	  van	  
komend	  jaar.	  Ingeborg	  Rebel-‐Postma	  heeft	  zich	  aan-‐
gemeld	  als	  reserve.	  
	  
De	  begroting	  voor	  2012	  is	  goedgekeurd,	  het	  bestuur	  
gaat	  er	  mee	  aan	  de	  slag.	  
	  
Ik	  hoop	  u	  hiermee	  voldoende	  geïnformeerd	  te	  heb-‐
ben.	  
	  
Frank	  Hagen	  

	  

	  
	  

René Schijff Bokaal 
 

Wat	  is	  dit	  eigenlijk?	  
	  
Omdat	  veel	  leden	  niet	  meer	  weten	  wie	  René	  Schijff	  
was	  en	  wat	  hij	  onder	  andere	  voor	  onze	  vereniging	  
heeft	  gedaan	  even	  een	  korte	  introductie.	  De	  TTV	  
Huizen	  groeide	  eind	  jaren	  70	  en	  begin	  80	  als	  kool	  en	  
was	  druk	  bezig	  met	  jeugd-‐	  en	  seniorentrainingen	  
gericht	  op	  een	  prestatief	  beleid.	  Men	  kwam	  steeds	  
hoger	  en	  het	  bestuur	  was	  van	  mening,	  dat	  er	  een	  
speciaal	  persoon	  voor	  de	  "top"	  van	  de	  vereniging	  
moest	  komen	  om	  het	  beleid	  op	  het	  hoger	  niveau	  te	  
bepalen,	  uit	  te	  voeren	  en	  om	  belangen	  van	  deze	  
"top"	  te	  behartigen.	  Die	  persoon	  werd	  René	  Schijff.	  
Hij	  stortte	  zich	  met	  hart	  en	  ziel	  op	  het	  werk,	  dat	  de	  
Coördinatie	  Commissie	  Technische	  Zaken	  moest	  
gaan	  doen.	  
	  
Helaas	  kwam	  René	  op	  5	  september	  1983	  te	  overlij-‐
den	  tijdens	  één	  van	  zijn	  wekelijkse	  trainingsavonden.	  
Een	  gevoelig	  verlies	  voor	  de	  TTV	  Huizen,	  die	  hiermee	  
een	  grote	  animator	  voor	  het	  prestatieve	  beleid	  ver-‐
loor.	  
Het	  toenmalige	  bestuur	  besloot	  dan	  ook	  een	  bokaal	  
in	  te	  stellen	  ter	  nagedachtenis	  aan	  René.	  Na	  overleg	  
met	  Mieke	  Schijff,	  de	  echtgenote	  van	  René,	  werd	  de	  
bokaal	  op	  27	  september	  1983	  ingesteld.	  De	  René	  
Schijff	  Bokaal	  wordt	  eens	  per	  jaar	  overhandigd	  aan	  
de	  speler	  of	  speelster	  die	  in	  het	  najaar	  –	  en	  voor-‐
jaarscompetitie	  landelijk	  het	  hoogste	  percentage	  
gehaald	  heeft.	  
	  
Tijdens	  de	  clubkampioenschappen	  eigen	  klasse	  seni-‐
oren	  is	  de	  René	  Schijff	  Bokaal	  uitgereikt	  aan	  Gijs	  Mo-‐
lenaar.	  Gijs	  had	  de	  percentages	  83%	  (najaarscompe-‐
titie)	  en	  93%	  (voorjaarscompetitie).	  	  

(vervolg	  op	  blz:	  4)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  3)	  
Je	  kunt	  je	  voorstellen	  dat	  dit	  voor	  de	  anderen	  niet	  te	  
halen	  was.	  	  
	  
Alle	  percentages	  zijn:	  
Naam	   	   	   Najaar	  2011	  	  Voorjaar	  2012	  
Frank	  Bilius	   	   	   35	   	   46	  
Danny	  Harthoorn	   	   25	   	   0	  
Gijs	  Molenaar	   	   	   83	   	   93	  
Andre	  Rebel	   	   	   56	   	   53	  
Sander	  Lam	  (Hilversum)	  	   79	   	   42	  
Maxime	  van	  der	  Kaaij	  (ZTTV)	   58	   	   22	  
	  
Namens	  de	  vereniging	  nogmaals	  van	  harte	  gefelici-‐
teerd	  Gijs.	  
Jeroen	  Blok	  
	  

Eindstanden van de voorjaarscompetitie 
2012 senioren 

	  
De	  competitie	  is	  op	  het	  moment	  van	  schrijven	  alweer	  
twee	  weken	  afgelopen	  en	  de	  bekercompetitie	  is	  
weer	  in	  volle	  gang.	  Ik	  had	  eigenlijk	  gehoopt	  en	  gere-‐
kend	  op	  4	  kampioenen	  in	  de	  voorjaarscompetitie,	  
het	  zijn	  er	  uiteindelijk	  (maar)	  3	  geworden.	  Wellicht	  
dat	  we	  met	  een	  team	  de	  bekercompetitie	  kunnen	  
winnen,	  komen	  we	  toch	  nog	  op	  4!	  Zou	  toch	  best	  leuk	  
zijn….	  	  
Helaas	  is	  het	  toch	  niemand	  gelukt	  om	  op	  de	  100%	  te	  
eindigen	  in	  de	  voorjaarscompetitie.	  De	  familie	  Mole-‐
naar	  was	  er	  dichtbij	  (Marcel	  met	  slechts	  1	  nederlaag	  
en	  Gijs	  met	  2	  nederlagen)	  maar	  het	  is	  uiteindelijk	  net	  
niet	  gelukt	  (ook	  geen	  enkele	  dubbel	  is	  op	  100%	  ge-‐
eindigd	  helaas).	  
	  
Derde	  divisie	  
Het	  team	  van	  kopman	  Gijs	  heeft	  deze	  competitie,	  na	  
een	  stroeve	  start,	  zonder	  al	  te	  veel	  kleerscheuren	  
overleefd!	  Zoals	  gezegd	  was	  het	  begin	  lastig,	  maar	  de	  
donkere	  wolken	  waren	  na	  wedstrijd	  7	  eigenlijk	  al-‐
weer	  overgewaaid.	  
	  
Hoofdklasse	  
De	  mannen	  uit	  team	  2	  hebben	  gedaan	  wat	  verwacht	  
werd	  van	  ze:	  kampioen	  worden	  en	  promoveren	  naar	  
de	  derde	  divisie.	  Met	  een	  voorsprong	  van	  15	  punten	  
is	  het	  team	  vrij	  gemakkelijk	  kampioen	  geworden	  en	  
zijn	  we	  benieuwd	  of	  deze	  mannen	  ook	  kunnen	  mee-‐
komen	  in	  de	  derde	  divisie!	  
	  
Eerste	  klasse	  
Het	  derde	  team	  doet	  de	  naam	  eer	  aan	  en	  zijn	  derde	  
geworden.	  Een	  kampioenschap	  zat	  er	  helaas	  niet	  in,	  	  
maar	  wellicht	  dat	  er	  na	  een	  lange	  zomerstop	  in	  het	  
najaar	  weer	  een	  kampioenschap	  in	  zit.	  

	  
Tweede	  klasse	  
Team	  4	  is	  fluitend	  kampioen	  geworden	  en	  heeft	  met	  
een	  uitzonderlijk	  puntenaantal	  van	  85	  met	  maar	  
liefst	  31	  punten	  voorsprong	  op	  de	  nummer	  2	  het	  
kampioenschap	  binnengehaald.	  Deze	  mannen	  zijn	  
klaar	  voor	  de	  eerste	  klasse!	  
	  
Team	  5	  heeft	  het	  helaas	  niet	  gehaald,	  tegen	  de	  con-‐
currenten	  kon	  het	  goede	  niveau	  van	  de	  eerste	  wed-‐
strijden	  helaas	  niet	  gehandhaafd	  worden	  met	  een	  
vijfde	  plek	  als	  resultaat.	  Dit	  betekent	  voor	  dit	  team	  
degradatie	  en	  waarschijnlijk	  weer	  proberen	  kampi-‐
oen	  te	  worden	  in	  de	  derde	  klasse…	  We	  zullen	  wel	  
weer	  tweede	  klasse	  proberen	  aan	  te	  vragen,	  maar	  of	  
dat	  gaat	  lukken….	  
	  
Derde	  klasse	  
Team	  6	  heeft	  met	  hakken	  over	  de	  sloot	  degradatie	  
weten	  te	  voorkomen,	  want	  ze	  zijn	  als	  één	  van	  de	  
minst	  slechte	  nummer	  5	  geëindigd.	  Met	  een	  diepe	  
zucht	  van	  opluchting	  dus	  op	  naar	  het	  najaarsseizoen,	  
waar	  we	  hopen	  dat	  deze	  mannen	  wat	  makkelijker	  
mee	  kunnen	  draaien	  en	  niet	  lang	  in	  onzekerheid	  
blijven	  zitten.	  Tegen	  die	  tijd	  getrouwd	  man	  Kees	  
Visser	  zal	  weer	  meedraaien	  in	  het	  team,	  dus	  zal	  het	  
hopelijk	  iets	  makkelijker	  verlopen.	  
Team	  7	  valt	  na	  één	  seizoen	  derde	  klasse	  uit	  elkaar.	  
Door	  verschillende	  omstandigheden	  kon	  het	  team	  
niet	  komen	  opdagen	  in	  de	  laatste	  wedstrijd,	  wat	  als	  
gevolg	  heeft	  dat	  men	  eindigt	  op	  7	  punten	  uit	  10	  
wedstrijden….	  
	  
Vierde	  klasse	  
Team	  8	  is	  ook	  op	  zijn	  sloffen	  kampioen	  geworden.	  
Met	  81	  punten	  uit	  10	  wedstrijden	  hebben	  zij	  ook	  een	  
uitzonderlijk	  puntenaantal	  gehaald,	  enorme	  klasse!	  
Hopelijk	  kan	  het	  team	  ook	  in	  de	  derde	  klasse	  mee-‐
komen,	  we	  gaan	  het	  zien	  in	  het	  najaarsseizoen!	  
	  
Vijfde	  klasse	  
Met	  vier	  teams	  in	  de	  vijfde	  klasse	  is	  TTV	  Huizen	  goed	  
vertegenwoordigd,	  helaas	  zal	  dit	  er	  volgend	  seizoen	  
wel	  eentje	  minder	  zijn.	  Want	  tegen	  alle	  verwachtin-‐
gen	  in	  is	  team	  11,	  wat	  toch	  versterkt	  leek	  met	  de	  
komst	  van	  Henny,	  uiteindelijk	  met	  een	  puntenaantal	  
van	  40	  punten	  toch	  gedegradeerd.	  Wel	  balen	  want	  
dit	  team	  hoort	  absoluut	  niet	  in	  de	  zesde	  klasse	  thuis.	  
Eén	  ding	  is	  zeker,	  voor	  dit	  team	  kan	  ik	  wel	  alvast	  
bloemen	  bestellen	  voor	  in	  december.	  Verder	  stond	  
team	  12	  ook	  lang	  op	  degradatie,	  maar	  doordat	  het	  
team	  van	  Elan	  zicht	  teruggetrokken	  lijkt	  te	  hebben,	  is	  
handhaving	  waarschijnlijk	  alsnog	  gelukt!	  
Team	  9	  en	  team	  10	  hebben	  het	  netjes	  gedaan	  deze	  
competitie,	  team	  9	  is	  keurig	  tweede	  geworden	  en	  
(vervolg	  op	  blz:5)	  	  
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(vervolg	  van	  blz:	  4)	  
team	  10	  heeft	  het	  met	  een	  derde	  plek	  ook	  goed	  ge-‐
daan.	  	  
	  
Zesde	  klasse	  
Team	  13	  is	  op	  een	  derde	  plek	  geëindigd	  dit	  seizoen,	  
misschien	  dat	  een	  tweede	  plaats	  wel	  haalbaar	  was	  
geweest	  maar	  de	  nummer	  1	  SC	  ‘t	  Gooi	  was	  zeker	  
twee	  maten	  te	  groot.	  Pim	  zal	  het	  team	  volgend	  	  
seizoen	  weer	  gaan	  verlaten,	  maar	  we	  hopen	  dat	  	  

	  
	  
Martin	  in	  het	  najaar	  weer	  een	  aantal	  wedstrijden	  
mee	  kan	  doen.	  
	  

Iedereen	  die	  mee	  doet	  aan	  de	  bekercompetitie:	  suc-‐
ces	  gewenst.	  En	  voor	  alle	  anderen,	  een	  hele	  fijne	  
zomer	  gewenst!	  Tot	  in	  het	  najaar!	  
	  
Groeten	  van	  de	  wedstrijdsecretaris.	  
Jerry	  

3e#Divisie#Poule#F Hoofdklasse#Poule#B
HBC$1 10$'$66$(K) Gijs 93% Huizen$2 $10$'$70$(K) Patrick 87%
De$Treffers$($R)$1 $10$'$56 André 53% Shot$(S)$1 $10$'$55 Quinten 73%
Huizen$/$PDK$1 $10$'$51 Frank 46% WIK$1 $10$'$48 Jan 58%
VVV$1 $10$'$48 Danny 0% VTV$(N)$2 $10$'$47 Dubbel 60%
JCV$2 $10$'$40 Dubbel 40% SVE$2 $10$'$45
Wanzl$/Belcrum$1 $10$'$39 SVO$2 $10$'$35

1e#klasse#Poule#C 2e#klasse#Poule#E
REGA$2 10$'$66$(K) Ruben 78% Huizen$4 10$'$85$(K) Ferry 90%
Over$'t$Net$1 $10$'$65 Sander 67% Over$'t$Net$3 $10$'$54 Jerry 90%
Huizen$3 $10$'$57 Jurriaan 50% TVP$1 $10$'$53 Geert 83%
Elan$3 $10$'$47 Robert 40% TVS$1 $10$'$49 Nico 83%
HTTC$2 $10$'$33 Dubbel 40% ZETA$1 $10$'$30 Gerard $'$
Almeerspin$2 $10$'$32 Almeerspin$4 $10$'$29 Dubbel 70%

2e#klasse#Poule#F 3e#klasse#Poule#J
Vlug$&$Vaardig$1 10$'$64$(K) Monique 63% REGA$4 10$'$86$(K) Frank 59%
ATC$Almere$3 $10$'$56 Henk 41% Laren$2 $10$'$60 Bert 40%
De$Schans$1 $10$'$55 Edwin 26% TVP$2 $10$'$48 Rob 23%
Hilversum$10 $10$'$51 Thijs 25% Hilversum$14 $10$'$40 Kees $'$
Huizen$5 10$'$39$(D) Dubbel 40% Huizen$6 $10$'$40 Dubbel 40%
Vitac$1 $10$'$35 SC$'t$Gooi$1 $10$'$26

3e#klasse#Poule#D 4e#klasse#Poule#K
HTTC$3 $10(82$(K) Piet 38% Huizen$8 10$($81$(K) Marcel 96%
De$Schans$3 $9$($62 Richard 21% Maarssen$6 $10$($55 Pieter 88%
TVP$3 $10$($57 Yorick 8% Good$Luck$3 $10$($55 Piet 80%
Leerdam$2 $10$($39 Dubbel 11% TOVO$2 $10$($42 Nicole 65%
VTV$(N)$9 $10$($33 Iduna$3 $10$($37 Sabine 33%
Huizen$7$* $9$($7$$(D) SVO$7 $10$($30 Dubbel 90%

5e#klasse#Poule#N 5e#klasse#Poule#C
Veenland$3 10$($74$(K) Henk 81% LTTC$7 10$($69$(K) Cees 90%
Huizen$9 $10$($62 Pieter 75% SVE$8 $10$($69 Marcus 71%
TOVO$3 $10$($49 Bert 50% Huizen$10 $10$($61 Monique 67%
Woerden$9 $10$($44 Leo 48% UTTC$10 $10$($45 Ingeborg 28%
Vlug&Vaardig$5 $10$($43 Dubbel 50% REGA$7 $10$($37 Ab 25%
HTTC$12 $10$($28 Over$'t$Net$8 $10$($19 Dubbel 70%

5e#klasse#Poule#K 5e#klasse#Poule#D
Good$Luck$4 10$($64$(K) Harry 62% ATC$Almere$9 10$($66$(K) Manuela 50%
TVS$4 $10$($57 Bram 52% Over$'t$Net$7 $10$($63 Robert 50%
Muiden$1 $10$($53 Henny 17% TVP$5 $10$($63 Ruben 38%
Hilversum$24 $10$($44 Paul 17% Huizen$12 $10$($34$ William 17%
MTTV$1 $10$($42 Dubbel 60% Elan$9 $9$($31 Guus 8%
Huizen$11 10$($40$(D) Maarssen$8 $9$($13 Dubbel 10%

6e#klasse#Poule#H
SC$'t$Gooi$2 10$($80$(K) Hans 78%
Over$'t$Net$9 $10$($59 Pim 67%
Huizen$13 $10$($56 Gerrit 46%
Almeerspin$11 $10$($49 Piet 39%
Veenland$4 $10$($40 Martin $($
ZTTV$8 $10$($16 Dubbel 50%
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Najaarscompetitie 2012 
	  
De	  zomer	  staat	  nog	  voor	  de	  deur,	  maar	  begin	  juni	  
moeten	  de	  teams	  voor	  de	  najaarscompetitie	  weer	  
worden	  opgegeven!	  Ik	  heb	  van	  de	  meeste	  teams	  als	  
eventuele	  wijzigingen	  doorgekregen,	  maar	  hierbij	  
nogmaals	  een	  oproep	  voor	  iedereen	  die	  wil	  stoppen,	  
beginnen	  of	  een	  bepaalde	  voorkeur	  heeft	  voor	  de	  
teamindeling	  van	  volgend	  seizoen:	  geef	  het	  nog	  aan	  
me	  door.	  Dan	  kan	  ik	  er	  eventueel	  rekening	  mee	  hou-‐
den!!	  	  
	  
Groeten	  	  Jerry	  	  
(wss@ttvhuizen.nl)	  
 

Barmedewerkersavond 
	  
Op	  maandag	  16	  april	  was	  er	  een	  infoavond	  voor	  de	  
barvrijwilligers.	  Er	  was	  een	  grote	  opkomst,	  wat	  ook	  
aangeeft	  dat	  het	  weer	  eens	  nodig	  was.	  We	  zijn	  alle-‐
maal	  vrijwillig	  bezig,	  maar	  dat	  houdt	  niet	  in	  dat	  ie-‐
dereen	  ook	  maar	  zijn	  of	  haar	  eigen	  gang	  kan	  gaan.	  
Daarom	  werden	  er	  een	  aantal	  zaken	  besproken	  waar	  
weer	  eens	  extra	  op	  gelet	  moet	  worden.	  	  
Er	  zijn	  dingen	  bij	  die	  niet	  alleen	  voor	  de	  barvrijwilli-‐
ger	  gelden,	  maar	  eigenlijk	  voor	  alle	  leden	  en	  ook	  gas-‐
ten.	  	  
	  
Zo	  is	  het	  maar	  al	  te	  makkelijk	  om,	  als	  het	  druk	  is	  bij-‐
voorbeeld,	  zelf	  iets	  te	  pakken.	  Daar	  willen	  we	  vanaf.	  
Degene	  die	  bardienst	  heeft,	  is	  degene	  die	  de	  drank-‐
jes	  of	  etenswaren	  verstrekt.	  Is	  het	  een	  keer	  erg	  druk	  
dan	  vraagt	  de	  barpersoon	  zelf	  iemand	  om	  hulp.	  Dus:	  
hoe	  goed	  ook	  bedoeld	  van	  iedereen;	  geen	  zoete	  in-‐
val	  meer	  achter	  de	  bar.	  	  
	  
De	  bar	  is	  ook	  pas	  open	  op	  het	  moment	  dat	  de	  bar-‐
dienst	  aanwezig	  is.	  Dus	  voor	  die	  tijd	  wordt	  er	  geen	  
eten	  of	  drinken	  meer	  verkocht.	  	  
	  
En	  voor	  de	  rokers	  geldt	  dat	  er	  niet	  meer	  in	  het	  halle-‐
tje	  mag	  worden	  gerookt.	  Er	  is	  geconstateerd	  dat	  
mensen	  binnen	  staan	  met	  de	  sigaret	  een	  stukje	  bui-‐
ten	  de	  deur.	  Als	  er	  per	  ongeluk	  een	  keer	  rook	  naar	  
binnen	  waait,	  is	  er	  een	  grote	  kans	  dat	  het	  brand-‐
alarm	  afgaat.	  Als	  dit	  gebeurd,	  zijn	  de	  rapen	  gaar.	  
Dus:	  al	  is	  het	  koud	  en/of	  nat,	  er	  mag	  alleen	  buiten	  
gerookt	  worden.	  	  
Als	  we	  hier	  met	  zijn	  allen	  een	  beetje	  op	  letten,	  ma-‐
ken	  we	  het	  nog	  gezelliger.	  
	  
Namens	  de	  ZKC	  
Kees	  Visser.	  
 

 
	  

Afdelingkampioenschappen 2012 
afdeling Midden.	  

	  
Dit	  jaar	  was	  er	  helaas	  geen	  afvaardiging	  van	  TTV	  
Huizen	  bij	  de	  lagere	  senioren.	  Daarentegen	  was	  er	  bij	  
de	  hogere	  senioren	  een	  ruime	  vertegenwoordiging.	  
Negen	  man	  sterk	  heeft	  op	  15	  januari	  zijn	  
beste	  beentje	  voorgezet.	  Helaas	  heeft	  dit	  maar	  wei-‐
nig	  resultaat	  opgeleverd.	  Uiteindelijk	  is	  alleen	  Gijs	  
Molenaar	  in	  de	  prijzen	  gevallen.	  Hij	  heeft	  nadat	  hij	  
eerder	  wilde	  opgeven	  toch	  de	  finale	  bereikt	  in	  en-‐
kelklasse	  één.	  Hier	  kon	  hij	  helaas	  de	  wedstrijd	  net	  
niet	  winnen	  en	  zich	  dus	  niet	  afdelingkampioen	  noe-‐
men,	  maar	  tweede	  van	  de	  afdeling	  is	  toch	  zeer	  zeker	  
een	  prestatie	  van	  formaat.	  
	  
Namens	  de	  T.C.S.	  Bram	  Gerritse	  
	  

Dubbel stuiter toernooi 
	  
Op	  2	  maart	  werd	  het	  dubbel	  stuiter	  toernooi	  geor-‐
ganiseerd.	  Helaas	  viel	  het	  aantal	  inschrijvingen	  nogal	  
tegen	  wegens	  de	  in	  te	  halen	  competitie	  wedstrijden.	  
Bij	  dit	  toernooi	  moet	  de	  bal,	  nadat	  de	  tafel	  geraakt	  is,	  
ook	  op	  de	  vloer	  gestuiterd	  zijn	  voordat	  die	  te-‐
ruggeslagen	  mag	  worden.	  De	  normale	  puntentelling	  
zonder	  handicap	  wordt	  gehanteerd,	  met	  dien	  
verstande	  dat	  de	  speler	  die	  de	  bal	  geslagen	  heeft	  een	  
strafpunt	  krijgt	  als	  de	  bal,	  na	  een	  slag,	  vaker	  dan	  één	  
keer	  op	  de	  andere	  helft	  van	  de	  tafel	  stuitert.	  Pim	  de	  
Keijzer	  mocht	  het	  op	  gaan	  nemen	  tegen	  de	  enige	  
tegenstander	  in	  dit	  toernooi	  te	  weten	  Pieter	  Bosch.	  
Pim	  bleek	  dit	  aparte	  spelletje	  net	  iets	  beter	  onder	  de	  
knie	  te	  hebben	  en	  wist	  de	  eerste	  plaats	  te	  veroveren.	  
	  
Namens	  de	  T.C.S.	  Bram	  Gerritse	  
	  

Prima Donna Kaas Clubkampioenschap-
pen eigen klasse 2012 

 
Op	  20	  April	  gingen	  29	  deelnemers	  de	  strijd	  aan	  in	  zes	  
verschillende	  klasses.	  (Derde	  divisie	  en	  hoofd-‐,	  
eerste-‐,	  tweede-‐,	  derde-‐	  en	  vijfde-‐klasse.	  De	  versie	  
van	  de	  recreanten	  zal	  op	  een	  donderdagavond	  
gespeeld	  worden)	  De	  hoogste	  3	  klasses	  zijn	  samen-‐
gevoegd	  in	  één	  poule,	  daar	  ze	  anders	  maar	  hooguit	  1	  
of	  2	  potjes	  hoefde	  te	  spelen.	  Nu	  met	  een	  poule	  van	  7	  
kon	  er	  in	  ieder	  geval	  een	  hoop	  gespeeld	  worden.	  De	  
uitslag	  van	  deze	  poule	  is	  van	  hoog	  naar	  laag	  als	  volgt:	  
Gijs	  Molenaar,	  Quinten	  van	  Dissel,	  Jan	  Bouwmeester,	  
Patrick	  Visser,	  Robert	  Bunschoten,	  Sander	  Lam	  en	  
Danny	  Harthoorn.	  Voor	  de	  plaatsen	  3,	  4	  en	  5	  moest	  
er	  een	  hoop	  gerekend	  worden,	  daar	  Patrick,	  Jan	  en	  	  
(vervolg	  op	  blz:	  7)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  6)	  
Robert	  alle	  3	  wedstrijdpunten	  hadden,	  en	  alles	  
onderling	  3-‐2	  gespeeld	  hadden.	  Na	  de	  punten	  geteld	  
te	  hebben	  kwamen	  de	  volgende	  quotienten	  eruit.	  
Patrick:	  87/87,	  Jan:	  100/99	  en	  Robert	  97/98.	  Dit	  lag	  
dus	  heel	  dicht	  bij	  elkaar.	  Deze	  poule	  
uitslag	  resulteerde	  in	  de	  volgende	  uitslagen	  van	  de	  
hoogste	  klasses.	  	  
	  
Voor	  de	  derde	  divisie	  met	  2	  deelnemers	  is	  Gijs	  eerste	  
geworden	  en	  Danny	  tweede.	  In	  de	  hoofdklasse	  met	  3	  
deelnemers	  wist	  Quinten	  eerste	  te	  worden	  en	  kon	  
Jan	  dus	  net	  Patrick	  achter	  zich	  houden.	  In	  de	  
eerste	  klasse	  met	  twee	  spelers	  is	  Robert	  voor	  Sander	  
geeindigd.	  	  
	  
De	  tweede	  klasse	  had	  dit	  jaar	  een	  grote	  bezetting	  
wat	  resulteerde	  in	  een	  poule	  van	  7.	  Hier	  hebben	  de	  
spelers	  zich	  bij	  de	  uitslag	  keurig	  aan	  de	  indeling	  naar	  
sterkte	  gehouden	  wat	  het	  wel	  zo	  makkelijk	  maakte	  
voor	  de	  toernooi	  leiding.	  Van	  hoog	  naar	  laag	  zijn	  ge-‐
worden	  in	  deze	  poule,	  Nico	  Sentini,	  Ferry	  de	  Hoogen,	  
Geert	  Molenaar,	  Jerry	  van	  Leeuwen,	  Gerard	  Kamst	  
Monique	  Kievith	  en	  Edwin	  van	  Dijk.	  	  
	  

	  
	  
De	  derde	  klasse	  bestond	  dit	  jaar	  uit	  5	  deelnemers	  te	  
weten	  Frank	  Hagen,	  Bert	  van	  de	  Zwaan,	  Mar-‐
cel	  Molenaar,	  Pieter	  Bosch	  en	  Nicole	  van	  Beurden.	  
Hier	  hebben	  de	  deelnemers	  zich	  totaal	  niet	  aan	  de	  
plaatsing	  gehouden	  en	  werd	  de	  uitslag	  als	  volgt	  van	  
hoog	  naar	  laag:	  Marcel,	  Frank,	  Pieter,	  Bert	  en	  Nicole.	  
In	  de	  vijfde	  klassen	  werd	  er	  gespeeld	  in	  2	  poules	  van	  
vijf.	  	  
	  
In	  poule	  A	  was	  de	  uitslag	  van	  1	  naar	  5:	  Cees	  Lam,	  
Robert	  Smit,	  Bram	  Gerritse,	  Paul	  Dekker	  en	  Guus	  
Weinberg.	  In	  poule	  B	  met	  dezelfde	  volgorde:	  Harry	  
Kempers,	  Manuela	  Schuurman,	  Ruben	  Tempelaars,	  
Henny	  Dekker	  en	  Bert	  Jongerden.	  	  
	  

In	  de	  kruisfinales	  wist	  Cees	  Manuela	  met	  3-‐1	  te	  
verslaan	  en	  Harry	  kon	  met	  3-‐2	  winnen	  van	  Robert.	  	  
In	  de	  finale	  bleek	  Harry	  dit	  jaar	  te	  sterk	  voor	  Cees	  
door	  met	  11-‐8,	  11-‐6	  en	  11-‐7	  te	  winnen.	  In	  de	  troost-‐
finale	  wist	  Manuela	  van	  Robert	  te	  winnen.	  	  
Rest	  me	  alleen	  nog	  Vivian	  en	  Kees	  te	  bedanken	  voor	  
het	  verzorgen	  van	  de	  bar	  op	  deze	  avond.	  	  	  
	  
Namens	  de	  T.C.S.	  Bram	  Gerritse	  	  
	  

Bekeren 
	  	  
Hoe	  leg	  je	  op	  dit	  woord	  de	  klemtoon?	  Bedoel	  ik	  Be-‐
keeren	  of	  beekeren?	  Ik	  laat	  het	  aan	  jullie	  over.	  	  
Afgelopen	  vrijdag	  heb	  ik	  voor	  het	  eerst	  sinds	  lange	  
tijd	  weer	  eens	  meegedaan	  aan	  een	  bekerwedstrijd.	  
We	  speelden	  tegen	  Lelystad.	  Er	  speelden	  vier	  teams	  
thuis	  en	  zoals	  men	  weet	  bestaat	  een	  team	  uit	  vier	  
spelers	  en	  wordt	  er	  op	  twee	  tafels	  gespeeld.	  Twee	  
teams	  speelden	  in	  de	  tweede	  zaal	  en	  natuurlijk	  
moest	  ons	  team	  in	  de	  tweede	  zaal.	  De	  ambiance	  is	  
daar	  een	  stuk	  minder.	  Ons	  team	  bestond	  uit	  Hans	  le	  
Poole,	  Bert	  v.d.Zwaan,	  Rob	  Barendregt	  en	  onder-‐
getekende.	  De	  eerste	  twee	  wedstrijden	  vond	  ik	  niet	  
geslaagd,	  daarna	  werd	  het	  een	  stuk	  leuker.	  De	  
uiteindelijke	  uislag	  werd	  8-‐10,	  dus	  Lelystad	  won.	  
Eigenlijk	  was	  de	  derde	  helft	  het	  leukste.	  Een	  Lelystad	  
speler	  kwam	  zelfs	  met	  een	  nieuw	  drankje.	  Hij	  was	  
een	  gewezen	  marinier	  en	  vooral	  de	  oudere	  mariniers	  
drinken	  dit	  drankje	  veel.	  Bert	  wilde	  dat	  drankje	  wel	  
proberen.	  Hij	  vond	  het	  lekker,	  zei	  hij.	  Ik	  weet	  niet	  of	  
het	  beleefd	  bedoeld	  was	  of	  dat	  het	  echt	  lekker	  was.	  
We	  hebben	  het	  drankje	  Appelburger	  genoemd.	  
Vraag	  maar	  aan	  Bert	  of	  hij	  bekeerd	  is	  tot	  dat	  nieuwe	  
drankje.	  De	  ingrediënten	  zijn	  appelsap	  en	  Berenburg.	  
Hij	  vertrok	  na	  het	  nuttigen	  van	  het	  drankje.	  Bert	  
moest	  weer	  vroeg	  op.	  De	  Lelystadders	  bleven	  tot	  in	  
de	  kleine	  uurtjes.	  
	  	  
Henk	  Oversteegen	  
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55+ viert het vijfentwintig jarig jubileum. 
	  	  
Eindelijk	  was	  het	  zo	  ver!	  Op	  29	  februari,	  de	  speciaal	  
voor	  de	  vijvenvijftigers	  gemaakte	  dag,	  vierden	  wij	  
ons	  jubileum.	  Er	  waren	  nogal	  wat	  voorbereidingen	  
aan	  vooraf	  gegaan.	  Al	  in	  het	  najaar	  had	  ik	  aan	  de	  
leden	  gevraagd	  hoe	  zij	  dit	  dachten	  te	  vieren.	  Er	  
kwamen	  enkele	  suggesties	  en	  daar	  zijn	  Piet	  Knop	  en	  
ik	  mee	  aan	  de	  slag	  gegaan.	  Er	  zou	  zeker	  een	  toernooi	  
komen	  en	  er	  moest	  gezamenlijk	  gegeten	  worden.	  
Er	  moest	  een	  uitnodiging	  gemaakt	  worden.	  Ik	  had	  
wel	  een	  ideetje,	  maar	  mijn	  grafische	  vaardigheden	  
reikten	  niet	  ver	  genoeg.	  Toen	  ik	  	  aan	  mijn	  tafelten-‐
nisvriendin	  Ina	  vroeg	  of	  haar	  dochter	  eens	  wilde	  
kijken	  of	  zij	  dat	  uit	  kon	  werken	  was	  ook	  Hans	  v.d.	  
Putten	  aanwezig	  en	  hij	  zei	  meteen	  dat	  hij	  dat	  ook	  wel	  
kon.	  En	  Hans	  toverde	  een	  mooie	  uitnodiging	  uit	  zijn	  
computer.	  Hij	  maakte	  er	  ook	  nog	  mooie	  enveloppen	  
bij	  en	  alles	  was	  gereed	  om	  de	  uitnodiging	  te	  
versturen	  naar	  de	  mogelijke	  deelnemers	  van	  het	  
toernooi.	  Hilversummers	  en	  Tilburgers	  werden	  uit-‐
genodigd	  en	  ook	  kwam	  er	  een	  oproep	  in	  de	  infomail	  
te	  staan.	  De	  aanmeldingen	  kwamen	  niet	  in	  grote	  
getale	  binnen.	  	  
	  
Op	  de	  woensdagmiddagen	  moest	  ik	  nog	  enkele	  
malen	  een	  oproep	  doen	  om	  in	  te	  schrijven.	  Uitein-‐
delijk	  kreeg	  ik	  ruim	  twintig	  deelnemers.	  Ik	  vond	  dat	  
toch	  wel	  krap.	  Gelukkig	  was	  men	  in	  Hilversum	  ook	  
aan	  de	  gang	  gegaan	  en	  daar	  kreeg	  ik	  een	  aanmelding	  
van	  twintig	  personen.	  Toernooi	  gered!	  	  
	  
Op	  DE	  dag	  waren	  er	  drie	  zevenkampen	  en	  drie	  acht-‐
kampen.	  
Ondertussen	  was	  er	  ook	  goed	  geïnformeerd	  naar	  een	  
catering.	  De	  Chinees	  was	  te	  duur.	  Piet	  Knop	  	  heeft	  
kennis	  aan	  de	  Bambi	  Snack	  en	  daar	  kon	  een	  goede	  
deal	  gesloten	  worden.	  Dus	  ook	  het	  eten	  was	  gered.	  
Piet	  en	  Ik	  hebben	  de	  poules	  in	  gedeeld	  op	  sterkte	  in	  
vierde,	  vijfde	  en	  zesde	  klasse.	  We	  waren	  er	  klaar	  
voor,	  dachten	  we.	  Maar	  zoals	  altijd	  met	  een	  toernooi	  
zijn	  er	  wijzigingen	  op	  het	  laatste	  moment.	  
Afzeggingen	  ,	  aanmeldingen	  vertragingen,	  noem	  
maar	  op,	  ze	  waren	  er	  allemaal.	  Het	  leukste	  incident	  
om	  te	  vermelden	  is	  wel	  	  het	  opsluiten	  van	  Rob	  
Schouten	  op	  het	  terrein	  van	  de	  ttv	  Hilversum.	  Bij	  het	  
gezamenlijke	  vertrek	  van	  de	  Hilversummers	  stond	  
Rob	  kennelijk	  te	  treuzelen.	  Hij	  lette	  even	  niet	  op	  en	  
de	  laatst	  vertrekkende	  dames	  sloten	  het	  hek	  af.	  Rob	  
stond	  nog	  met	  auto	  op	  het	  terrein.	  Gelukkig	  kon	  hij	  
nog	  gehaald	  worden.	  In	  de	  tussentijd	  was	  Ed	  Appel-‐
boom	  druk	  nieuwe	  formulieren	  aan	  het	  uitschrijven	  
om	  alle	  mutaties	  en	  wijzigingen	  in	  te	  voeren.	  	  
	  

	  
	  
Na	  een	  kop	  koffie	  kon	  er	  om	  12.30	  uur	  begonnen	  
worden.	  Piet	  Knop	  had	  een	  zeer	  ludieke	  opzet	  voor	  
het	  toernooi	  bedacht.	  Er	  werd	  slechts	  één	  game	  
gespeeld	  tot	  27.	  De	  behaalde	  punten	  werden	  bij	  
elkaar	  opgeteld	  en	  op	  die	  manier	  werden	  halve	  fina-‐
les	  en	  finales	  vermeden	  en	  dus	  tijd	  gewonnen.	  De	  
gezelligheid	  en	  de	  rivaliteit	  (gelukkig	  een	  gezonde	  
rivaliteit)	  bleven	  gehandhaafd.	  Na	  afloop	  van	  het	  
toernooi	  was	  er	  nog	  een	  gezellig	  samenzijn,	  dat	  ik	  tot	  
receptie	  had	  omgedoopt.	  Daar	  bleek	  dat	  de	  dag	  erg	  
geslaagd	  genoemd	  mocht	  worden.	  
	  
Dankzij	  de	  voortreffelijke	  bardienst	  van	  Jan	  Visser,	  
bijgestaan	  door	  zoon	  Kees,	  hebben	  we	  de	  gehele	  dag	  
ons	  natje	  en	  droogje	  gekregen.	  Vlak	  voor	  de	  maaltijd	  
vroeg	  de	  vice	  voorzitter	  van	  de	  club	  onze	  aandacht.	  
Hij	  deelde	  aan	  iedere	  plusser	  een	  leuke	  herinnering	  
uit.	  Hij	  vermeldde	  tevens	  bij	  dat	  er	  over	  25	  jaar	  weer	  
zoiets	  te	  verwachten	  valt.	  Het	  slot	  bestond	  dus	  uit	  
het	  gezamenlijk	  eten	  .	  Vooraf	  had	  ik	  sombere	  ideeën	  
over	  de	  ruimte	  en	  het	  aantal	  aanwezigen.	  Maar	  alles	  
kwam	  goed.	  Smakelijk	  eten	  en	  veel	  gezelligheid.	  Dit	  
is	  voor	  herhaling	  vatbaar.	  
	  
Ik	  ben	  nu	  al	  aan	  het	  rondkijken	  welk	  ttv.	  lid	  ik	  tot	  
mijn	  opvolger	  kan	  maken	  als	  dat	  lid	  65	  wordt.	  Zo	  
heeft	  Arie	  Rebel	  ook	  zijn	  opvolger	  gevonden.	  
Tot	  slot	  wil	  ik	  alle	  aanwezigen	  nogmaals	  bedanken	  
voor	  de	  gezellige	  dag	  die	  we	  met	  z’n	  allen	  gehad	  
hebben.	  Zonder	  jullie	  aanwezigheid	  was	  het	  nooit	  
gelukt.	  Mijn	  speciale	  dank	  gaat	  uit	  naar	  Piet	  Knop,	  
Jan	  Visser	  en	  Ed	  Appelboom	  die	  er	  voor	  gezorgd	  
hebben	  dat	  alles	  op	  rolletjes	  liep.	  
	  	  
Henk	  Oversteegen	  

 
Vijfenvijftig+ - Vitus. 

	  
Op	  19	  april	  heeft	  de	  55+	  club	  een	  wedstrijd	  gespeeld	  
tegen	  Vitus	  uit	  Blaricum.	  Het	  was	  al	  de	  vierde	  keer	  
dat	  dit	  gebeurde	  en	  zo	  langzamerhand	  kunnen	  we	  al	  
van	  een	  traditie	  spreken.	  Ik	  vind	  het	  jammer	  dat	  ik	  
altijd	  moet	  zoeken	  naar	  spelers.	  Er	  zijn	  32	  plussers,	  
als	  we	  de	  Blaricummers	  niet	  meerekenen	  blijven	  er	  
29	  over.	  Daar	  moeten	  toch	  wel	  12	  mensen	  te	  vinden	  
zijn	  om	  mee	  te	  doen.!	  
	  
Toch	  ben	  ik	  er	  weken	  mee	  bezig	  geweest	  om	  die	  12	  
bij	  elkaar	  te	  krijgen.	  Piet	  Versteeg	  is	  op	  vakantie,	  
Gerrit	  Doornekamp	  moet	  zingen	  op	  donderdaga-‐
vond,	  Arie	  Hoek	  is	  wegens	  familieomstandigheden	  
verhinderd,	  Ed	  Appelboom	  is	  nog	  niet	  helemaal	  her-‐
steld,	  Alex	  Smit	  heeft	  thuis	  een	  verjaardag.	  	  
(vervolg	  op	  blz:	  9)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  8)	  
O,o,o	  iedereen	  heeft	  eigenlijk	  wel	  een	  goede	  reden.	  
Ik	  blijf	  dus	  zoeken.	  Uiteindelijk	  hebben	  leden	  van	  de	  
ttv	  mij	  gered.	  Joop	  Manussen,	  Leo	  van	  Bijleveld,	  Ger-‐
rit	  Snikkenburg	  en	  Anneke	  Schipper	  maakten	  de	  
teams	  compleet.	  	  
	  
Het	  probleem	  was	  het	  eerste	  team,	  want	  Vitus	  1	  
speelt	  derde	  klas	  en	  al	  onze	  goede	  spelers	  waren	  
verhinderd.	  Vandaar	  dat	  Joop	  Manussen	  en	  onder-‐
getekende	  in	  team	  1	  moesten	  spelen.	  Als	  Joop	  en	  ik	  
in	  het	  tweede	  hadden	  gespeeld,	  dan	  had	  er	  een	  
grote	  opschuiving	  plaats	  gehad,	  waardoor	  ook	  de	  
lagere	  teams	  sterker	  waren	  geworden.	  Het	  eerste	  
team	  verloor	  met	  5-‐4.	  Dat	  kwam	  mede	  doordat	  de	  
Vitusspelers	  er	  een	  gezellig	  spelletje	  van	  maakten	  
zonder	  de	  tegenstanders	  over	  de	  knie	  te	  leggen.	  Het	  
tweede	  team	  verloor	  met	  9-‐1,	  alleen	  Gerrit	  Snikken-‐
burg	  wist	  een	  punt	  te	  scoren.	  Team	  drie	  kon	  zelfs	  
niet	  één	  punt	  scoren.	  Team	  4	  deed	  het	  aanmerkelijk	  
beter.	  Anneke	  Schipper	  en	  Cees	  Kranenburg	  wisten	  
ieder	  twee	  keer	  te	  winnen,	  waardoor	  dat	  team	  nipt	  
verloor	  met	  5-‐4.	  
	  
Hoewel	  de	  uitslag	  dus	  overduidelijk	  in	  het	  voordeel	  
was	  van	  de	  Blaricummers,	  was	  het	  erg	  gezellig.	  De	  
laatste	  “plakkers”	  verlieten	  de	  Kloef	  om	  en	  nabij	  
enen.	  Jan	  Visser	  had	  de	  bar	  goed	  onder	  controle.	  
Volgend	  jaar	  is	  er,	  wat	  mij	  betreft,	  weer	  een	  uitwis-‐
seling.	  Dan	  moeten	  de	  plussers	  echter	  wel	  sterker	  
voor	  de	  dag	  komen.	  
	  	  
Henk	  Oversteegen	  
	  

Met loftrompet, stille trom en  
vliegend vaandel. 

Meer van en over de 55+club 
	  
Op	  29	  februari	  jl	  heeft	  de	  55+club	  zijn/haar	  25jarig	  
jubileum	  gevierd.	  	  
Dit	  was	  een	  doorslaand	  succes.	  Naar	  aanleiding	  van	  
dit	  heugelijke	  feit	  hebben	  wij	  –	  Aart	  en	  ik	  –	  bedacht	  
om	  een	  toespraakje	  in	  elkaar	  te	  flansen.	  	  
De	  werkzaamheden	  hiervoor	  waren	  uitstekend	  ver-‐
deeld:	  ik	  schreef	  het	  stukje	  en	  Aart,	  die	  verkouden	  en	  
zijn	  stem	  kwijt	  was	  heeft	  het	  voorgelezen.	  
Voor	  degenen	  die	  even	  ergens	  anders	  mee	  bezig,	  
even	  afgeleid,	  of	  niet	  aanwezig	  waren	  onderstaand	  
de	  toespraak.	  
	  
Hallo	  aanwezigen,	  naar	  aanleiding	  van	  het	  25-‐jarig	  
jubileum	  van	  de	  55plus	  club	  wou	  ik	  ook	  wat	  zeggen.	  
Ik	  zal	  het	  kort	  houden	  want	  anders	  gaan	  jullie	  je	  
maar	  zitten	  vervelen.	  
	  

	  
Het	  kan	  verkeren	  zei	  Bredero,	  zeggen	  ze:	  
Zo’n	  6	  jaar	  geleden	  moest	  er	  nog	  gelobbyd	  worden	  
om	  mensen	  enthousiast	  te	  krijgen	  om	  deelnemer	  te	  
worden	  van	  de	  55+club.	  Er	  werden	  toen	  folders	  ver-‐
spreid	  en	  de	  leden	  werd	  gevraagd	  om	  om	  zich	  heen	  
te	  kijken	  voor	  ‘verse’	  deelnemers.	  Nu,	  in	  2012,	  	  is	  er	  
een	  wachtlijst	  voor	  nieuwe	  aanwas!	  Dat	  wil	  wel	  wat	  
zeggen	  over	  het	  succes	  van	  deze	  club.	  Momenteel	  
hebben	  we	  zo’n	  32	  leden	  als	  we	  ons	  niet	  vergissen.	  	  
Het	  is	  maar	  goed	  dat	  die	  er	  niet	  allemaal	  tegelijk	  zijn	  
op	  de	  woensdagmiddag.	  Je	  zou	  dan	  bijna	  de	  tafels	  
tegen	  elkaar	  moeten	  zetten.	  
	  
Iedereen	  weet	  natuurlijk	  dat	  Arie	  Rebel	  de	  aanstich-‐
ter	  was	  van	  deze	  club.	  Onder	  zijn	  bezielende	  leiding	  
en	  aanwezigheid	  (met	  assistentie	  van	  Jan	  Spier	  die	  
destijds	  onder	  meer	  de	  koffie	  verzorgde)	  is	  de	  club	  
geworden	  tot	  wat	  het	  nu	  is:	  een	  drukbezochte	  
woensdagmiddag.	  (Even	  een	  rekensommetje:	  
Het	  is	  nu	  2012.	  25	  jaar	  geleden	  dus,	  in	  1987	  werd	  de	  
club	  opgericht,	  dus	  als	  Arie	  toen	  55	  jaar	  was	  moet	  hij	  
nu	  80	  jaar	  zijn??)	  Voor	  de	  samenstelling	  van	  de	  deel-‐
nemers	  verwijzen	  we	  jullie	  graag	  naar	  een	  eerder	  
geplaatst	  stukje	  in	  de	  Voltreffer	  over	  de	  55+club.	  	  
Laatst	  kwamen	  we	  een	  van	  de	  vele	  definities	  tegen	  
van	  een	  55+	  speler:	  
huiskameruitschuiftafelpingponger.	  
	  
Tegenwoordig	  zwaait	  Henk	  Oversteegen	  met	  behulp	  
van	  wisselende	  assistentie	  de	  scepter	  en	  voorziet	  de	  
aanwezigen	  van	  een	  natje	  en	  een	  droogje.	  
	  
We	  zouden	  natuurlijk	  een	  opsomming	  kunnen	  geven	  
van	  personen	  die	  in	  de	  loop	  der	  tijd	  de	  55+revue	  
gepasseerd	  	  zijn.	  Maar	  op	  gevaar	  af	  door	  onwetend-‐
heid	  of	  onkunde	  iemand	  te	  vergeten	  doen	  wij	  dat	  
niet.	  	  
	  
Zo,	  dat	  was	  de	  loftrompet.	  
	  
Op	  een	  volgende	  woensdag	  stelde	  Henk	  ons	  tussen	  
neus	  en	  lippen	  aan	  Henri	  T.	  voor.	  Oké,	  prima,	  wel-‐
kom!	  	  Later	  pas	  drong	  het	  door	  dat	  Henk	  er	  bij	  had	  
vermeld	  dat	  Henri	  in	  de	  plaats	  van	  Arie	  was	  geko-‐
men.	  En	  dat	  was	  toch	  wel	  even	  schrikken.	  Had	  Arie	  
het	  jubileum	  min	  of	  meer	  als	  afscheid	  van	  de	  club	  
beschouwd?	  Want	  wat	  blijkt:	  Arie	  kan	  door	  zijn	  heup	  
niet	  meer	  het	  spel	  leveren	  dat	  hij	  gewend	  is.	  Het	  is	  
voor	  hem	  alles	  of	  niets.	  Ons	  welgemeende,	  onge-‐
vraagde	  advies	  aan	  Arie:	  ga	  niet	  stilzitten.	  	  
Zoek	  een	  andere	  leuke	  bezigheid.	  	  
En	  dan	  bedoelen	  we	  niet	  dammen	  of	  schaken	  want	  je	  
moet	  wel	  in	  beweging	  blijven.	  Wandelen	  is	  heel	  goed	  
voor	  je.	  (vervolg	  op	  blz:	  10)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  9)	  
En	  nee,	  je	  hoeft	  niet	  meteen	  de	  Nijmeegse	  4-‐daagse	  
te	  gaan	  lopen:	  4	  keer	  30	  kilometer	  is	  vuus	  te	  vuul.	  
Nee,	  gewoon	  naar	  eigen	  kracht	  en	  kunnen.	  	  
We	  zullen	  zijn	  enthousiaste	  uitroep:	  “JA!”	  missen,	  als	  
z’n	  partner,	  tegenstander	  of	  hijzelf	  een	  onmogelijke	  
bal	  sloeg.	  	  We	  hopen	  wel,	  dat	  we	  je	  nog	  eens	  (vaak)	  
op	  de	  club	  zien.	  Anders	  is	  het	  helemaal	  zo	  uit	  het	  oog	  
uit	  het	  hart.Maar	  neem	  in	  zo’n	  geval	  voor	  de	  zeker-‐
heid	  toch	  maar	  je	  sportspullen	  mee,	  je	  weet	  maar	  
nooit	  of	  er	  per	  ongeluk	  nog	  een	  plekje	  vrij	  is	  aan	  een	  
tafel	  en	  iemand	  door	  jou	  van	  die	  tafel	  geslagen	  wil	  
worden.	  
	  
Zo,	  dat	  was	  de	  stille	  trom.	  Gelukkig	  hebben	  we	  nog	  
een	  reserve	  trommelaar	  (sorry	  Cees:	  drummer).	  
	  
En	  vervolgens	  kwam	  met	  vliegend	  vaandel	  Henri	  on-‐
ze	  gelederen	  versterken.	  De	  eerste	  keer	  mocht	  hij	  
gelijk	  al	  aantreden	  tegen	  o.a.	  Piet	  Versteeg,	  Piet	  
Knop	  en	  nog	  zo’n	  sterke	  speler	  wiens	  naam	  ik	  verge-‐
ten	  ben.	  Henri	  heeft	  met	  glans	  de	  vuurdoop	  door-‐
staan.	  Tijdens	  de	  pauze	  was	  zijn	  stemgeluid	  duidelijk	  
hoorbaar.	  Moest	  hij	  in	  het	  verleden	  met	  zijn	  stem	  
boven	  het	  feestgedruis	  uitkomen?	  	  
Want:	  er	  werd	  beweerd	  dat	  hij	  uit	  Blaricum	  komt,	  
maar	  zijn	  tongval	  deed	  vermoeden	  dat	  zijn	  wieg	  heel	  
ergens	  anders	  heeft	  gestaan.	  In	  de	  nazit	  voelden	  wij	  
hem	  hier	  nader	  over	  aan	  de	  tand.	  De	  vraagstelling	  
werd	  steeds	  minder	  beledigend:	  eerst	  was	  de	  vraag:	  
kom	  je	  oorspronkelijk	  uit	  Brabant?	  Au!	  
Vervolgens:	  uit	  het	  zuiden	  des	  lands?	  Dat	  kwam	  al	  
meer	  in	  de	  richting.	  Het	  bleek	  dus	  Limburg	  te	  zijn.	  	  
We	  hopen	  nu	  mar	  dattie	  z’n	  aigen	  nijt	  alsteveel	  an	  de	  
kurf	  esteuten	  veulen.	  
Troost	  je	  Henri:	  je	  collega’s	  zijn	  al	  een	  keertje	  eerder	  
in	  de	  Voltreffer	  ‘ter	  sprake’	  gekomen.	  Welkom	  bij	  de	  
club.	  Dat	  geldt	  ook	  voor	  Alex	  die	  naar	  wij	  menen	  
Rien	  v.d.	  Putten	  aflost.	  	  
Wat	  we	  weten	  van	  Alex	  is	  dat	  hij,	  net	  als	  Henk	  D	  en	  
Henk	  O,	  linkshandig	  is	  en	  een	  flinke	  smashbal	  kan	  
uitdelen.	  
	  
Beide	  nieuwkomers	  zijn	  sterke	  spelers	  dus.	  Nog	  even	  
en	  de	  55+club	  vormt	  een	  elite	  team!	  	  
Het	  aantal	  huiskameruitschuiftafelpingpongers	  raakt	  
nog	  meer	  in	  de	  minderheid.	  
Mede	  ook	  door	  de	  komst	  van	  Wim	  H.	  
Nu	  ja,	  verschil	  moet	  er	  zijn.	  	  
	  
Tot	  een	  volgende	  ontboezeming	  over	  de	  55+club	  
Aart	  Brons	  en	  Karel	  de	  Boo	  
	  
	  
	  

	  
Het primadonnapaaskaastoernooi  

voor recreanten 
	  	  
	  Ja,	  op	  7	  april	  was	  het	  weer	  zover.	  Het	  PD	  paaskaas	  
toernooi	  werd	  weer	  gehouden.	  Op	  de	  bekende	  plek	  
had	  de	  intekenlijst	  gehangen	  en	  die	  was	  flink	  
overtekend.	  Er	  stonden	  wel	  40	  deelnemers	  op.	  Ina	  
en	  ik	  hadden	  elkaar	  eens	  aangekeken	  en	  uitgerekend	  
hoe	  we	  dat	  zouden	  doen.	  Natuurlijk	  in	  twee	  zalen	  en	  
in	  zes	  poules.	  Maar	  of	  dat	  qua	  tijd	  ook	  zou	  kunnen	  
daar	  hadden	  we	  een	  hard	  hoofd	  in.	  ”We	  gaan	  nog	  
eens	  aan	  ons	  succes	  ten	  onder,”	  zei	  ik.	  Op	  de	  don-‐
derdag,	  na	  een	  korte	  training	  met	  de	  jeugd	  was	  ik	  er	  
klaar	  voor.	  	  
	  
Ina	  zat,	  als	  trouwe	  administratief	  medewerkster,	  
klaar	  om	  de	  deelnemers	  in	  te	  schrijven.	  We	  houden	  
wel	  enigszins	  rekening	  met	  een	  Huizer	  minuten	  
uitstel,	  maar	  niet	  te	  lang.	  Na	  15	  minuten	  werden	  we	  
ongeduldig,	  omdat	  er	  een	  viertal	  jongelui	  nog	  niet	  
waren	  komen	  opdagen.	  Ik	  trok	  de	  stoute	  schoenen	  
aan	  en	  ik	  belde	  één	  van	  de	  vier	  vrienden.	  	  “Nou,	  dan	  
hebben	  ze	  ons	  niet	  afgemeld”,	  was	  het	  antwoord.	  
Toen	  konden	  we	  (Ina)	  weer	  nieuwe	  formulieren	  gaan	  
uitschrijven.	  
	  
Met	  enige	  vertraging	  ging	  het	  toernooi	  toch	  van	  
start.	  We	  hadden	  zes	  poules,	  vier	  met	  vijf-‐	  en	  twee	  
met	  zes	  deelnemers.	  Waren	  er	  leuke	  wedstrijden?	  Bij	  
recreanten	  zijn	  er	  alleen	  maar	  leuke	  wedstrijden,	  
maar	  extra	  vermeldenswaard	  waren	  in	  de	  A-‐poule	  de	  
wedstrijden	  tussen	  Piet	  Versteeg	  en	  Hans	  v.d.	  Put-‐
ten.	  Hans	  stuurde	  Piet	  kaal	  van	  tafel!	  De	  wedstrijd	  
tussen	  Robert	  Smit	  en	  Hans	  v.d.	  Putten	  was	  een	  ti-‐
tanenstrijd	  die	  door	  Robert	  in	  vijven	  gewonnen	  werd	  
met	  uitslagen	  als	  12-‐10	  en	  verder	  alleen	  maar	  11-‐8	  in	  
wisselend	  voordeel.	  Piet	  Versteeg	  werd	  uiteindelijk	  
poule	  winnaar.	  Tweede	  werd	  Piet	  Knop,	  derde	  Joop	  
Manussen.	  	  
	  
In	  de	  B	  poule	  was	  het	  eigenlijk	  veel	  spannender.	  Er	  
werd	  veel	  in	  vieren	  gespeeld.	  Ruben	  Tempelaars	  
werd	  eerste.	  	  Hans	  Le	  Poole	  werd	  tweede.	  Teamge-‐
noot	  Piet	  Traarbach	  had	  geen	  moeite	  met	  hem	  en	  
ook	  Ruben	  bond	  Hans	  aan	  zijn	  zegekar.	  Het	  ef-‐
fectvolle	  spel	  van	  Hans	  is	  voor	  velen	  toch	  te	  veel.	  
Onderling	  resultaat	  was	  nodig	  om	  de	  nummers	  drie,	  
vier	  en	  vijf	  te	  bepalen.	  Piet	  Traarbach	  werd	  vier	  en	  
vijf	  werd	  Gerard	  Rensink.	  Tukkers	  hebben	  in	  elke	  
sport	  vaak	  last	  van	  NET	  NIET.	  Ton	  Hubert	  sloot	  hier	  
de	  rij.(vervolg	  op	  blz:	  11)	  
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	  	  (vervolg	  van	  blz:	  10)	  
In	  de	  C-‐poule	  was	  Ina	  Busscher	  de	  sterkste.	  Ik	  heb	  
geen	  wedstrijd	  gezien	  van	  haar,	  maar	  aan	  de	  uitsla-‐
gen	  te	  zien	  ging	  het	  toch	  niet	  van	  een	  leien	  dakje.	  
Alleen	  Nico	  Luiks	  wist	  geen	  game	  van	  haar	  te	  win-‐
nen.	  Fred	  Wolfs	  wist	  het	  in	  de	  finale	  toch	  knap	  lastig	  
te	  maken.	  In	  vijf	  games	  ging	  hij	  strijdend	  ten	  onder.	  
Hij	  werd	  tweede.	  Nico	  Luiks	  werd	  derde,	  Lies	  Bello-‐
vics	  werd	  vierde	  en	  Gerrit	  Schipper	  sloot	  de	  rij.	  Hij	  
was	  waarschijnlijk	  te	  vroeg	  op	  de	  club	  gekomen	  en	  
bevangen	  door	  de	  kou.	  	  
	  
In	  de	  D-‐poule	  werd	  Pim	  de	  Keijzer	  onbedreigd	  eerste,	  
hoewel	  Anneke	  Schipper	  hem	  toch	  twee	  games	  
afsnoepte.	  Peter	  Kramer	  werd	  tweede	  op	  onderling	  
resultaat	  met	  Anneke	  Schipper	  die	  dus	  derde	  werd.	  
Vierde	  en	  vijfde	  werden	  Mink	  Zeilstra	  en	  Tom	  Ren-‐
sink,	  ook	  op	  onderling	  resultaat.	  
	  
In	  de	  E-‐poule	  was	  Jaap	  Schipper	  nummer	  een.	  Alleen	  
zijn	  neef	  Aart	  Brons	  gaf	  hem	  een	  pak	  slaag,	  ja	  van	  je	  
familie	  moet	  je	  het	  hebben!	  Frans	  in	  den	  Bosch	  werd	  
tweede,	  hij	  verloor	  alleen	  van	  Jaap.	  Derde	  werd	  Aart	  
Brons,	  vierde	  Henk	  Honing	  en	  Rinus	  kroon	  sloot	  de	  
rij.	  
	  
In	  de	  laatste	  poule	  was	  het	  onderling	  verschil	  het	  
kleinst.	  Maar	  liefst	  drie	  deelnemers	  eindigden	  gelijk	  
op	  de	  bovenste	  plek.	  Onderling	  resultaat	  wees	  Stef	  
Smit	  als	  de	  winnaar	  aan.	  Tweede	  werd	  Daniël	  
Lefévre,	  derde	  Frans	  v.d.	  Kuinder,	  vierde	  Rob	  van	  
Domselaar,	  eindelijk	  weer	  eens	  aanwezig.	  Toen	  ik	  
hem	  vroeg	  of	  hij	  nu	  weer	  regelmatig	  de	  weg	  naar	  de	  
club	  zou	  kunnen	  vinden	  antwoordde	  hij	  niet	  meteen	  
positief.	  Zijn	  motivatie	  was	  dat	  hij	  mij	  dan	  weer	  re-‐
gelmatig	  tegen	  kwam.	  Vijfde	  werd	  Erik	  van	  Haeften,	  
hij	  gaat	  steeds	  beter	  spelen.	  Zesde	  werd	  Frans	  van	  
Haeften.	  Bij	  de	  recreanten	  doen	  we	  niet	  aan	  bekers.	  
Iedereen	  is	  winnar	  van	  een	  gezellige	  avond.	  Daarom	  
geven	  we	  iedereen	  een	  prijsje.	  Met	  een	  doosje	  ei-‐
eren	  ging	  iedereen	  moe,	  maar	  voldaan	  naar	  huis.	  
	  	  
Tot	  slot	  nog	  één	  opmerking.	  Mensen	  die	  zich	  op-‐
geven	  om	  deel	  te	  nemen	  en	  zich	  niet	  afmelden	  
hoeven	  niet	  te	  rekenen	  op	  nog	  een	  uitnodiging.	  
	  	  
Henk	  Oversteegen	  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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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	  ere-‐
lid.	  In	  eerdere	  Voltreffers	  heeft	  al	  een	  aantal	  
ereleden	  de	  vragen	  beantwoord.	  
	  
Op	  verzoek	  van	  Henk	  Oversteegen	  hierbij	  mijn	  bij-‐
drage	  voor	  de	  Voltreffer	  als	  erelid.	  
	  
Hoelang	  je	  al	  lid	  bent	  van	  de	  vereniging	  en	  hoe	  ben	  je	  
ertoe	  gekomen	  om	  te	  gaan	  tafeltennissen	  
Misschien	  maar	  beginnen	  bij	  het	  begin:	  Ik	  ben	  lid	  
geworden	  in	  najaar	  1974.	  2	  klasgenootjes	  van	  mij	  
(Lilette	  Breddels	  en	  Pernette	  Wijnen)	  waren	  al	  lid	  en	  
dankzij	  een	  schoolcompetitie	  besloot	  ik	  eens	  mee	  te	  
gaan.	  Mijn	  eerste	  kennismaking	  met	  de	  club	  was	  op	  
een	  zaterdag,	  ergens	  in	  augustus	  in	  de	  gymzalen	  aan	  
de	  Koers.	  Helaas	  was	  er	  geen	  plek	  om	  te	  spelen,	  
want	  toevallig	  was	  er	  net	  een	  vriendschappelijke	  
wedstrijd	  tussen	  Huizen	  en	  Epe/Emst.	  Jaap	  Roeten,	  
Jan	  Visser	  en	  vooral	  Tom	  Polak	  staan	  mij	  nog	  vers	  in	  
het	  geheugen.	  Tjee,	  wat	  had	  die	  Tom	  prachtige	  lange	  
slagen	  en	  halen.	  Dat	  zag	  er	  nog	  eens	  professioneel	  
uit!	  
	  
Hoelang	  heb	  je	  competitie	  gespeeld	  en	  in	  welke	  klas-‐
se(n)?	  
Ik	  ben	  lid	  geworden	  en	  speelde	  in	  januari	  competitie	  
bij	  de	  jeugd	  	  4e	  klasse,	  samen	  met	  o.a.	  de	  oudste	  
zoon	  van	  Piet	  Knop,	  Marcel.	  Uiteindelijk	  binnen	  2	  
jaar	  het	  landelijke	  C	  behaald,	  toen	  ik	  over	  moest	  naar	  
de	  senioren.	  In	  de	  2e	  klasse	  kwam	  ik	  met	  Arie	  Rebel	  
en	  Piet	  Knop.	  Ach,	  hoe	  kansloos	  waren	  we…we	  de-‐
gradeerden	  als	  een	  baksteen.	  Maar	  in	  de	  loop	  van	  de	  
jaren	  werd	  ik	  toch	  beter	  en	  beter.	  Kampioen	  3e	  klas-‐
se,	  kampioen	  2e	  klasse	  (meestal	  met	  Henk	  Klein…	  
toen	  al	  m’n	  maatje	  en	  net	  zo	  lang	  lid	  als	  ik)….	  helaas:	  
Gijs	  Molenaar	  en	  André	  Rebel	  kwamen	  naar	  de	  seni-‐
oren	  en	  ik	  was	  al	  oud	  met	  24	  jaar,	  dus	  moest	  ik	  een	  
stapje	  terug	  doen.	  Dus	  weer	  3e	  klasse	  kampioen,	  2e	  
klasse	  kampioen	  en	  ja	  hoor….	  WEER	  geen	  1e	  klasse,	  	  

	  
	  
want	  Ronald	  van	  der	  Hulst,	  Henk	  Tax	  en	  Robbert	  Jan	  
van	  der	  Pol	  kwamen	  naar	  de	  senioren	  en	  met	  25	  jaar	  
was	  ik	  toch	  echt	  te	  oud!	  
Uiteindelijk	  toch	  de	  1e	  	  klasse	  gehaald.	  De	  laatste	  
jaren	  is	  het	  wat	  wisselend.	  Ik	  zakte	  wat	  af,	  mede	  
door	  wat	  blessures,	  tot	  onder	  50%	  in	  de	  2e	  	  klasse.	  
Dat	  maakte	  dat	  ik	  besloot	  toch	  maar	  even	  te	  stop-‐
pen.	  Inmiddels	  weer	  volop	  begonnen	  en	  deze	  helft	  
met	  overmacht	  kampioen	  geworden	  met	  Jerry,	  Nico,	  
Ferry	  en	  Gerard	  in	  de	  2e	  klasse.	  En	  dan	  te	  bedenken	  
dat	  ik	  met	  83%	  de	  zwakste	  man	  ben!	  Al	  met	  al	  (met	  
3x	  een	  tussenstop	  van	  een	  half	  jaar)	  speel	  ik	  al	  37	  
jaar	  competitie.	  
	  
Welke	  functies	  heb	  je	  zoal	  binnen	  de	  vereniging	  ver-‐
vuld?	  
In	  al	  die	  jaren	  heb	  ik	  heel	  veel	  functies	  bekleed	  bin-‐
nen	  de	  vereniging.	  Als	  17	  jarige	  gestart	  in	  de	  CRT	  
(commissie	  recreatief	  tafeltennis),	  die	  opgericht	  
werd	  met	  de	  verhuizing	  naar	  onze	  huidige	  locatie.	  De	  
club	  groeide	  sterk	  en	  daarom	  werd	  speciale	  aan-‐
dacht	  besteed	  aan	  opvang	  en	  begeleiding	  van	  recre-‐
anten.	  Verder	  heb	  ik	  zitting	  gehad	  in	  de	  TCS,	  in	  de	  
CCTZ	  (Coördinatie	  Commissie	  Technische	  zaken),	  in	  
de	  PAC	  en	  uiteraard	  ook	  in	  het	  bestuur	  (namens	  PAC,	  
CCTZ	  en	  voorzitter).	  Tussendoor	  natuurlijk	  meege-‐
daan	  met	  bardiensten,	  organiseren	  van	  toernooien	  
(zowel	  intern	  als	  extern),	  vriendschappelijke	  wed-‐
strijden,	  etc.	  
	  
Heb	  je	  ook	  echt	  leuke	  dingen	  meegemaakt	  binnen	  de	  
vereniging?	  
De	  allerleukste	  herinneringen	  zijn	  die	  van	  de	  feestjes	  
en	  ontmoetingen.	  De	  uitwisseling	  met	  Bad	  Vilbel	  was	  
iedere	  keer	  weer	  een	  hoogtepunt	  en	  ook	  de	  jubilea-‐
vieringen	  vond	  ik	  fantastisch.	  En	  uiteraard	  niet	  te	  
vergeten	  de	  disco’s	  voor	  de	  jeugd,	  die	  op	  zaterdag	  
door	  ons	  georganiseerd	  werden.	  Het	  startte	  met	  30-‐
35	  jeugdleden,	  maar	  naar	  mate	  er	  vaker	  georgani-‐
seerd	  werd,	  werd	  de	  stroom	  bezoekers	  groter	  en	  
groter.	  Dit	  leidde	  zelfs	  tot	  voorverkoop	  van	  kaarten,	  
want	  meer	  dan	  200	  personen	  konden	  we	  niet	  ber-‐
gen!	  Met	  René	  en	  Mieke	  Schijff	  achter	  de	  bar,	  was	  
dat	  een	  fantastische	  tijd.	  
Moge	  duidelijk	  zijn,	  dat	  de	  sfeer	  op	  de	  vereniging	  
voor	  mij	  de	  belangrijkste	  pijler	  is.	  Daar	  zet	  ik	  graag	  
mijn	  “beste	  beentje”	  voor	  voor.	  
(vervolg	  op	  blz:	  13)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  12)	  
Zijn	  er,	  sinds	  jij	  lid	  bent,	  veel	  dingen	  veranderd	  binnen	  
de	  vereniging?	  
Veel	  dingen	  zijn	  inderdaad	  veranderd.	  Ik	  heb	  natuur-‐
lijk,	  mede	  dankzij	  de	  verhuizing	  naar	  het	  Holleblok,	  
maar	  ook	  door	  de	  successen	  van	  Bettine	  Vriesekoop,	  
de	  grote	  groei	  van	  de	  vereniging	  mee	  mogen	  maken.	  
De	  toenmalige	  bestuurs-‐	  en	  commissieleden	  hebben	  
daar	  goed	  gebruik	  van	  gemaakt	  en	  de	  vereniging	  in	  
een	  enorme	  stroomversnelling	  gebracht.	  Ik	  heb	  nog	  
steeds	  enorme	  bewondering	  voor	  die	  club	  personen	  
(inmiddels	  allemaal	  ere-‐lid….).	  Zij	  hebben	  enorm	  veel	  
werk	  verzet	  en	  de	  vereniging	  gemaakt	  tot	  wat	  het	  nu	  
is.	  We	  gingen	  landelijk	  spelen,	  we	  werden	  de	  groot-‐
ste	  club	  van	  Nederland,	  we	  organiseerden	  interlands	  
en	  grote	  toernooien:	  De	  ttv	  Huizen	  werd	  op	  de	  kaart	  
gezet!	  Dit	  had	  alles	  te	  maken	  met	  het	  beleid,	  wat	  het	  
toenmalige	  bestuur	  uitvoerde.	  
Het	  is	  natuurlijk	  ook	  minder	  gegaan:	  de	  Bijmaat	  
kwam	  naar	  Huizen	  en	  werd	  een	  geduchte	  concur-‐
rent,	  die	  met	  veel	  inzet	  en	  elan	  ook	  een	  grote	  ver-‐
eniging	  werd,	  bestuursleden	  wisselden	  en	  ook	  de	  
sfeer	  veranderde.	  Toch	  kan	  ik	  zeggen,	  dat	  ondanks	  
de	  vele	  veranderingen,	  de	  ttv	  Huizen	  toch	  altijd	  het-‐
zelfde	  is	  gebleven.	  Ik	  vind,	  dat	  dit	  alles	  te	  maken	  
heeft	  met	  de	  personen,	  die	  vol	  overgave	  hun	  tijd	  en	  
inspanningen	  inzetten	  om	  “hun	  club”	  te	  laten	  draai-‐
en.	  Als	  je	  kijkt	  naar	  het	  aantal	  vrijwilligers	  bij	  ons	  in	  
vergelijking	  tot	  andere	  verenigingen,	  dan	  kunnen	  we	  
echt	  ontzettend	  trots	  zijn!	  De	  ttv	  Huizen	  is	  niet	  zo-‐
maar	  een	  vereniging	  waar	  je	  even	  gaat	  tafeltennis-‐
sen.	  Het	  is	  nog	  een	  vereniging,	  waar	  je	  BIJ	  wilt	  horen	  
en	  waar	  je	  SAMEN	  iets	  van	  maakt!	  En	  dat	  is	  ons	  al	  die	  
jaren	  gelukt.	  Dus	  de	  ttv	  	  Huizen	  veranderd???	  Niet	  
echt!	  
	  
Zou	  jij	  veranderingen	  binnen	  de	  club	  willen	  aanbren-‐
gen	  als	  je	  daar	  de	  kans	  voor	  zou	  hebben?	  
Allereerst	  heeft	  iedereen	  de	  positie	  en	  dus	  ook	  de	  
kans	  om	  voorstellen	  voor	  veranderingen	  te	  doen.	  
Naast	  dat	  ieder	  lid	  natuurlijk	  een	  voorstel	  aan	  het	  
bestuur	  kan	  doen,	  heb	  ik	  zitting	  in	  de	  PAC.	  Van	  oor-‐
sprong	  is	  de	  PAC	  een	  adviescommissie.	  Eigenlijk	  een	  
soort	  denktank,	  dus	  daar	  kan	  ik	  mijn	  ei	  zeker	  kwijt.	  
Natuurlijk	  zijn	  er	  dingen	  binnen	  de	  vereniging,	  waar-‐
van	  ik	  denk,	  dat	  het	  handig	  is	  om	  die	  te	  veranderen,	  
maar	  mijn	  mening	  is	  er	  één	  van	  velen.	  Inhoudelijk	  ga	  
ik	  daar	  nu	  niet	  op	  in.	  Ik	  vind	  de	  Voltreffer	  niet	  de	  plek	  
om	  zaken	  te	  noemen:	  ik	  vind	  dat	  ik	  daarvoor	  bij	  het	  
bestuur	  moet	  zijn!	  
Overigens	  lijkt	  het	  nu	  dat	  ik	  grote	  veranderingen	  zou	  
willen	  voorstellen	  en	  doorvoeren.	  Dat	  is	  niet	  het	  ge-‐
val!	  Ik	  vind	  dat	  huidige	  bestuur	  en	  commissies	  veel	  
werk	  verzetten	  en	  GOED	  werk	  doen!	  

	  

Meer	  dan	  10%	  van	  de	  leden	  is	  erelid,	  geeft	  dat	  niet	  een	  
bepaalde	  waardevermindering	  aan	  het	  begrip	  erelid?	  	  

Het	  eerste	  erelid	  was	  Arie	  Rebel:	  25	  jaar	  lid	  en	  1	  van	  
de	  oprichters	  met	  een	  grote	  staat	  van	  dienst	  voor	  de	  
vereniging.	  	  In	  zijn	  kielzog	  werd	  ook	  Piet	  Knop	  be-‐
noemd.	  Deze	  mannen	  hebben	  m.i.	  de	  basis	  gelegd	  
voor	  de	  vereniging	  en	  dan	  verdienen	  ze	  deze	  titel	  ze-‐
ker.	  
Toen	  meerderen	  volgden	  heb	  ik	  best	  wel	  eens	  ge-‐
dacht:	  waar	  ligt	  de	  grens	  en	  –inderdaad-‐	  is	  het	  geen	  
waardevermindering	  van	  het	  begrip	  “erelid”.	  Ik	  had	  
toen	  (ook	  al)	  zitting	  in	  de	  PAC	  en	  in	  deze	  commissie	  
zijn	  richtlijnen	  opgesteld,	  waar	  een	  lid	  aan	  moet	  vol-‐
doen	  om	  de	  titel	  erelid	  te	  krijgen.	  Deze	  richtlijnen	  zijn	  
door	  het	  toenmalige	  bestuur	  (en	  de	  leden)	  overgeno-‐
men.	  
Vind	  ik	  dat	  een	  waardevermindering?	  Kijk,	  ik	  kan	  niet	  
tippen	  aan	  een	  Arie	  Rebel	  en	  Piet	  Knop.	  En	  -‐zonder	  
voorbij	  te	  gaan	  aan	  anderen-‐	  ook	  niet	  aan	  een	  Jaap	  
Roeten,	  Jan	  Visser	  	  en	  een	  Peter	  van	  den	  Broek.	  Dat	  
zijn	  mensen,	  die	  de	  ttv	  Huizen	  tot	  hun	  club	  hebben	  
gemaakt.	  
Ik	  bekijk	  het	  echter	  ook	  van	  een	  andere	  kant:	  Als	  meer	  
dan	  10%	  erelid	  is,	  dan	  betekent	  dat,	  dat	  er	  VEEL	  leden	  
nog	  steeds	  lid	  zijn,	  veel	  voor	  de	  vereniging	  doen	  of	  
hebben	  gedaan	  en	  zich	  buitengewoon	  voor	  hun	  club	  
hebben	  ingezet.	  Het	  is	  dan	  toch	  fantastisch,	  dat	  we	  
deze	  mensen	  nog	  steeds	  als	  lid	  binnen	  hebben?	  Welke	  
vereniging	  kan	  zeggen	  dat	  meer	  dan	  10%	  langer	  dan	  
25	  jaar	  lid	  is	  en	  meer	  dan	  15	  jaar	  in	  commissie	  of	  be-‐
stuur	  hebben	  gezeten?	  
En	  ik	  ben	  trots	  dat	  ik	  de	  titel	  heb	  ontvangen	  en	  in	  het	  
rijtje	  mag	  staan	  met	  eerder	  genoemde	  en	  niet	  ge-‐
noemd	  mensen!	  Ik	  hoop,	  dat	  we	  over	  10	  jaar	  kunnen	  
zeggen,	  dat	  20%	  erelid	  is.	  Niet	  vanwege	  daling	  van	  het	  
ledental,	  maar	  vanwege	  de	  groei	  van	  ereleden!	  DAT	  
maakt	  de	  ttv	  Huizen	  tot	  wat	  ze	  is!	  
	  
Geert	  
	  

De (Tafeltennis)week van……. 
	  

Maandag	  23-‐04-‐2012	  
Namens	  de	  Jeugdcommissie	  Afdeling	  Midden	  waarin	  
ik	  onder	  andere	  zitting	  neem	  met	  clubgenoot	  Cees	  
Lam	  hebben	  wij	  een	  gesprek	  met	  TTV	  Hoogland	  over	  
hoe	  de	  afdeling	  Midden	  kan	  ondersteunen	  bij	  het	  
behoud	  en/of	  werving	  van	  jeugdleden.	  Denk	  hierbij	  
aan	  verenigingen	  samen	  brengen	  om	  bijvoorbeeld	  
een	  gezamenlijke	  training	  te	  organiseren,	  te	  leren	  
van	  elkaar	  hoe	  bepaalde	  zaken	  aan	  te	  pakken	  en	  of	  
faciliteren	  dat	  er	  opleidingsmogelijkheden	  in	  de	  afde-‐
ling	  midden	  komen	  voor	  trainers	  enz.	  
(vervolg	  op	  blz:	  14)	  
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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$verloot.
De$winnaar$van$de$vorige$fotowedtrijd$is$Nancy$Hagen.

Het$was$Vivian$Dekker
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(vervolg	  van	  blz:	  13)	  
Dinsdag	  24-‐04-‐2012	  
Weer	  niet	  trainen	  (zoveelste	  keer	  dit	  seizoen,	  SORRY	  
JOHN!)	  vanwege	  mijn	  cursus	  Middle	  Management	  A.	  	  
	  
Woensdag	  25-‐04-‐2012	  	  
Geen	  tafeltennis,	  maar	  wel	  een	  gesprek	  met	  mede-‐
gebruikers	  van	  de	  Baat	  namens	  het	  bestuur	  van	  
Turnlust	  waarin	  ik	  ook	  mijn	  steentje	  bijdraag.	  De	  
Baat	  is	  het	  gebouw	  waar	  de	  turnvereniging	  in	  Huizen	  
is	  gevestigd.	  Dit	  wordt	  ook	  verhuurd	  door	  de	  biljart	  
club,	  de	  modelbouwclub,	  de	  Baptisten	  gemeente	  en	  
Radio	  6	  FM.	  Het	  nut	  van	  het	  overleg	  is	  om	  het	  te	  
hebben	  over	  de	  energierekening,	  afval	  en	  andere	  fa-‐
cilitaire	  zaken.	  
	  
Donderdag	  26-‐04-‐2012	  
Wederom	  geen	  tafeltennis,	  maar	  wel	  bestuursverga-‐
dering	  bij	  Turnlust.	  
	  
Vrijdag	  27-‐04-‐2012	  
Het	  begin	  van	  ons	  sterrenteam	  aan	  de	  bekercompe-‐
titie	  thuis	  tegen	  Laren	  1.	  Zelf	  val	  ik	  uit,	  uit	  veilig-‐
heidsoverwegingen.	  
	  
Zaterdag	  28-‐04-‐2012	  
Met	  de	  jeugdspelers:	  Sander	  Lam	  en	  Kristel	  Koele-‐
wijn	  en	  mede-‐coach	  voor	  deze	  dag	  Quinten	  van	  Dis-‐
sel	  naar	  Berkel	  &	  Rodenrijs	  voor	  de	  NJK-‐B	  (Nederland	  
Jeugd	  Kampioenschap	  voor	  spelers	  met	  een	  B-‐
licentie).	  Laten	  we	  hopen	  dat	  het	  een	  leuke	  dag	  gaat	  
worden.	  
	  
Zondag	  29-‐04-‐2012	  
Met	  ons	  nog	  niet	  helemaal	  uitgekomen	  (enigszins	  
beperkt)	  jeugdig	  talent	  naar	  zijn	  allerlaatste	  jeugd	  
toernooi.	  De	  NJK-‐A.	  Hetzelfde	  als	  bovenstaande,	  
maar	  dan	  voor	  spelers	  met	  een	  A-‐licentie.	  
De	  meesten	  van	  jullie	  weten	  al	  wie	  ik	  bedoel,	  maar	  
het	  is	  natuurlijk	  Quinten	  van	  Dissel.	  
Enigszins	  hoopvol	  dat	  de	  heer	  P.	  Visser	  (zonder	  voor-‐
letter	  kunnen	  het	  er	  legio	  zijn…)	  ook	  met	  ons	  mee	  
gaat	  op	  deze	  memorabele	  dag,	  beloofd	  dit	  vooraf	  
een	  leuke	  tafeltennis	  dag	  te	  gaan	  worden.	  
	  
Hierbij	  een	  indruk	  van	  een	  redelijke	  doorsnee	  (tafel-‐
tennis)	  week	  uitgezonderd	  van	  het	  weekend	  natuur-‐
lijk.	  Via	  deze	  weg	  wil	  ik	  ook	  alle	  kampioenen	  felicite-‐
ren	  met	  hun	  kampioenschap.	  
Graag	  zou	  ik	  in	  de	  volgende	  Voltreffer	  willen	  lezen	  
hoe	  de	  tafeltennisweek	  eruit	  ziet	  van	  één	  van	  de	  
grootste	  (letterlijk)	  talenten	  van	  de	  Afdeling-‐Midden:	  
Gijs	  Molenaar.	  
	  
Ferry	  de	  Hoogen	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Jeugdcompetitie 
	  	  
De	  voorjaarscompetitie	  zit	  er	  weer	  op	  en	  gaan	  we	  
ons	  weer	  voorbereiden	  op	  de	  najaarscompetitie.	  
Het	  woord	  najaar	  vind	  ik	  op	  dit	  moment	  nog	  wel	  een	  
beetje	  een	  raar	  woord	  want	  in	  het	  najaar	  heb	  je	  de	  
vakantie	  al	  weer	  achter	  de	  rug	  en	  wordt	  het	  weer	  
koud	  en	  donker	  weer,	  maar	  ja	  gelukkig	  is	  het	  nog	  
niet	  zo	  ver.	  
	  
We	  hebben	  deze	  competitie	  gespeeld	  met	  7	  teams	  
waarvan	  2	  combinatie	  teams,	  1	  met	  H’sum	  en	  1	  met	  
ZTTV	  uit	  Zeist.	  
	  
Team	  1:	  speelde	  in	  de	  kampioenspoule	  en	  dat	  deden	  
ze	  heel	  niet	  slecht,	  zij	  eindigden	  op	  de	  5e	  plaats	  in	  de	  
1e	  competitiehelft.	  Daarna	  moest	  er	  nog	  gespeeld	  
worden	  in	  hetzij	  de	  play-‐offs	  of	  de	  play-‐down	  voor	  
de	  eindstand,	  daarover	  straks	  meer.	  
	  
Team	  2:	  zij	  speelden	  in	  de	  landelijk	  A-‐klasse	  en	  ook	  
zij	  speelden	  niet	  verkeerd,	  zij	  wisten	  te	  eindigen	  op	  
plaats	  4.	  Maar	  zoals	  het	  er	  nu	  uit	  ziet	  starten	  we	  
volgend	  seizoen	  weer	  met	  een	  landelijk	  team,	  maar	  
dat	  wordt	  dan	  wel	  weer	  een	  Huizen-‐team.	  Wel	  zal	  
hier	  nog	  1	  speler	  in	  spelen	  van	  een	  andere	  club	  en	  
dat	  zal	  zijn	  van	  ZTTV.	  Maar	  de	  andere	  teams	  zijn	  voor	  
100%	  Huizen	  spelers.	  Alhoewel	  ik	  wel	  mag	  zeggen	  
dat	  het	  al	  die	  andere	  seizoenen	  met	  de	  samenwerk-‐
ing	  prima	  is	  gegaan	  zowel	  met	  Hilversum	  als	  met	  
ZTTV	  (Zeist).	  Maar	  ik	  denk	  dat	  bij	  Sander	  Lam	  nu	  ook	  
echt	  de	  tijd	  is	  gekomen	  om	  weer	  helemaal	  bij	  Huizen	  
te	  horen	  en	  datzelfde	  geldt	  ook	  voor	  Maxim	  vd	  Kaaij.	  
	  
Voor	  de	  nieuwe	  competitie	  wil	  ik	  wel	  proberen	  de	  
teams	  zoveel	  mogelijk	  bij	  elkaar	  te	  houden,	  er	  zijn	  
deze	  keer	  toch	  geen	  kampioenen	  en	  echte	  
uitschieters	  zijn	  er	  ook	  niet,	  of	  ik	  moet	  
Timo	  Weinberg	  in	  de	  4e	  klas	  een	  uitschiet-‐
er	  noemen,	  hij	  staat	  wel	  echt	  een	  stukje	  hoger	  dan	  
de	  anderen	  in	  zijn	  team.	  
(vervolg	  op	  blz:	  17)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  16)	  
Maar	  de	  nieuwe	  teams	  zijn	  nog	  niet	  klaar,	  dus	  ik	  
weet	  nu	  nog	  niet	  wat	  er	  zal	  gebeuren	  met	  de	  teams.	  
	  
Huizen	  3:	  zij	  spelen	  in	  de	  2e	  klasse	  en	  hebben	  het	  
daar	  best	  wel	  een	  beetje	  zwaar,	  het	  is	  wel	  een	  sterke	  
poule	  met	  een	  paar	  uitschieters	  welke	  best	  een	  
klasse	  hoger	  hadden	  kunnen	  worden	  ingedeeld	  denk	  
ik.	  
	  
Ook	  Huizen	  4	  speelde	  in	  de	  2e	  klasse	  zij	  hebben	  
dacht	  ik	  iets	  minder	  moeite	  dan	  team	  3,	  zij	  eindigden	  
op	  de	  4e	  plaats	  en	  hebben	  dus	  ook	  goed	  gepresteerd.	  
Ook	  hier	  zitten	  een	  paar	  uitschieters	  in	  de	  poule	  of	  
eigenlijk	  is	  het	  er	  maar	  1	  want	  de	  nummers	  1	  en	  2	  
staan	  niet	  zover	  uit	  elkaar.	  
	  
Huizen	  5:	  zij	  komen	  uit	  in	  de	  4e	  klasse	  en	  ook	  zij	  heb-‐
ben	  het	  prima	  gedaan,	  en	  net	  als	  bij	  team	  3	  en	  4	  was	  
hier	  ook	  een	  echte	  uitschieter	  bij,	  deze	  hoorde	  echt	  
niet	  in	  de	  4e	  klasse	  thuis.	  Het	  verschil	  met	  de	  nr	  2	  
was	  dan	  ook	  op	  het	  eind	  22	  punten	  dat	  is	  toch	  echt	  
een	  beetje	  veel.	  
Hier	  was	  Timo	  toch	  echt	  wel	  ruim	  de	  sterkste,	  hij	  
eindigde	  met	  zijn	  percentage	  dan	  ook	  ver	  boven	  zijn	  
teamgenoten.	  
	  
Huizen	  6:	  uitkomend	  in	  de	  6e	  klasse,	  bij	  dit	  team	  
staan	  de	  spelers	  welke	  het	  meest	  hebben	  gespeeld	  
allemaal	  op	  hetzelfde	  percentage,	  hi-‐
er	  staat	  Fabio	  Lemson	  een	  stuk	  hoger,	  maar	  die	  
100%	  waar	  hij	  nu	  op	  staat	  is	  wel	  wat	  vertekend	  want	  
hij	  heeft	  maar	  2	  wedstrijden	  meegedaan,	  want	  de	  
rest	  van	  de	  wedstrijden	  was	  hij	  geblesseerd	  (nou	  kan	  
hij	  daar	  natuurlijk	  ook	  niets	  aan	  doen).	  
Als	  dit	  team	  elke	  wedstrijd	  met	  100%	  inzet	  achter	  de	  
tafel	  gaat	  staan	  zouden	  zij	  toch	  wel	  hoger	  kunnen	  
eindigen.	  Er	  wordt	  daar	  nog	  wel	  eens	  
te	  makkelijk	  verloren,	  een	  wedstrijd	  die	  gewonnen	  
had	  kunnen	  worden.	  Kom	  op	  jongens,	  hier	  moet	  een	  
hogere	  plaats	  inzitten.	  
	  
Huizen	  7:	  dat	  zijn	  de	  starters	  en	  ook	  zij	  hebben	  het	  
prima	  gedaan,	  ook	  hier	  was	  eerst	  een	  korter	  com-‐
petitieprogramma	  en	  moesten	  er	  de	  2e	  helft	  
ook	  play-‐offs	  worden	  gespeeld	  en	  de	  finale	  werd	  
gespeeld	  op	  28	  April	  bij	  SVO	  in	  de	  Meern.	  Dan	  wordt	  
er	  gespeeld	  met	  alle	  starters-‐teams	  om	  de	  deze	  keer	  
was	  het	  om	  de	  1e	  tot	  de	  20e	  prijs	  en	  daar	  zijn	  zij	  dan	  
tot	  slot	  geëindigd	  op	  de	  5e	  plaats.	  
Van	  deze	  jongens	  heb	  ik	  al	  vernomen	  dat	  zij	  volgend	  
seizoen	  willen	  spelen	  in	  de	  gewone	  competitie,	  in	  de	  
6e	  klasse,	  dat	  lijkt	  ze	  leuker.	  Nou	  dat	  is	  een	  goed	  
teken,	  dan	  willen	  ze	  in	  iedergeval	  meer	  wedstrijden	  
spelen.	  

	  
	  
Verder	  moet	  ik	  alle	  teams	  nog	  rond	  zien	  te	  krijgen,	  
dus	  wie	  zich	  nog	  niet	  heeft	  opgegeven	  voor	  
de	  najaarscompetitie:	  doe	  dat	  dan	  zo	  snel	  mogelijk,	  
dat	  kan	  je	  doen	  door	  je	  naam	  op	  de	  lijst	  in	  de	  kantine	  
bij	  te	  schrijven,	  je	  kan	  mij	  ook	  bellen	  als	  je	  het	  bent	  
vergeten	  op	  nr	  06-‐111	  00	  005	  (Peter	  vd	  Broek)	  dan	  
schrijf	  ik	  je	  zo	  snel	  mogelijk	  op	  de	  lijst.	  
Ook	  wil	  ik	  nog	  wel	  proberen	  weer	  een	  starters	  
team	  bijeen	  te	  krijgen,	  want	  dat	  is	  best	  leuk	  als	  je	  net	  
begint	  met	  tafeltennissen.	  In	  deze	  competitie	  zijn	  
alle	  kinderen	  net	  begonnen	  en	  het	  zijn	  allemaal	  nog	  
welpen	  en	  pupillen,	  ouder	  mogen	  ze	  niet	  zijn	  dus	  zijn	  
ze	  allemaal	  nog	  erg	  jong.	  Dat	  is	  het	  leuke	  hiervan,	  
iedereen	  heeft	  kans	  om	  te	  winnen.	  
	  
Alle	  kinderen	  in	  deze	  leeftijdsklasse	  krijgen	  nog	  een	  
brief	  met	  hoe	  het	  gaat	  in	  de	  competitie,	  ik	  kan	  wel	  
zeggen	  dat	  in	  de	  vorige	  seizoenen	  alle	  starters	  altijd	  
erg	  entousiast	  waren,	  dus	  is	  het	  best	  wel	  aan	  te	  bev-‐
elen.	  Je	  speelt	  natuurlijk	  ook	  bij	  andere	  verenigingen,	  
dus	  ook	  tegen	  andere	  kinderen,	  niet	  tegen	  kinderen	  
die	  je	  al	  kent	  van	  je	  eigen	  club.	  
	  
Dan	  nu	  de	  standen	  en	  de	  percentages	  van	  allemaal.	  
Om	  te	  beginnen	  met	  team	  1	  H’sum/Huizen:	  zij	  zijn	  in	  
de	  competitie	  op	  de	  5e	  plaats	  geëindigd	  en	  later	  in	  
de	  play-‐down	  (zo	  wordt	  dat	  genoemd)	  speelden	  zij	  
daar	  om	  de	  5e	  tot	  de	  8e	  plaats	  en	  werden	  daar	  1e	  ,	  
dus	  dat	  betekent	  dat	  zij	  5e	  zijn	  gebleven.	  
In	  de	  1e	  helft	  kwam	  Sander	  Lam	  op	  40%	  en	  
de	  play	  down	  op	  44%,	  Ilan	  Meijer	  kwam	  op	  67%	  en	  in	  
de	  play	  down	  op	  100%	  Bastiaan	  vd	  Sande	  kwam	  op	  
61%	  en	  in	  de	  play	  down	  op	  100%	  en	  Roy	  Kapel	  kwam	  
op13%	  en	  hij	  kwam	  in	  de	  play	  down	  op33%.	  
Dit	  team	  zal	  volgend	  seizoen	  uit	  elkaar	  vallen,	  Sander	  
komt	  weer	  terug	  naar	  Huizen	  en	  de	  anderen	  blijven	  
bij	  Hilversum.	  
	  
Team	  2	  ZTTV/Huizen	  eigenlijk	  is	  dat	  ook	  team	  1	  want	  
voor	  ZTTV	  is	  het	  team	  1	  en	  uiteindelijk	  is	  dat	  de	  
naam	  geweest.	  
Hier	  was	  alleen	  Maxim	  vd	  Kaaij	  van	  ons	  en	  de	  andere	  
3	  niet,	  ook	  in	  dit	  team	  gaat	  er	  wat	  veranderen,	  want	  
hier	  gaan	  er	  2	  naar	  de	  senioren.	  Alleen	  Rens	  de	  Boer	  
en	  Maxim	  blijven	  over	  en	  zij	  komen	  dan	  ook	  naar	  
Huizen	  en	  wordt	  dat	  met	  Sander	  erbij	  team	  1.	  
Hier	  waren	  de	  percentages	  als	  volgt	  verdeeld:	  Max-‐
im	  vd	  Kaaij	  kwam	  deze	  keer	  niet	  zo	  hoog	  en	  bleef	  
steken	  op	  22%,	  maar	  dat	  heeft	  ook	  te	  maken	  met	  
zijn	  fysieke	  toestand	  op	  sommige	  momenten.	  
Rens	  de	  Boer	  kwam	  tot	  63%	  
en	  Coco	  Antonissen	  bleef	  steken	  op	  52%	  en	  ook	  
Thijs	  vd	  Berkel	  bleef	  in	  de	  50,	  hij	  kwam	  op	  58%.	  
(vervolg	  op	  blz:	  18)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  17)	  
Huizen	  3:	  zij	  kwamen	  deze	  keer	  niet	  verder	  dan	  een	  
5e	  plaats.	  Opzich	  niet	  echt	  hoog	  maar	  je	  kunt	  ook	  
niet	  altijd	  kampioen	  worden.	  
Hun	  coach	  was	  natuurlijk	  Harry	  Kempers	  en	  reken	  
maar	  dat	  hij	  er	  alles	  aan	  heeft	  gedaan	  om	  ze	  naar	  
een	  hogere	  plaats	  te	  loodsen,	  maar	  dat	  is	  ook	  hem	  
niet	  gelukt.	  
Hier	  kwam	  Kristel	  Koelewijn	  evenals	  Louise	  Kos	  uit	  
op	  43%	  en	  Pardis	  Faqiri	  kwam	  tot	  40%.	  Het	  volgend	  
seizoen	  zal	  het	  wel	  weer	  beter	  gaan	  hoop	  ik.	  
	  
Huizen	  4:	  ook	  zij	  speelden	  in	  de	  2e	  klasse.	  Zij	  ein-‐
digden	  wel	  wat	  hoger,	  zij	  kwamen	  uit	  op	  de	  3e	  plaats	  
wat	  best	  wel	  goed	  is.	  Hier	  was	  Mak	  Temmet	  met	  
73%	  de	  sterkste,	  Yoeri	  Tax	  kwam	  hier	  tot	  57%	  
en	  Mod	  Temmet	  bleef	  steken	  op	  33%.	  Hij	  heeft	  het	  
er	  over	  het	  algemeen	  wel	  het	  moeilijkst	  mee	  in	  deze	  
klasse,	  eigenlijk	  zou	  hij	  het	  beste	  passen	  in	  de	  
3e	  klasse	  maar	  ik	  weet	  nog	  niet	  of	  we	  die	  hebben.	  Dit	  
team	  stond	  onder	  leiding	  van	  vader	  en	  zoon	  Lam	  
(Cees	  en	  Ruben)	  en	  hopelijk	  gaan	  zij	  weer	  gewoon	  
door	  met	  hun	  roeping	  als	  coach.	  
	  
Huizen	  5:	  zij	  komen	  uit	  in	  de	  4e	  klasse.	  Ook	  zij	  heb-‐
ben	  verschillende	  coaches:	  1	  normale	  coach	  en	  1	  
voor	  de	  spin,	  meestal	  zijn	  ze	  er	  beide	  wel:	  
Guus	  Weinberg	  en	  Henk	  Tax,	  maar	  ook	  hier	  moeten	  
de	  kinderen	  het	  wel	  zelf	  doen	  hoor	  en	  dat	  doen	  ze	  
niet	  slecht.	  Zij	  zijn	  geëindigd	  op	  de	  2e	  plaats,	  dat	  is	  al	  
wat	  ik	  vorig	  seizoen	  al	  gezegd	  had:	  je	  heb	  zomaar	  1,5	  
tot	  2	  seizoenen	  nodig	  voor	  de	  stap	  van	  de	  6e	  klas	  
naar	  de	  4e	  klas	  maar	  nu	  gaat	  het	  steeds	  beter	  gezien	  
die	  2e	  plaats.	  Hier	  springt	  Timo	  er	  wel	  een	  beetje	  uit	  
met	  zijn	  percentage	  hij	  kwam	  n.l.	  tot	  90%.	  Nu	  is	  het	  
wel	  vaak	  zo	  in	  een	  4	  mans	  team	  welke	  wedstrijden	  je	  
meespeelt,	  dat	  kan	  wel	  invloed	  hebben	  op	  je	  per-‐
centage.	  Tim	  Hoek	  kwam	  hier	  tot	  54%,	  Arianne	  Boot	  
bleef	  steken	  op	  38%	  en	  Jasper	  Tax	  kwam	  op	  46%,	  al	  
met	  al	  een	  goed	  resultaat.	  Ik	  weet	  niet	  of	  jullie	  
aanvraag	  voor	  de	  3e	  klasse	  wel	  zo’n	  goed	  idee	  is,	  ik	  
denk	  dat	  de	  successen	  veel	  minder	  zijn.	  Het	  lijkt	  mij	  
beter	  om	  eerst	  kampioen	  te	  worden	  in	  de	  4e	  klasse	  
en	  dan	  door	  te	  stromen	  naar	  de	  3e	  klasse.	  
Ook	  voor	  toernooien	  is	  het	  voor	  jullie	  nog	  wat	  gun-‐
stiger	  om	  in	  de	  4e	  klasse	  uit	  te	  komen	  dan	  in	  de	  3e,	  
want	  de	  3e	  klasse	  is	  best	  weer	  een	  heel	  verschil	  hoor,	  
vergis	  je	  niet.	  
	  
Voor	  Timo	  zou	  het	  eventueel	  mogelijk	  zijn,	  maar	  ik	  
weet	  niet	  of	  daar	  een	  team	  voor	  te	  maken	  is.	  
Maar	  liever	  haal	  ik	  de	  teams	  ook	  niet	  uit	  elkaar,	  als	  er	  
een	  kampioenschap	  in	  zit	  is	  het	  leuker	  voor	  het	  hele	  
team,	  maakt	  niet	  uit	  welke.	  
	  

	  
	  
Team	  6:	  uitkomend	  in	  de	  6e	  klasse	  en	  eindigend	  op	  
de	  3e	  plaats	  wat	  eigenlijk	  wel	  een	  beetje	  laag	  is,	  
ik	  denk	  als	  hier	  serieus	  gespeeld	  wordt	  door	  alle-‐
maal,	  dan	  moet	  dat	  zeker	  kunnen.	  
Als	  je	  naar	  de	  percentages	  kijkt	  dan	  steekt	  al-‐
leen	  Fabio	  Lemson	  hier	  een	  stuk	  boven	  uit,	  al	  is	  hij	  nu	  
het	  grootste	  gedeelte	  van	  de	  competitie	  gebles-‐
seerd	  geweest	  en	  heeft	  hij	  dus	  maar	  2	  keer	  mee-‐
gespeeld	  en	  dat	  waren	  de	  1e	  en	  de	  laatste	  wedstrijd,	  
maar	  die	  wedstrijden	  heeft	  hij	  wel	  100%	  gehaald.	  
De	  andere	  3	  spelers	  hebben	  allemaal	  hetzelfde	  per-‐
centage	  en	  dat	  is	  33%	  voor	  Bart	  Swinkels,	  33%	  
voor	  Liquenda	  Molenaar	  en	  ook	  33%	  voor	  Thijmen	  v	  
Dijk.	  Ook	  hier	  wisselt	  het	  nog	  wel	  eens	  van	  coach,	  
dan	  gaat	  Caroline	  of	  Ronald	  mee	  en	  de	  andere	  keer	  
gaan	  Marcel	  en/of	  	  Manuela	  mee.	  Jongens	  kom	  op	  er	  
zit	  echt	  veel	  meer	  in.	  
	  
Huizen	  7:	  ons	  startersteam,	  zij	  hebben	  vandaag	  
28	  April	  	  nog	  gespeeld.	  Vandaag	  werd	  de	  finalepoule	  
gespeeld	  met	  alle	  startersteams.	  
Zij	  hebben	  gespeeld	  bij	  SVO	  in	  de	  Meern	  tegen	  ATC	  
uit	  Almere.	  Deze	  laatste	  wedstrijd	  werd	  wel	  verloren	  
met	  3-‐2,	  maar	  omdat	  zij	  in	  de	  voorronde’s	  goed	  had-‐
den	  gespeeld	  en	  2e	  waren	  geworden,	  moesten	  zij	  nu	  
tegen	  de	  nrs	  2	  van	  de	  andere	  pouls	  om	  de	  5	  t/m	  de	  
10	  plaats	  en	  werden	  zij	  toch	  5e	  in	  de	  totaalstand	  dat	  
is	  keurig	  gedaan.	  
Kees	  Arwert	  speelde	  50%	  
evenals	  Joey	  Maphar	  en	  Andreas	  Lauffer	  haalde	  zelfs	  
100%,	  dus	  het	  is	  goed	  dat	  ze	  6e	  klasse	  gaan	  spelen.	  
Ik	  hoop	  dat	  de	  najaarscompetitie	  weer	  net	  zo	  goed	  
verloopt	  als	  deze,	  alleen	  met	  een	  paar	  kampioenen.	  
Jongens,	  de	  competitie	  is	  nu	  wel	  afgelopen,	  maar	  
denken	  jullie	  er	  wel	  aan	  dat	  de	  training	  nog	  gewoon	  
door	  gaat?!	  
En	  er	  zijn	  ook	  nog	  een	  paar	  toernooien	  te	  gaan	  waar	  
iedereen	  voor	  wordt	  opgegeven,	  dus	  is	  de	  training	  
nog	  wel	  belangrijk.	  
	  
Dat	  was	  weer	  het	  laatste	  stukje	  voor	  de	  Voltreffer	  
voor	  de	  vakantie,	  ik	  hoop	  dat	  jullie	  allemaal	  een	  fijne	  
vakantie	  hebben	  en	  weer	  veilig	  thuiskomen.	  
Als	  ik	  de	  teamsamensteling	  weer	  klaar	  heb	  en	  alles	  is	  
goedgekeurd	  dan	  komt	  het	  zo	  snel	  mogelijk	  in	  de	  
kantine	  op	  jullie	  bord	  te	  hangen,	  dan	  kunnen	  jullie	  
het	  zelf	  weer	  bewonderen.	  
	  	  
Namens	  de	  Techn.Comm.Jeugd	  
Peter	  vd	  Broek	  	  	  	  	  	  
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B/C Jeugd toernooi Nijmegen 
	  
Afgelopen	  25	  en	  26	  februari	  werden	  voor	  de	  25e	  
keer	  het	  B/C	  Ranglijsttoernooi	  gehouden	  in	  de	  Jan	  
Massinkhal	  in	  Nijmegen.	  	  Op	  zaterdag	  deden	  hier-‐
voor	  Mod	  en	  Mak	  Temmet	  en	  Yoeri	  Tax	  mee.	  Louise	  
Kos	  was	  ook	  ingeschreven,	  maar	  kon	  helaas	  niet	  
mee.	  	  	  
	  
Op	  zondag	  deed	  Sander	  Lam	  mee.	  Daar	  er	  al	  om	  10	  
uur	  werd	  begonnen,	  	  was	  het	  vroeg	  opstaan	  voor	  de	  
mannen.	  De	  heenreis	  werd	  dan	  ook	  een	  stille	  aange-‐
legenheid.	  Om	  10	  uur	  moesten	  Mak	  en	  Yoeri	  meteen	  
aan	  de	  bak,	  Mak	  won	  de	  eerste	  wedstrijd	  wel,	  Yoeri	  
moest	  nog	  even	  wennen.	  Na	  4	  wedstrijden	  had	  Mak	  
er	  2	  gewonnen	  en	  Yoeri	  1,	  dit	  betekende	  dus	  een	  3e	  
en	  4e	  plaats	  waardoor	  de	  beide	  spelers	  naar	  de	  
troostronde	  mochten.	  Mod	  begon	  om	  12	  uur	  met	  
zijn	  poulewedstrijden	  en	  ook	  hier	  1	  winst	  partij	  en	  
dus	  de	  3e	  plaats	  en	  ook	  troostronde.	  
	  
Nu	  werd	  het	  echt	  lastig	  voor	  de	  coach,	  daar	  de	  wed-‐
strijden	  bijna	  gelijktijdig	  werden	  gespeeld,	  zeker	  als	  
de	  een	  op	  tafel	  53	  speelt	  en	  de	  ander	  op	  tafel	  11.	  Ge-‐
lukkig	  kunnen	  ze	  ook	  winnen	  zonder	  tips	  van	  de	  
coach.	  Mak	  haalde	  de	  halve	  finale,	  Mod	  de	  kwart	  en	  
Yoeri	  won	  nog	  een	  partij	  in	  de	  vervolgronde	  en	  was	  
dus	  als	  eerste	  klaar.	  
	  
Op	  de	  terugweg	  	  lagen	  de	  beide	  heren	  op	  de	  achter-‐
bank	  bijna	  te	  slapen,	  maar	  gelukkig	  wilden	  ze	  nog	  
even	  naar	  de	  beroemde	  snackbar	  in	  Laren	  om	  na	  een	  
lange	  dag	  een	  patatje	  en	  frikadel	  te	  eten.	  Toen	  Gor-‐
don	  ook	  nog	  de	  snackbar	  in	  kwam	  was	  het	  natuurlijk	  
lachen,	  gieren	  en	  brullen.	  
	  	  
Al	  met	  al	  is	  het	  een	  leerzame	  dag	  geweest	  en	  wie	  
weet	  dat	  bij	  een	  volgend	  toernooi	  de	  hoofdrondes	  
wel	  gehaald	  kunnen	  worden.	  
	  
Op	  zondag	  reisden	  we	  in	  de	  vroege	  morgen	  af	  naar	  
Nijmegen	  met	  Sander.	  Sander	  startte	  de	  ochtend	  
keurig	  door	  eerste	  in	  zijn	  poule	  te	  worden.	  Dit	  was	  
ook	  wel	  een	  beetje	  de	  verwachting,	  maar	  je	  moet	  
het	  altijd	  nog	  maar	  doen.	  Sander	  speelde	  in	  de	  
hoofdronde	  verder	  en	  bereikte	  de	  laatste	  acht.	  In	  de-‐
ze	  kwart	  finale	  verloor	  Sander	  en	  ging	  hij	  helaas	  zon-‐
der	  beker	  naar	  huis.	  Een	  leuke	  zondag	  vol	  met	  goed	  
spel	  en	  spanning.	  
	  
Henk	  Tax	  /	  Cees	  Lam	  
	  
	  
	  

	  
	  

3 maart 2012 
	  
Aangezien	  zaterdag	  3	  maart	  j.l.	  één	  van	  de	  vrije	  za-‐
terdagen	  van	  de	  jeugdcompetitie	  was,	  werd	  er	  door	  
de	  TCJ	  ’s	  middags	  een	  leuke	  tafeltennismiddag	  geor-‐
ganiseerd	  voor	  leden	  en	  niet-‐leden.	  Om	  13.00	  werd	  
er	  gestart	  en	  binnen	  no-‐time	  stonden	  er	  14	  kids	  en-‐
thousiast	  te	  spelen	  op	  de	  diverse	  vreemde	  tafelten-‐
niscombinaties	  die	  waren	  neergezet.	  De	  jeugd	  kon	  
oefenen	  tegen	  de	  ballenrobot	  of	  zij	  konden	  zich	  uit-‐
leven	  op	  de	  “4	  kant	  tafel”.	  Met	  name	  deze	  laatste	  
viel	  erg	  in	  de	  smaak	  en	  vooral	  de	  wat	  ouderen	  waren	  
hier	  niet	  meer	  weg	  te	  slaan!	  Maar	  ook	  op	  de	  andere	  
tafels	  werd	  fanatiek	  gespeeld	  en	  was	  het	  bijvoor-‐
beeld	  de	  kunst	  om	  bij	  de	  tegenstander,	  twee	  balle-‐
tjes	  die	  op	  een	  omgekeerd	  plastic	  bekertje	  lagen,	  te	  
raken.	  	  
	  

	  
	  
Op	  weer	  een	  andere	  tafel	  was	  het	  net	  vervangen	  
door	  een	  afscheiding	  die	  verhoogd	  was	  neergezet,	  
met	  als	  doel	  natuurlijk	  dat	  je	  de	  andere	  helft	  van	  de	  
tafel	  niet	  kon	  zien.	  Om	  de	  bal	  alsnog	  bij	  de	  tegen-‐
stander	  op	  tafel	  te	  krijgen,	  viel	  uiteraard	  nog	  niet	  
mee!	  Na	  zoveel	  inspanning	  krijg	  je	  natuurlijk	  dorst,	  
dus	  werd	  er	  om	  14.30	  uur	  een	  pauze	  ingelast.	  De	  kids	  
kregen	  een	  consumptiebon	  en	  stonden	  bij	  Peter	  van	  
den	  Broek	  te	  dringen	  om	  wat	  te	  bestellen.	  Na	  een	  
kwartier	  was	  bij	  de	  meeste	  de	  accu	  wel	  weer	  opgela-‐
den	  en	  kon	  het	  laatste	  gedeelte	  van	  de	  middag	  be-‐
ginnen.	  Dat	  het	  een	  geslaagde	  middag	  was,	  werd	  wel	  
bevestigd	  door	  de	  leuke	  reacties	  van	  de	  jeugd	  
	  
Guus	  Weinberg	  
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Huizen 1,2,3 
 

Ja	  het	  seizoen	  voor	  de	  jeugd	  zit	  er	  op.	  Huizen	  1,	  
eigenlijk	  bestaat	  het	  niet	  en	  Huizen	  2,	  bestaat	  ook	  
eigenlijk	  niet,	  hebben	  landelijk	  gespeeld,	  re-‐
spectievelijk	  kampioenspoule	  en	  landelijk	  A.	  	  
	  
Waarom	  bestaan	  die	  teams	  eigenlijk	  niet?	  Nou	  
Huizen	  1	  is	  Hilversum	  1	  en	  daar	  speelt	  Sander	  Lam	  in.	  
Huizen	  2	  is	  eigenlijk	  Zttv	  1	  en	  daar	  speelt	  Maxim	  in.	  
Huizen	  3	  is	  dus	  eigenlijk	  Huizen	  1.	  Als	  we	  dan	  door-‐
tellen	  komen	  we	  maar	  tot	  vier	  Huizen	  jeugdteams.	  
Dat	  is	  eigenlijk	  beneden	  de	  waardigheid	  van	  Huizen.	  
In	  de	  bloeitijd	  speelde	  de	  ttv	  met	  vier	  landelijke	  
teams.	  	  
	  
De	  jeugdcommissie	  van	  Huizen	  zal	  iets	  moeten	  doen	  
om	  meer	  jeugdteams	  in	  de	  competitie	  te	  zetten.	  Er	  
moeten	  meer	  jeugdige	  tafeltennissers	  komen	  bij	  
Huizen.	  Maar	  hoe?	  Er	  is	  niet	  eens	  ruimte	  om	  ze	  te	  
laten	  spelen.	  De	  trainingen	  zijn	  vol,	  meer	  uren	  heb-‐
ben	  we	  op	  dit	  moment	  niet.	  	  
	  
Willen	  we	  mee	  blijven	  tellen	  dan	  moet	  er	  iets	  
gebeuren.	  Als	  mensen	  een	  idee	  hebben	  deel	  het	  dan	  
aan	  het	  bestuur	  mee.	  	  
	  
Eén	  positief	  puntje	  hebben	  we.	  Komend	  seizoen	  
hebben	  we	  naar	  alle	  waarschijnlijkheid	  wel	  weer	  een	  
landelijk	  A	  team	  onder	  de	  vlag	  van	  Huizen.	  Sander	  
Lam,	  Maxim	  v.d.	  Kaaij	  en	  Rens	  de	  Boer	  van	  Zttv	  heb-‐
ben	  zich	  bereid	  verklaard	  om	  Huizen	  1	  te	  vormen.	  	  
	  
Op	  de	  	  competitie-‐zaterdagen	  spelen	  er	  dan	  drie	  
teams	  thuis.	  Er	  zit	  dan	  nog	  wel	  een	  groot	  gat	  tussen	  
Huizen	  1	  en	  Huizen	  2.	  Invallen	  in	  Huizen	  1	  is	  bijna	  
niet	  mogelijk.	  Ik	  zou	  er	  naar	  willen	  streven	  om	  voor	  
Huizen	  1	  een	  vierde	  “man”	  te	  zoeken…	  

  
Henk	  Oversteegen	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
De voorjaarscompetitie 2012 is ten einde 
	  
De	  voorjaarscompetitie	  2012	  is	  ten	  einde	  en	  we	  gaan	  
richting	  de	  zomer,	  er	  staan	  nog	  een	  aantal	  toernooi-‐
en	  op	  stapel	  en	  er	  zijn	  een	  paar	  veranderingen	  in	  de	  
training.	  
	  
Op	  de	  volgende	  pagina	  staan	  alle	  belangrijke	  data	  
van	  de	  komende	  maanden.	  	  
Lees	  deze	  brief	  goed	  en	  laat	  hem	  ook	  aan	  je	  ouders	  
lezen,	  zodat	  zij	  ook	  weten	  wat	  er	  gebeurt.	  
	  
Op	  dinsdag	  17	  april	  is	  John	  Scott	  gestopt	  met	  training	  
geven	  en	  hij	  zal	  begin	  september	  weer	  beginnen	  met	  
training	  geven.	  Ruben	  Lam	  neemt	  op	  dinsdag	  de	  
training	  over.	  	  
	  
	  De	  komende	  maanden	  zijn	  er	  ook	  de	  Middenmeer-‐
kampen,	  het	  Nederlands	  kampioenschap	  jeugd,	  de	  
Gooimeercup	  ,	  het	  jubileumtoernooi,	  het	  slotfeest	  
en	  meer	  gezellige	  zaken.	  
	  
De	  competitie	  is	  dus	  afgelopen,	  maar	  tafeltennissen	  
gaat	  gewoon	  door	  tot	  eind	  juni.	  
	  
	  In	  de	  maanden	  juli	  en	  augustus	  is	  de	  club	  vervolgens	  
nog	  alleen	  op	  vrijdag	  vanaf	  20:00	  uur	  open	  om	  vrij	  te	  
spelen.	  	  
	  
Eind	  augustus	  zullen	  de	  trainingen	  weer	  beginnen.	  
Jullie	  krijgen	  rond	  deze	  tijd	  een	  brief	  over	  de	  trai-‐
ningsindeling	  en	  de	  competitiespelende	  jeugd	  krijgt	  
het	  competitieboekje.	  	  
Houd	  de	  brievenbus	  dus	  in	  de	  gaten!	  
	  
We	  verwachten	  dat	  we	  nog	  een	  paar	  gezellige	  tafel-‐
tennismaanden	  gaan	  beleven	  en	  als	  je	  een	  idee	  hebt	  
of	  een	  vraag	  over	  tafeltennis,	  kom	  er	  dan	  mee	  
	  
	  
Technische	  Commissie	  Jeugd	  
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Dinsdag 24 april Training Groep 1 en 2 door Quinten van Dissel. 
Donderdag 26 april Training Groep 1 en 2 door Henk Oversteegen. 
Vrijdag 27 april Training Gijs Molenaar. 
Zaterdag 28 april Club open van 12.00 tot 14.00 uur NJK B Berkel Rodenrijs 
Dinsdag 1 mei Training Groep 1 en 2 door Ruben Lam. 
Donderdag 3 mei Training Groep 1 en 2 door Henk Oversteegen. 
Vrijdag 4 mei Training Gijs Molenaar.  Gesloten. 
Zaterdag 5 mei Gesloten 
Dinsdag 8 mei Training Groep 1 en 2 door Ruben Lam. 
Donderdag 10 mei Training Groep 1 en 2 door Henk Oversteegen. 
Vrijdag 11 mei Training Gijs Molenaar. 
Zaterdag 12 mei 1e ronde Middenmeerkampen  
Dinsdag 15 mei Training Groep 1 en 2 door Ruben Lam. 
Donderdag 17 mei Training Groep 1 en 2 door Henk Oversteegen. 
Vrijdag 18 mei Training Gijs Molenaar. 
Zaterdag 19 mei Gesloten i.v.m. vrijwilligersuitje 
Dinsdag 22 mei Training Groep 1 en 2 door Ruben Lam. 
Donderdag 24 mei Training Groep 1 en 2 door Henk Oversteegen. 
Vrijdag 25 mei LAATSTE training Gijs Molenaar. 
Zaterdag 26 mei Clubkampioenschappen algemeen, eigen klasse en recreanten. 
Dinsdag 29 mei Training Groep 1 en 2 door Ruben Lam. 
Donderdag 31 mei Training Groep 1 en 2 door Henk Oversteegen. 
Vrijdag 1 juni Zomeropening vanaf 20.00 uur Senioren/jeugd. 
Zaterdag 2 juni Gooimeercup in Almere 
Dinsdag 5 juni Training Groep 1 en 2 door Ruben Lam. 
Donderdag 7 juni Training Groep 1 en 2 door Henk Oversteegen. 
Vrijdag 8 juni Zomeropening vanaf 20.00 uur Senioren/jeugd. 
Zaterdag 9 juni Club open van 12.00 tot 14.00 uur  B/C Toernooi Aalsmeer  
Dinsdag 12 juni Training Groep 1 en 2 door Ruben Lam. 
Donderdag 14 juni Training Groep 1 en 2 door Henk Oversteegen. 
Vrijdag 15 juni Zomeropening vanaf 20.00 uur Senioren/jeugd. 
Zaterdag 16 juni 1/2 finale Middenmeerkampen (verplaatst 55+/sen./jeugd toernooi) 
Dinsdag 19 juni Training Groep 1 en 2 door Ruben Lam. 
Donderdag 21 juni Training Groep 1 en 2 door Henk Oversteegen. 
Vrijdag 22 juni Zomeropening vanaf 20.00 uur Senioren/jeugd. 
Zaterdag 23 juni Finale Middenmeerkampen bij TTV Huizen 
Dinsdag 26 juni LAATSTE training Groep 1 en 2 door Ruben Lam. 
Donderdag 28 juni LAATSTE training Groep 1 en 2 door Henk Oversteegen. 
Vrijdag 29 juni Zomeropening vanaf 20.00 uur Senioren/jeugd. 
Zaterdag 30 juni Onder voorbehoud 55+/senioren/jeugd toernooi./Laatste zaterdag 
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Jeugdtoernooien 

 
De	  voorjaarscompetitie	  is	  afgelopen	  en	  is	  er	  dus	  
weer	  tijd	  voor	  wat	  leuke	  toernooien.	  
Ook	  dit	  jaar	  zullen	  de	  clubkampioenschappen	  weer	  
gespeeld	  gaan	  worden.	  Iedereen	  mag	  meedoen,	  van	  
landelijk	  A	  spelers	  tot	  de	  starters	  en	  recreanten.	  Op	  
de	  clubkampioenschappen	  speel	  je	  ’s	  ochtends	  altijd	  
tegen	  spelers	  van	  je	  eigen	  klasse.	  Als	  je	  bijvoorbeeld	  
geen	  competitie	  speelt,	  hoef	  je	  niet	  tegen	  spelers	  die	  
wel	  competitie	  spelen.	  ’s	  Middags	  speel	  je	  een	  toer-‐
nooi	  met	  alle	  spelers	  om	  te	  bepalen	  wie	  zich	  club-‐
kampioen	  van	  2012	  mag	  noemen.	  In	  de	  kantine	  
hangt	  een	  inschrijfformulier,	  vul	  je	  naam	  in	  als	  je	  
mee	  wilt	  doen.	  De	  datum	  is	  zaterdag	  26	  mei.	  Schrijf	  
‘m	  vast	  in	  je	  agenda.	  Zaterdag	  16	  juni	  staat	  gepland	  
om	  een	  toernooi	  zoals	  tijdens	  het	  60	  jaar	  bestaan	  is	  
gespeeld	  te	  organiseren,	  dus	  met	  een	  jeugdspeler	  
een	  seniorenlid	  en	  een	  55+er	  samen	  in	  een	  team.	  
Nadere	  informatie	  volgt,	  hou	  het	  prikbord	  in	  de	  kan-‐
tine	  in	  de	  gaten.	  
	  
Henk	  Tax.	  
	  

CLUB KAMPIOENSCHAPPEN 2012 
JEUGD 

Beste	  competitiespelers,	  starters	  en	  recreanten,	  
	  
Zaterdag	  26	  mei	  a.s.	  willen	  we	  graag	  iedereen	  uitno-‐
digen	  om	  mee	  te	  doen	  met	  de	  “Prima	  Donna	  Kaas	  
Club	  Kampioenschappen”	  van	  10.00	  uur	  tot	  onge-‐
veer	  15.00	  uur.	  Op	  de	  clubkampioenschappen	  speel	  
je	  ’s	  ochtends	  altijd	  tegen	  spelers	  van	  je	  eigen	  klasse.	  
Als	  je	  bijvoorbeeld	  geen	  competitie	  speelt,	  hoef	  je	  
niet	  tegen	  spelers	  die	  wel	  competitie	  spelen.	  ’s	  Mid-‐
dags	  speel	  je	  altijd	  een	  groot	  toernooi	  met	  alle	  spe-‐
lers	  om	  te	  bepalen	  wie	  zich	  club-‐kampioen	  van	  2012	  
mag	  noemen.	  	  
	  
Wij	  willen	  hier	  een	  spetterende	  dag	  van	  maken,	  dus	  
wij	  hopen	  dat	  alle	  competitiespelers	  en	  recreanten	  
hieraan	  meedoen!	  
	  
Als	  je	  jezelf	  wilt	  opgeven	  voor	  deze	  clubkampioen-‐
schappen	  op	  26	  mei	  a.s.,	  dan	  kan	  dat	  via	  de	  inschrijf-‐
lijsten	  die	  in	  de	  kantine	  hangen.	  Meedoen	  is	  natuur-‐
lijk	  helemaal	  gratis.	  	  
	  
Graag	  tot	  zaterdag	  26	  mei	  a.s.!	  
	  
Als	  je	  nog	  vragen	  hebt,	  kan	  je	  altijd	  contact	  opnemen	  
met	  één	  van	  onderstaande	  	  TCJ-‐leden.	  
	  
Namens	  de	  Technische	  Jeugdcommissie,	  
Henk	  Tax	  /	  Guus	  Weinberg	  

	  
	  

Nederlandse Jeugdkampioenschappen 
jeugd 

28 en 29 april 2012 
 

Kwart	  over	  7.	  Flip	  Valero	  (de	  welbekende	  coach	  van	  
Elan	  en	  REGA)	  staat	  met	  Ferry	  en	  Quinten	  voor	  de	  
deur.	  Na	  Kristel	  opgehaald	  te	  hebben	  rijden	  we	  door	  
naar	  Berkel	  &	  Rodenrijs.	  Maxim	  kon	  helaas	  niet	  mee,	  
aangezien	  hij	  met	  voetbal	  zijn	  sleutelbeen	  heeft	  ge-‐
broken.	  Een	  uurtje	  rijden	  voor	  het	  Nederlands	  Kam-‐
pioenschap	  voor	  de	  B-‐licentiehouders.	  Om	  half	  9	  	  
arriveren	  we	  in	  Berkel,	  waar	  de	  coaches	  Ferry	  en	  
Quinten	  (Flip	  coacht	  spelers	  van	  REGA)	  deze	  tafel-‐
tennisdag	  starten	  met	  een	  lekker	  bakkie	  koffie	  in	  de	  
kantine,	  terwijl	  Kristel	  en	  ik	  snel	  omkleden	  en	  in	  gaan	  
spelen!	  Om	  half	  10	  beginnen	  de	  eerste	  wedstrijden	  
al.	  Ikzelf	  ben	  eerste	  geplaatst	  in	  de	  poule	  en	  hier	  
zouden	  voor	  mij	  nog	  geen	  problemen	  moeten	  ont-‐
staan.	  Kristel	  echter	  heeft	  net	  haar	  B-‐licentie	  bij	  de	  
meisjes	  Kadetten	  en	  zal	  het	  naar	  verwachting	  moei-‐
lijk	  krijgen.	  Ze	  krijgt	  het	  nog	  moeilijker.	  Kristel	  is	  per	  
ongeluk	  ingedeeld	  bij	  de	  Junioren!	  Dit	  kon	  blijkbaar	  
niet	  meer	  veranderd	  worden	  en	  Kristel	  had	  al	  snel	  
haar	  eerste	  wedstrijd	  gespeeld,	  toen	  we	  erachter	  
kwamen	  dat	  het	  echt	  niet	  klopte.	  Navraag	  bij	  de	  
wedstrijdleiding	  geeft	  ons	  echter	  niks	  positiefs.	  Er	  
kan	  nu	  niks	  meer	  aan	  veranderd	  worden	  en	  Kristel	  
kan	  niet	  meer	  naar	  haar	  eigen	  leeftijdsklasse.	  Aange-‐
zien	  Kristel	  in	  een	  poule	  van	  3	  was	  geplaatst,	  moest	  
ze	  hier	  nog	  1	  wedstrijd	  spelen,	  tegen	  de	  eerst	  ge-‐
plaatste.	  Ze	  weerde	  zich	  prima	  tegen	  deze	  	  
	  
volwaardige	  B-‐speelster	  en	  verloor	  nipt	  met	  11-‐9	  in	  
de	  5e	  game!	  Kristel	  is	  derde	  in	  de	  poule.	  Ondertus-‐
sen	  was	  mijn	  eigen	  poule	  natuurlijk	  ook	  bezig.	  Zoals	  
verwacht	  hier	  weinig	  problemen.	  Na	  2	  wedstrijden	  3-‐
0	  gewonnen	  te	  hebben,	  was	  ik	  al	  definitief	  eerste.	  In	  
de	  laatste	  wedstrijd	  was	  de	  concentratie	  daardoor	  
een	  klein	  stukje	  minder	  en	  hier	  is	  in	  de	  poule	  de	  eni-‐
ge	  set	  verloren	  gegaan.	  Laatste	  wedstrijd	  3-‐1.	  Dit	  
resulteerde	  in	  een	  eerste	  plaats	  in	  de	  poule	  voor	  mij.	  
Rond	  een	  uur	  of	  2	  speelde	  Kristel	  haar	  eerste	  ver-‐
volgwedstrijd	  in	  de	  troostronde.	  Hier	  moest	  ze	  tegen	  
een	  speelster	  die	  (waarschijnlijk	  mede	  door	  haar	  
leeftijd)	  een	  spel	  had	  waar	  Kristel	  slecht	  weerstand	  
tegen	  kon	  bieden.	  Kristel	  verloor	  haar	  eerste	  partij	  in	  
de	  troostronde	  en	  is	  daardoor	  tot	  de	  eerste	  ronde	  
van	  het	  troosttoernooi	  gekomen.	  Ze	  heeft	  echter	  erg	  
goed	  gespeeld	  bij	  de	  meisjes	  Junioren(!)	  en	  kan	  te-‐
vreden	  zijn	  over	  haar	  spel.	  Ikzelf	  ben	  dus	  door	  naar	  
de	  1/16e	  finale	  van	  het	  hoofdtoernooi.	  Hier	  moest	  ik	  
tegen	  een	  speler	  met	  noppen	  van	  Taverzo	  die	  ik	  al	  
tegen	  was	  gekomen	  in	  de	  Kampioenspoule.	  	  
(vervolg	  op	  blz:	  23)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  22)	  
Tegen	  noppen	  spelen	  vind	  ik	  altijd	  lastig	  en	  dit	  was	  
dus	  al	  een	  zware	  klus.	  Uiteindelijk	  viel	  de	  wedstrijd	  
net	  de	  goede	  kant	  op	  en	  kon	  de	  overwinning	  van	  11-‐
9	  aan	  mijn	  kant	  worden	  geschreven.	  Door	  naar	  de	  
1/8e	  finale!	  Deze	  verliep	  een	  stukje	  makkelijker.	  De	  
speler	  was	  erg	  lang	  en	  groot	  en	  daarom	  traag.	  Door	  
eerst	  een	  scherpe	  bal	  naar	  de	  forehand	  te	  spelen	  en	  
daarna	  weg	  te	  spelen	  op	  de	  backhand	  kon	  deze	  spe-‐
ler	  verslagen	  worden	  met	  3-‐1.	  De	  kwartfinale.	  Als	  ik	  
deze	  win,	  zit	  in	  bij	  de	  beste	  4	  en	  mag	  ik	  zondag	  mee-‐
doen	  bij	  het	  NK	  voor	  de	  A-‐licenties	  (daar	  waar	  Quin-‐
ten	  van	  Dissel	  speelt).	  Mijn	  tegenstander	  hier	  was	  
mij	  echter	  de	  baas	  en	  kwam	  met	  sterkere	  spinballen	  
en	  sneller	  spel	  als	  winnaar	  uit	  de	  bus.	  Het	  toernooi	  
eindigt	  hier	  voor	  mij.	  	  
	  
Ferry	  en	  Quinten,	  bedankt	  voor	  het	  goede	  coachen!	  
Het	  wordt	  zeer	  gewaardeerd!	  We	  kunnen	  terugkij-‐
ken	  op	  een	  mooie	  tafeltennisdag	  met	  goed	  en	  snel	  
spel!	  
	  
Zondags	  speelde	  Quinten	  het	  toernooi	  waar	  de	  beste	  
jeugdspeler	  van	  heel	  Nederland	  bekend	  zou	  worden.	  
Het	  Nederlands	  Kampioenschap	  voor	  A-‐
licentiehouders.	  Hier	  is	  Quinten	  niet	  door	  de	  poule	  
gekomen	  en	  in	  de	  dubbel	  die	  hier	  ook	  wordt	  ge-‐
speeld	  is	  jammer	  genoeg	  ook	  geen	  succes	  behaald.	  
Dit	  was	  het	  laatste	  jeugdtoernooi	  voor	  Quinten	  en	  ik	  
had	  het	  toernooi	  graag	  met	  hem	  meegespeeld.	  Vol-‐
gend	  jaar	  voor	  mij	  nog	  1	  kans	  om	  dit	  toernooi	  te	  be-‐
halen.	  
	  
Sander	  Lam	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

Huizen, Hilversum, Zeist 
	  	  
Zo,	  het	  seizoen	  zit	  er	  weer	  op.	  Alle	  Huizenteams	  
hebben	  het	  seizoen	  weer	  volbracht.	  We	  hadden	  dit	  
seizoen	  meer	  teams	  dan	  we	  in	  werkelijkheid	  hadden.	  
Huizen	  1	  was	  Hilversum	  1	  en	  Huizen	  2	  was	  Zttv	  
1.Deze	  beide	  teams	  speelden	  landelijk.	  Hilversum	  1	  
kampioenspoule	  en	  Zttv	  1	  landelijk	  A.	  Hoewel	  ik	  be-‐
grijp	  dat	  er	  gedacht	  kan	  worden	  dat	  deze	  teams,	  met	  
elk	  één	  Huizen	  speler,	  Huizen	  teams	  waren	  is	  dat	  
natuurlijk	  niet	  zo.	  Daarom	  is	  Huizen	  3	  dus	  eigenlijk	  
Huizen	  1.	  Dan	  heeft	  Huizen	  nog	  maar	  vier	  jeugd	  
teams	  en	  dat	  is	  wel	  erg	  	  weinig.	  Er	  moet	  dus	  aanwas	  
bij	  komen.	  Een	  mooie	  taak	  voor	  de	  jeugdcommissie,	  
of	  voor	  een	  nog	  in	  het	  leven	  te	  roepen	  commissie	  die	  
zich	  gaat	  bezighouden	  met	  het	  werven	  van	  jeugdle-‐
den.	  Nu	  is	  regeren	  vooruitzien,	  of	  is	  vooruitzien	  re-‐
geren?	  Om	  te	  voorkomen	  dat	  er	  in	  de	  toekomst	  weer	  
op	  grote	  schaal	  spelers	  ondergebracht	  moeten	  
worden	  bij	  andere	  verenigingen,	  zal	  de	  ttv	  na	  
moeten	  denken	  hoe	  we	  een	  mogelijke	  aanwas	  van	  
spelers	  kunnen	  herbergen.	  De	  zalen	  zijn	  op	  de	  
gehuurde	  tijdstippen	  vol,	  daar	  kan	  niemand	  meer	  bij.	  
Bestuur,	  denk	  vooruit	  en	  blijf	  regeren!	  
Een	  positieve	  kant	  van	  het	  uitleengebeuren	  is	  dat	  we	  
komend	  seizoen	  waarschijnlijk	  weer	  een	  echt	  lande-‐
lijk	  Huizen	  team	  bij	  de	  jeugd	  hebben.	  Sander	  Lam,	  
Maxim	  v.d.	  Kaaij	  en	  Zttv	  speler	  Rens	  de	  Boer	  (speelt	  
nu	  in	  het	  pseudo	  Huizen	  2)	  hebben	  zich	  bereid	  verk-‐
laard	  om	  in	  Huizen	  te	  spelen.	  Van	  het	  najaar	  spelen	  
er	  dus	  drie	  landelijke	  teams	  op	  zaterdag	  thuis.	  Het	  
enige	  nadeel	  vind	  ik	  (ondergetekende)	  het	  tijdstip.	  
Om	  15.00	  spelen	  houdt	  in	  dat	  je	  laat	  klaar	  bent.	  
Soms	  ben	  eerder	  thuis	  van	  een	  uitwedstrijd,	  dan	  dat	  
je	  thuis	  uitgespeeld	  bent.	  
	  	  
Henk	  Oversteegen	  
	  
	  

Wanneer: Wat:( Voor(wie:
12#mei Midden*Meerkamp Jeugd
14#mei Bestuursvergadering
19#mei Vrijwilligers*uitje Senioren
09#juni Midden*Meerkamp*2e*ronde Jeugd
23#juni Midden*Meerkamp*finale Jeugd
30#juni Deadline*Voltreffer Jeugd*&*Senioren

medio*oktober Deadline*Voltreffer Jeugd*&*Senioren
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