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Van de voorzitter 
Zo	  aan	  het	  einde	  gekomen	  van	  het	  tafeltennisseizoen	  
zijn	  we	  als	  bestuur	  druk	  bezig	  wat	  zaken	  af	  te	  ronden	  
en	  nieuwe	  zaken	  voor	  te	  bereiden	  voor	  het	  komende	  
seizoen.	  Ik	  zal	  jullie	  niet	  vermoeien	  met	  de	  details	  
maar	  de	  belangrijkste	  dingen	  wil	  ik	  toch	  even	  onder	  
de	  aandacht	  brengen.	  
	  
Cees	  Lam	  en	  ik	  hebben	  namens	  het	  bestuur	  de	  Al-‐
gemene	  Leden	  Vergadering	  van	  de	  afdeling	  Midden	  
Nederland	  bezocht.	  De	  voorzitter,	  Manfred	  de	  Jong,	  
heeft	  aangegeven	  dat	  hij	  volgend	  jaar	  af	  zal	  treden.	  
Flip	  Valero	  is	  nu	  officieel	  bestuurslid	  jeugdzaken	  voor	  
de	  afdeling.	  Peter	  Struiksma	  van	  de	  Bijmaat	  heeft	  
een	  presentatie	  gegeven	  over	  het	  project	  Table	  Stars	  
bij	  hun	  vereniging.	  OSO	  en	  Vechtlust	  zijn	  gestopt	  als	  
vereniging,	  erg	  jammer	  dat	  er	  weer	  verenigingen	  
moeten	  stoppen.	  De	  begroting	  voor	  2013	  is	  vastge-‐
steld,	  hierin	  is	  meer	  geld	  gereserveerd	  voor	  opleidin-‐
gen.	  De	  verwachting	  is	  dat	  het	  komende	  seizoen	  de	  
licenties	  ingevoerd	  gaan	  worden	  in	  NAS.	  
	  
Het	  vrijwilligersuitje	  was	  dit	  jaar	  een	  succes,	  een	  
goed	  initiatief	  om	  de	  vrijwilligers	  te	  belonen	  voor	  het	  
vele	  werk	  het	  afgelopen	  jaar.	  We	  zijn	  in	  Ospeldijk	  (bij	  
Roermond)	  geweest,	  leuke	  spelletjes	  en	  lekker	  eten,	  
een	  pluim	  dus	  voor	  de	  organisatie.	  
	  
De	  commissies	  zijn	  druk	  bezig	  met	  de	  voorbereidin-‐
gen	  voor	  het	  najaarsseizoen,	  waaronder	  de	  indeling	  
van	  de	  trainingsgroepen	  en	  de	  organisatie	  van	  de	  
toernooien.	  
	  
Vrijdag	  7	  september	  staat	  het	  traditionele	  Prima	  
Donna	  Kaas	  Bedrijventoernooi	  op	  het	  programma.	  
	  
De	  competitie	  zal	  weer	  beginnen	  in	  september.	  De	  
senioren	  die	  uitkomen	  in	  de	  afdeling	  starten	  vanaf	  
maandag	  10	  september,	  de	  jeugd	  zal	  starten	  vanaf	  	  
	  

	  
zaterdag	  15	  september.	  Zaterdag	  22	  september	  
staan	  de	  eerste	  thuiswedstrijden	  op	  het	  programma	  
voor	  onze	  landelijke	  teams	  J1,	  H1	  en	  H2.	  Het	  1e	  
jeugdteam,	  gelukkig	  weer	  onder	  de	  naam	  van	  TTV	  
Huizen,	  in	  landelijk	  A,	  bestaande	  uit	  Sander	  Lam,	  
Maxim	  van	  der	  Kaaij	  en	  Rens	  Boer	  met	  Henk	  Over-‐
steegen	  als	  coach.	  Het	  1e	  herenteam	  in	  de	  3e	  divisie,	  
bestaande	  uit	  Gijs	  Molenaar,	  André	  Rebel,	  Frank	  
Bilius	  en	  Danny	  Harthoorn.	  En	  nieuw	  in	  het	  landelijke	  
is	  het	  2e	  herenteam	  in	  de	  3e	  divisie,	  bestaande	  uit	  
Patrick	  Visser,	  Quinten	  van	  Dissel	  en	  Jan	  Bouwmees-‐
ter.	  Dus	  kom	  de	  22e	  al	  onze	  teams	  aanmoedigen	  om	  
de	  competitie	  met	  een	  overwinning	  te	  beginnen,	  ik	  
hoop	  op	  een	  gezellige,	  volle	  kantine	  en	  lekker	  eten	  
uit	  de	  keuken.	  
	  
Rest	  mij	  eigenlijk	  niets	  meer	  dan	  iedereen	  een	  hele	  
goede	  en	  leuke	  vakantie	  te	  wensen!	  
	  
Frank	  Hagen	  
	  

Vrijwilligersuitje 
	  
Zoals	  elk	  jaar	  organiseert	  de	  ZKC	  het	  jaarlijkse	  vrijwil-‐
ligersuitje.	  Dit	  jaar	  werd	  besloten	  om	  weer	  eens	  echt	  
“uit”	  te	  gaan.	  Op	  zaterdag	  19	  mei	  trokken	  23	  vrijwil-‐
ligers	  en	  één	  introducé	  erop	  uit.	  In	  eerste	  instantie	  
was	  het	  de	  bedoeling	  om	  per	  bus	  te	  reizen,	  maar	  
aangezien	  er	  daarvoor	  te	  weinig	  aanmeldingen	  wa-‐
ren,	  zijn	  we	  met	  7	  auto’s	  naar	  Limburg	  vertrokken.	  
Deze	  last-‐minute	  wijziging	  in	  vervoermiddel	  is	  trou-‐
wens	  zeer	  goed	  opgevangen	  door	  degenen	  die	  zich	  
hadden	  opgegeven.	  In	  een	  uur	  tijd	  na	  de	  mail	  met	  
het	  verzoek	  of	  er	  vrijwilligers	  waren	  om	  te	  rijden,	  
was	  het	  rond.	  En	  dat	  siert	  onze	  club.	  	  

	  
	  
We	  kwamen	  rond	  half	  twaalf	  aan	  in	  Ospeldijk.	  Dat	  
ligt	  in	  Limburg,	  vlakbij	  Nederweert.	  Daar	  aangeko-‐
men	  stond	  er	  een	  goed	  verzorgde	  lunch	  met	  koffie	  
en	  diverse	  belegde	  broodjes	  op	  ons	  te	  wachten.	  	  
(vervolg	  op	  blz:	  3)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  2)	  
Daarna	  kregen	  we	  de	  speluitleg.	  Het	  thema	  was	  
“Hakketakken”,	  oftewel	  je	  ging	  van	  de	  hak	  op	  de	  tak.	  
Spelletjes	  voor	  jong	  en	  oud.	  Er	  was	  ook	  nog	  een	  pun-‐
tenklassement	  en	  aan	  het	  eind	  van	  de	  dag	  was	  er	  
een	  “Hakketakker	  van	  de	  dag”.	  	  
	  

	  
	  
Gelukkig	  waren	  de	  weergoden	  ons	  zeer	  goed	  gezind,	  
dus	  konden	  alle	  spellen	  buiten	  plaatsvinden.	  In	  een	  
zeer	  gemoedelijke	  sfeer,	  maar	  soms	  ook	  fanatiek,	  
werd	  een	  	  divers	  spellenparcours	  afgewerkt.	  We	  be-‐
gonnen	  met	  het	  zogenaamde	  rokjesvoetbal.	  
	  

	  
	  
Daarbij	  kregen	  de	  spelers	  een	  soort	  pak	  aan	  dat	  van-‐
onder	  uitliep,	  waardoor	  de	  bal	  niet	  te	  zien	  was	  als	  je	  
hem	  voor	  je	  voeten	  kreeg.	  Ook	  viel	  het	  niet	  mee	  om	  
te	  rennen.	  Vervolgens	  stonden	  er	  nog	  curling,	  dit	  was	  
wel	  binnen,	  frisbee,	  de	  viking	  game	  en	  als	  laatste	  
volgens	  het	  reguliere	  programma	  knotshockey.	  Om-‐
dat	  we	  soepel	  door	  de	  middag	  heen	  vlogen	  en	  er	  nog	  
tijd	  over	  was	  werd	  er	  als	  toegift	  nog	  een	  paar	  rondjes	  
Japanese	  football	  gespeeld.	  	  
Tussendoor	  was	  er	  een	  korte	  pauze	  voor	  een	  drankje	  
en	  een	  lekker	  stuk	  echte	  Limburgse	  vlaai.	  	  

	  

Na	  afloop	  van	  de	  spellen	  werden	  de	  punten	  bij	  elkaar	  	  
opgeteld	  en	  kwam	  Jeroen	  Blok	  als	  “Hakketakker	  van	  
de	  dag”	  op	  het	  erepodium.	  Hij	  kreeg	  daar	  een	  leuke	  
herinnering	  voor.	  	  
	  
	  

	  
	  
(vervolg	  op	  blz:	  4)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  3)	  
Deze	  is	  inmiddels	  voor	  iedereen	  in	  de	  kantine	  te	  be-‐
wonderen.	  	  
En	  als	  klap	  op	  de	  vuurpijl	  werd	  er	  nog	  een	  heerlijke	  
bbq	  gehouden.	  	  

	  

	  
Alle	  foto’s	  kun	  je	  bekijken	  via	  de	  website.	  
Al	  met	  al	  kunnen	  we	  terugkijken	  op	  een	  zeer	  ge-‐
slaagd	  en	  gezellig	  evenement.	  Er	  was	  op	  voorhad	  wel	  
wat	  commentaar	  dat	  het	  een	  hele	  dag	  was	  en	  ook	  
nog	  eens	  zo	  ver	  weg,	  maar	  als	  je	  de	  reacties	  van	  ie-‐
dereen	  hebt	  gehoord,	  gezien	  en	  gelezen,	  ga	  je	  bijna	  
denken	  dat	  het	  voor	  herhaling	  vatbaar	  is.	  Of	  niet,	  
want	  er	  waren	  meer	  af-‐	  dan	  aanmeldingen	  dit	  jaar.	  	  
En	  daarom	  kom	  ik	  aan	  het	  eind	  van	  dit	  stuk	  toch	  met	  
een	  vraag;	  omdat	  het	  ieder	  jaar	  weer	  moeilijker	  lijkt	  
om	  een	  leuk	  uitje	  te	  verzinnen,	  doe	  ik	  een	  oproep	  
aan	  alle	  vrijwilligers	  om	  mee	  te	  denken	  wat	  we	  vol-‐
gend	  jaar	  zouden	  kunnen	  gaan	  doen.	  Bedenk	  wel	  dat	  
het	  iets	  is	  waar	  jong	  en	  oud	  zich	  in	  zouden	  kunnen	  
vinden.	  	  
Ik	  hoor	  het	  graag.	  
	  
Namens	  de	  ZKC	  
	  
Kees	  Visser.	  
	  

Prima Donna Kaas  
Bedrijventafeltennistoernooi 2012 

	  
Dit	   jaar	   zal	   er	   wederom	   een	   Bedrijventafeltennis-‐
toernooi	   georganiseerd	   worden	   bij	   Tafeltennisver-‐
eniging	  Huizen.	  Dit	   toernooi	  wordt	  gesponsord	  door	  
Prima	  Donna	  Kaas.	  
	  
Afhankelijk	   van	   het	   aantal	   deelnemers	   zal	   het	   toer-‐
nooi	  met	  alleen	  dubbels	  gespeeld	  worden	  of	  volgens	  
het	   halve	   Daviscup	   systeem	   (2	   enkels	   	   en	   een	   dub-‐
bel).	   Er	  wordt	   gespeeld	  met	   teams	   van	   twee	  perso-‐
nen	  (al	  dan	  niet	  gemengd).	  Per	  team	  mag	  slechts	  één	  	  

	  
	  
persoon	   lid	   zijn	   van	   een	   tafeltennisvereniging	   of	   in	  
het	  verleden	  competitie	  gespeeld	  hebben.	  Dit	  lijkt	  ons	  
het	   beste	   voor	   een	   spannende	   en	   leuke	   avond.	   Te-‐
vens	   moeten	   beide	   spelers	   ouder	   zijn	   dan	   17	   jaar	  
daar	  dit	  een	  seniorentoernooi	  is.	  
	  
Het	   toernooi	   vindt	   plaats	   op	   vrijdag	   7	   september	  
2012.	  
Aanvang:	   ca.	   20:15-‐20:30	   uur	   (aanwezig	   20:00,	   eer-‐
der	  komen	  voor	  inspelen	  kan	  helaas	  niet	  daar	  er	  voor	  
dit	   toernooi	   nog	   training	   gegeven	   wordt	   aan	   de	  
jeugd)	  
Kosten:	  Aan	   inschrijving	  en	  deelname	  zijn	  geen	  kos-‐
ten	  verbonden.	  
Een	   aantal	   batjes	   is	   beschikbaar	   voor	   diegenen,	   die	  
er	  niet	  zelf	  één	  bezitten.	  
Enige	   verplichting:	   zaalsportschoenen,	   geen	   zwarte	  
zolen.	  
	  
	  
Alleen	   de	   zaalruimte	   is	   een	   beperking	   inzake	   het	  
aantal	   op	   te	   geven	   teams	   per	   bedrijf.	   Tot	   nu	   toe	  
hebben	  we	  nog	  nooit	  een	  inschrijfstop	  hoeven	  toe	  te	  
passen,	  maar	  als	  u	  zeker	  wilt	  zijn	  van	  een	  plaats	  geef	  
uw	   team(s)	   dan	   zo	   spoedig	  mogelijk	   op.	   U	   kunt	   dit	  
doen	  met	  het	  formulier	  dat	  bij	  de	  Voltreffer	  is	  bijge-‐
voegd	  voor	  vrijdag	  31	  augustus	  a.s.	  aan	  mij	  te	  	  
retourneren	  bij	  voorkeur	  per	  email	  	  
(tcstoernooien@ttvhuizen.nl)	   of	   op	   het	   genoemde	  
adres	  op	  het	  formulier.	  
	  
U	   zult	   zo	   spoedig	  mogelijk	   reactie	   krijgen	  op	  uw	   in-‐
schrijving.	  Met	  de	  vakantietijd	  is	  het	  mogelijk	  dat	  dit	  
niet	  per	  ommegaande	  is.	  
	  
Met	   eventuele	   vragen	   kunt	   u	   terecht	   bij	   het	   ge-‐
noemde	   emailadres.	   Ik	   zal	   dan	   zo	   spoedig	   mogelijk	  
reageren.	  
	  
Namens	  de	  T.C.S.	  
Bram	  Gerritse	  
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Training senioren 
!
De!training!is!net!gestopt!en!de!voorbereiding!voor!het!najaarsseizoen!begint!weer.!John!Scott,!Gijs!
Molenaar,!Henk!Oversteegen!en!Ina!Busscher!hebben!de!trainingen!het!afgelopen!voorjaarsseizoen!verzorgt!
voor!de!competitiespelende!en!recreatieve!senioren.!In!het!najaar!staan!zij!weer!voor!jullie!klaar.!
!
De!trainingen!zijn!goed!bezocht!en!iedereen!is!tevreden!met!de!trainingen.!
!
De!tijden!blijven!gehandhaafd.!Hieronder!de!voorlopige!indeling!voor!de!competitiespelende!senioren,!
gebaseerd!op!de!deelnemers!van!afgelopen!seizoen!en!de!nieuwe!teamindeling.!
!
Groep&3:& & & Groep&6:& & & & Groep&7:&
19:45I21:00uur!! ! 18:45I19:45uur!! ! ! 21:00I22:00uur!
Sander!Lam! ! ! Danny!Harthoorn! ! ! Henk!Oversteegen!
Maxim!van!der!Kaaij! ! Edwin!van!Dijk! ! ! ! Bert!Jongerden!
Gijs!Molenaar! ! ! Monique!Kievith! ! ! Henny!Dekker!
André!Rebel! ! ! Frank!Hagen! ! ! ! Piet!Zittersteijn!
Frank!Bilius! ! ! Bert!van!der!Zwaan! ! ! Yorick!Westland!
Danny!Harthoorn! ! Marcel!Molenaar! ! ! Cees!Lam!
Patrick!Visser! ! ! Nicole!van!Beurden! ! ! Monique!GerritseIvan!de!Brug!
Quinten!van!Dissel! ! Sabine!DekkerIvan!Duinkerken! ! Ingeborg!RebelIPostma!
Jan!Bouwmeester! ! Manuela!Schuurman! ! ! Robert!Smit!
Ruben!Lam! ! ! ! ! ! ! ! Ruben!Tempelaars!
Ferry!de!Hoogen! ! ! ! ! ! ! Pim!de!Keijzer!
Nico!Sentini! ! ! ! ! ! ! ! Harry!Kempers!
Gerard!Kamst! ! ! ! ! ! ! ! Paul!Dekker!
! ! ! ! ! ! ! ! ! Bram!Gerritse!
!
De!training!voor!de!competitiespelende!senioren!(groep!6!en!7)!en!voor!de!combinatiegroep!met!de!jeugd!
(groep!3)!start!op!dinsdag!4!september!2012.!De!laatste!training!zal!op!27!november!2012!zijn.!
!
De!training!voor!de!recreanten!bij!de!senioren!(groep!8)!start!op!donderdag!6!september!2012.!De!laatste!
training!zal!op!6!december!zijn!2012.!Bij!voldoende!animo!kan!er!in!overleg!met!Henk!en!Ina!nog!getraind!
worden!op!13!en!20!december!2012.!
!
Mochten!er!mensen!zijn!die!ook!graag!willen!deelnemen!aan!de!training,!spreek!mij!(Frank!Hagen)!dan!aan!
of!mail!(tcs@ttvhuizen.nl).!Ook!eventuele!afmeldingen!horen!we!graag,!het!liefst!zo!vroeg!mogelijk!in!
verband!met!de!bepaling!van!de!groepen.!
!
Tot!ziens!op!de!training.!
!
Namens!de!T.C.S.!
Frank!Hagen.!
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Het recreantenclubkampioenschap 
	  	  
In	  mei	  hebben	  we	  de	  recreantenkampioenschappen	  
gehouden,	  iets	  later	  dan	  de	  overige	  clubkampioen-‐
schappen,	  maar	  dit	  jaar	  ruim	  voor	  het	  einde	  van	  het	  
seizoen.	  De	  animo	  was	  groot.	  Er	  deden	  13	  recrean-‐
ten	  mee.	  Zij	  werden	  ingedeeld	  in	  een	  poule	  van	  
zeven	  en	  een	  van	  zes.	  Hoewel	  ik	  er	  naar	  gestreefd	  
had	  om	  beide	  poules	  even	  sterk	  te	  maken	  was	  het	  
niet	  helemaal	  gelukt.	  Toch	  werd	  er	  fanatiek	  om	  elk	  
punt	  gestreden.	  In	  de	  poule	  van	  zeven	  was	  onderling	  
resultaat	  nodig	  om	  te	  bepalen	  wie	  eerste	  werd.	  Ina	  
had	  evenveel	  punten	  als	  Guus,	  maar	  zij	  had	  van	  hem	  
gewonnen,	  dus	  zij	  werd	  eerste	  en	  Guus	  Weinberg	  
tweede.	  In	  de	  andere	  poule	  was	  weliswaar	  een	  
gedoodverfde	  winnaar:	  Hans	  v.d.	  Putten,	  maar	  er	  
was	  onderling	  resultaat	  bij	  de	  nummers	  2,	  3,	  4.	  Fred	  
Wolffs	  werd	  uiteindelijk	  tweede,	  Tim	  Lemson	  derde	  
en	  Lies	  Bellovics	  vierde.	  Voor	  het	  verdere	  verloop	  
van	  het	  toernooi	  had	  dit	  echter	  geen	  gevolg.	  Alle	  drie	  
vonden	  ze	  het,	  gezien	  de	  tijd,	  genoeg	  geweest.	  Voor	  
de	  kruisfinales	  werd	  de	  nummer	  vijf	  opgetrommeld,	  
dat	  was	  Tom	  Rensink.	  Die	  kruisfinales	  zagen	  er	  als	  
volgt	  uit:	  Ina	  tegen	  Tom	  en	  Hans	  tegen	  Guus.	  Ina	  
won	  in	  vier	  games	  en	  Hans	  in	  drie.	  De	  finale	  was	  tus-‐
sen	  Hans	  en	  Ina.	  Hans	  won	  vrij	  overtuigend,	  waar-‐
door	  hij	  de	  grootste	  beker	  kreeg	  en	  Ina	  de	  iets	  mind-‐
er	  grote.	  
	  	  
Henk	  Oversteegen	  
	  
	  

Ereleden van de TTV Huizen. 
 

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

	  
	  

	  
	  
1.Henk,	  vertel	  eens	  in	  het	  kort	  hoelang	  je	  al	  lid	  bent	  
van	  de	  vereniging	  en	  hoe	  je	  ertoe	  bent	  gekomen	  om	  
te	  gaan	  tafeltennissen.	  
	  	  
Volgens	  mij	  ben	  ik	  ergens	  in	  September	  1974	  lid	  ge-‐
worden.	  Ik	  speelde	  samen	  met	  Jan	  van	  Wessel	  en	  Tim	  
Lemson	  in	  de	  garage	  tafeltennis.	  Dat	  ging	  redelijk	  
goed,	  Jan	  en	  Tim	  waren	  al	  lid	  en	  ik	  werd	  daardoor	  
ook	  lid.	  Dat	  was	  toen	  in	  de	  gymzalen	  bij	  de	  Koers.	  
Daar	  was	  toen	  nog	  geen	  bar	  bij,	  maar	  een	  kistje	  vol	  
met	  frisdrank.	  	  Daarna	  gingen	  we	  naar	  de	  Kloef.	  Mijn	  
hele	  leven	  is	  daardoor	  veranderd	  en	  beïnvloed.	  Had	  ik	  
nooit	  op	  tafeltennis	  gegaan,	  dan	  had	  ik	  nu	  een	  Ferra-‐
ri	  gehad,	  was	  ik	  vrijgezel,	  	  en	  direkteur	  van	  een	  bank	  
geweest,	  maar	  doordat	  ik	  in	  het	  begin	  dag	  en	  vooral	  
’s	  nachts	  op	  tafeltennis	  doorbracht	  haalde	  ik	  de	  
HAVO	  dus	  niet	  en	  kon	  ik	  na	  mijn	  dienstplicht	  bij	  de	  
marine	  blijven	  (met	  HAVO	  kon	  dat	  toen	  niet).	  Daar-‐
door	  heb	  ik	  veel	  van	  de	  wereld	  gezien	  en	  ook	  mijn	  
vrouw	  Darlenys	  leren	  kennen.	  Allemaal	  dus	  dankzij	  
de	  TTV	  Huizen,	  hartelijk	  dank	  daarvoor	  nog,	  ik	  mis	  
het	  nu	  nog	  regelmatig	  op	  Curacao.	  
	  	  
	  	  
2.Welke	  functies	  heb	  je	  zoal	  binnen	  de	  vereniging	  
vervuld?	  
	  	  
	  Vanaf	  mijn	  14de,	  15de	  heb	  ik	  training	  gegeven	  en	  
vanaf	  mijn	  16de	  ben	  ik	  beland	  in	  de	  jeugdcommissie	  
met	  Ruud	  Jongerden,	  Peter	  van	  de	  Broek	  en	  Marjole-‐
in	  Koller.	  Daarna	  heb	  ik	  verschillende	  functies	  bekleed	  
in	  het	  bestuur,	  TCS,	  bar,	  TCJ	  en	  in	  diverse	  commissies.	  
Ook	  heb	  ik	  een	  nog	  aantal	  jaren	  ‘de	  Voltreffer’	  
gedaan.	  Het	  leukste	  ,	  maar	  ook	  de	  drukste	  baan	  vond	  
ik	  toch	  wel	  de	  bar.	  Als	  het	  zaterdag	  laat	  werd,	  wat	  
weleens	  gebeurde	  ,	  zondags	  weer	  de	  kantine	  dweilen	  
en	  schoonmaken.	  In	  het	  bestuur	  vond	  ik	  Jaap	  Roeten	  
als	  voorzitter	  altijd	  één	  van	  de	  betere,	  want	  de	  
vergaderingen	  waren	  kort	  en	  krachtig,	  niet	  dat	  lang-‐
dradige	  van	  uren	  kletsen	  wat	  ook	  in	  5	  minuten	  
gezegd	  kon	  worden.	  Als	  coach	  van	  diverse	  jeug-‐
dteams	  heb	  ik	  ook	  veel	  lol	  gehad.	  Vooral	  met	  de	  
meisjes	  Bianca	  Bout,	  Danielle	  Visser	  en	  de	  gezusters	  
Liesbeth	  en	  Ingeborg	  Postma.	  Later	  ook	  met	  Maarten	  
Robbers	  en	  Timo	  Vos	  vreselijk	  gelachen.	  	  
	  	  
3.Hoelang	  heb	  je	  competitie	  gespeeld	  en	  in	  welke	  
klasse(n)?	  
(vervolg	  op	  blz:	  10)	  
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(vervolg	  	  van	  blz:	  9)	  
Ik	  denk	  dat	  ik	  bij	  de	  jeugd	  ben	  begonnen	  in	  de	  derde	  
klasse	  en	  na	  een	  aantal	  jaar	  kwam	  ik	  met	  Jan	  van	  
Wessel	  en	  Marcel	  Knop	  terecht	  in	  het	  landelijk	  C	  met	  
Bert	  Jongerden	  als	  coach.	  Bij	  de	  senioren	  begon	  ik	  op	  
mijn	  	  16de	  in	  de	  4de	  klasse	  met	  Gijs	  Klein	  (oom),	  Chris	  
van	  Leeuwen	  (achterneef)	  en	  Jan	  Visser	  
(aangetrouwde	  achter-‐achterneef).	  	  We	  werden	  
gelijk	  kampioen,	  al	  herinner	  ik	  nog	  steeds	  de	  aller-‐
laatste	  wedstrijd	  tegen	  TTV	  Sukses	  waar	  we	  met	  9-‐0	  
voorstonden	  en	  ik	  nog	  op	  100%	  stond	  en	  tegen	  Inge	  
Koppen	  moest	  spelen.	  Mijn	  medespelers	  hadden	  om	  
een	  paar	  flessen	  jenever	  gewed	  dat	  ik	  het	  niet	  zou	  
redden	  (Jan	  Visser)	  en	  mijn	  oom	  Gijs	  zei	  van	  wel.	  Jan	  
Visser	  telde	  de	  partij	  en	  elke	  bal	  die	  ik	  missloeg	  zat	  hij	  
te	  juichen.	  Uiteraard	  verloor	  ik	  daar	  die	  partij	  en	  was	  
mijn	  oom	  iets	  armer	  geworden.	  Het	  is	  nooit	  meer	  
goed	  gekomen	  tussen	  mij	  en	  Jan.	  
Daarna	  heb	  ik	  nog	  met	  Arie	  Rebel	  en	  Piet	  Knop	  
gespeeld	  in	  de	  derde	  klasse.	  
Tussendoor	  nog	  met	  de	  dames	  Monique	  Fennis	  en	  
Carla	  van	  der	  Hulst.	  
Met	  Geert	  Molenaar	  en	  Henk	  Tax	  en	  Rene	  Schijff	  zijn	  
we	  nog	  eens	  kampioen	  geweest	  in	  de	  tweede	  klasse	  
geloof	  ik.	  Met	  Geert	  heb	  ik	  jaren	  gespeeld	  in	  de	  
tweede	  klasse	  en	  af	  en	  toe	  eerste	  klasse.	  De	  laatste	  
jaren	  ook	  met	  Bert	  van	  der	  Zwaan,	  Rob	  Barendregt,	  
Jeroen	  Blok,	  Frank	  Hagen,	  	  Hans	  Penraat	  en	  Kees	  
Visser.	  Allemaal	  zeer	  gezellige	  teams,	  wat	  ook	  wel	  
bleek	  als	  we	  de	  barrekening	  moesten	  betalen.	  Zelf	  
baalde	  ik	  er	  wel	  van	  als	  men	  	  tussendoor	  een	  drankje	  
nam,	  want	  dan	  moest	  ik	  terugrijden.	  
Met	  de	  bekercompetitie	  heb	  ik	  2	  keer	  de	  finale	  
gehaald	  met	  Peter	  Jansen,	  Jeroen	  Blok,	  Bert	  van	  der	  
Zwaan,	  Monique	  Fennis	  en	  Carla	  van	  der	  Hulst.	  1	  
keer	  gewonnen	  bij	  de	  Bijmaat	  en	  1	  keer	  verloren.	  Pe-‐
ter	  Jansen	  moest	  toen	  stoppen	  van	  zijn	  vrouw,	  want	  
bij	  1	  uitwedstrijd	  kwamen	  we	  om	  5	  uur	  thuis	  vanuit	  
Hilversum	  na	  een	  bezoek	  aan	  de	  discotheek.	  
	  	  
4.Heb	  je	  ook	  echt	  leuke	  dingen	  meegemaakt	  binnen	  
de	  vereniging?	  
	  	  
	  Vanaf	  het	  begin	  heb	  ik	  allemaal	  leuke	  dingen	  mee-‐
gemaakt	  en	  mijn	  hele	  leven	  is	  ook	  door	  de	  TTV	  
Huizen	  beïnvloed	  zoals	  ik	  hierboven	  ook	  al	  
beschreven	  heb.	  Vroeger	  veel	  disco’s	  meegemaakt,	  
waardoor	  verschillende	  mensen	  elkaar	  ook	  ontmoet	  
hebben	  en	  vanaf	  die	  dag	  ook	  nog	  bij	  elkaar	  zijn	  
(Maarten	  en	  Daniëlle	  o.a.).	  Ook	  alle	  jubileumfeestjes	  
waren	  erg	  leuk.	  In	  de	  kantine	  van	  de	  SV	  Huizen,	  in	  de	  
Bun	  en	  bij	  ons	  in	  de	  gymzaal.	  

Met	  vele	  leden,	  o.a.	  Geert	  Molenaar,	  Kees	  Visser,	  
Hans	  Penraat,	  Gijs	  Molenaar,	  Robertjan	  v.d.	  Pol,	  
Michiel	  Bresser,	  	  Bert	  Jongerden	  ook	  op	  vakantie	  	  

	  
	  
geweest	  naar	  Spanje,	  Frankrijk	  en	  de	  WK	  voetbal	  in	  
Amerika	  in	  1994.	  
Ook	  zijn	  we	  regelmatig	  met	  vele	  leden	  en	  hun	  gezin	  
weggeweest	  met	  feestdagen	  en	  zijn	  we	  ook	  regel-‐
matig	  een	  weekendje	  weggeweest	  naar	  Center	  Parcs.	  
Ook	  Bad	  Vilbel	  was	  altijd	  erg	  gezellig,	  al	  stond	  er	  
soms	  ook	  wel	  een	  paard	  in	  de	  gang	  (Geralda	  Brum-‐
mel,	  nu	  mevr	  van	  de	  Pol).	  Jammer	  alleen	  dat	  die	  
Duitsers	  niet	  zoveel	  kunnen	  drinken.	  
Ook	  alle	  vrijwillegers-‐uitjes	  waren	  altijd	  een	  gezellige	  
dag,	  zelfs	  als	  het	  de	  hele	  dag	  regende,	  zoals	  in	  
Giethoorn	  het	  geval	  was,	  vraag	  maar	  eens	  aan	  Joop	  
Rovekamp	  die	  zijn	  behoefte	  ging	  doen	  aan	  de	  voor-‐
kant	  van	  de	  fluiterboot,	  alleen	  niet	  in	  de	  gaten	  had	  
dat	  we	  net	  een	  camping	  voorbij	  voeren.	  Sommige	  
campinggasten	  hebben	  er	  nog	  trauma’s	  aan	  over-‐
gehouden.	  
Ook	  leuk	  is	  dat	  er	  in	  mijn	  eerste	  periode	  op	  Curacao	  
(1999-‐2003)	  waar	  ik	  Volk-‐	  en	  Vaderland	  
verdedigde	  veel	  leden	  en	  vrienden	  zijn	  langsgeweest	  
voor	  een	  vakantie	  en	  ook	  tijdens	  mijn	  bruiloft	  waren	  
er	  verschillende	  leden	  met	  hun	  vrouw	  en	  kinderen	  
aanwezig.	  Vanaf	  2010	  zit	  ik	  weer	  het	  land	  te	  verdedi-‐
gen	  op	  Curacao	  en	  ook	  nu	  zijn	  er	  al	  diverse	  mensen	  
van	  de	  club	  langsgeweest	  voor	  een	  verdiende	  
vakantie	  (de	  familie	  Visser/Robbers	  waren	  zelfs	  met	  9	  
man	  vertegenwoordigt,	  “Klein”	  huisje	  heb	  ik	  hier)	  	  en	  
er	  zullen	  er	  ongetwijfeld	  de	  komende	  jaren	  nog	  wel	  
wat	  volgen	  heb	  ik	  het	  idee.	  
De	  bardiensten	  op	  de	  vrijdag	  en	  zaterdag	  waren	  ook	  
altijd	  een	  “Klein”	  feestje,	  mijn	  vrouw	  Darlenys	  vond	  
het	  niet	  altijd	  zo	  gezellig,	  zeker	  als	  ik	  weer	  een	  paar	  
bossen	  aan	  het	  omzagen	  was	  na	  de	  bardienst,	  maar	  
ook	  zij,	  Darlenys	  	  en	  mijn	  dochter	  Celia,	  zijn	  lid	  
geweest	  en	  hebben	  het	  erg	  naar	  hun	  zin	  gehad.	  
Dus	  doordat	  	  de	  TTV	  Huizen	  een	  zeer	  gezellige	  fami-‐
lieclub	  is	  heb	  ik	  daar	  veel	  goede	  vrienden	  en	  vriend-‐
innen	  aan	  over	  gehouden	  die	  ik,	  terwijl	  ik	  9	  uur	  
vliegen	  verderop	  woon	  nu	  nog	  regelmatig	  zie	  en	  hoor	  
via	  Skype	  of	  Facebook	  of	  	  bezoek	  tijdens	  een	  
vakantie.	  
	  	  
5.Zijn	  er,	  sinds	  jij	  lid	  bent,	  veel	  dingen	  veranderd	  
binnen	  de	  vereniging?	  
	  	  
	  Uiteraard	  is	  het	  sinds	  1974	  veel	  veranderd.	  Dat	  moet	  
ook	  als	  je	  een	  sportieve,	  gezellige	  gezonde	  club	  moet	  
blijven.	  Stilstand	  is	  achteruitgang,	  dus	  je	  moet	  soms	  
dingen	  veranderen,	  al	  is	  daar	  natuurlijk	  niet	  altijd	  
iedereen	  over	  eens,	  maar	  je	  kunt	  nooit	  alle	  100%	  
leden	  tevreden	  stellen.	  	  
(vervolg	  op	  blz:	  11)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  10)	  
Het	  ergste	  vond	  ik	  wel	  dat	  we	  een	  tijdje	  blauwe	  
shirtjes	  hadden,	  dat	  hoort	  eigenlijk	  niet	  als	  je	  TTV	  
Huizen	  heet,	  dat	  moet	  gewoon	  groen-‐geel	  zijn,	  maar	  
ook	  dat	  is	  gelukkig	  weer	  voorbij	  gegaan.	  
	  	  
6.Zou	  jij	  veranderingen	  binnen	  de	  club	  willen	  aan-‐
brengen	  als	  je	  daar	  de	  kans	  voor	  zou	  hebben?	  
	  	  
Ik	  ben	  natuurlijk	  niet	  meer	  van	  alles	  op	  de	  hoogte	  
maar	  ik	  zou	  wel	  1	  ding	  willen	  veranderen.	  Dat	  
ereleden	  een	  reisvergoeding	  krijgen	  om	  de	  algemene	  
ledenvergadering	  bij	  te	  wonen,	  zodat	  ze	  weer	  van	  
alles	  op	  de	  hoogte	  zijn.	  
	  	  
	  	  
7.Meer	  dan	  10%	  van	  de	  leden	  is	  erelid,	  geeft	  dat	  niet	  
een	  bepaalde	  waardevermindering	  aan	  het	  begrip	  
erelid?	  Licht	  je	  antwoord	  toe!	  
	  	  
	  Ik	  ben	  er	  trots	  op	  om	  erelid	  te	  zijn	  in	  het	  rijtje	  men-‐
sen	  die	  altijd	  heel	  veel	  gedaan	  hebben	  en	  nog	  steeds	  
doen.	  Als	  die	  er	  niet	  geweest	  waren	  dan	  was	  deze	  
club	  niet	  zoals	  het	  nu	  is,	  	  een	  gezellige	  familievereni-‐
ging	  waar	  iedereen,	  ouders,	  vrienden	  van	  leden,	  al-‐
tijd	  van	  harte	  welkom	  zijn	  en	  ook	  altijd	  weer	  teru-‐
gkomen.	  Ik	  hoop	  dat	  er	  vele	  ereleden	  bijkomen	  zodat	  
dit	  ook	  over	  100	  jaar	  nog	  zal	  bestaan	  en	  er	  veel	  men-‐
sen	  altijd	  veel	  willen	  doen	  voor	  deze	  club.	  
	  	  
Mijn	  dank	  gaat	  uit	  naar	  iedereen	  die	  mijn	  verleden,	  
heden	  en	  toekomst	  hebben	  bepaald	  vanuit	  de	  TTV	  
Huizen	  en	  ik	  zal	  altijd	  en	  overal	  (voorlopig	  Curacao)	  
aan	  deze	  zeer	  leuke	  club	  met	  veel	  liefde	  te-‐
rugdenken.	  	  
	  	  
Henk	  Klein	  ook	  wel	  bekend	  als	  Enrico	  Petito	  
	  	  
Henk	  bedankt	  voor	  het	  uitvoerig	  beantwoorden	  van	  
de	  vragen	  

  
De tafeltennisweek van….. 

	  
Wordt	  een	  kort	  verhaaltje,	  ben	  deze	  week	  vrij	  en	  heb	  
niet	  echt	  plannen,	  behalve	  het	  huis	  een	  goede	  
schoonmaakbeurt	  geven.	  
	  
Maandag	  18	  juni	  
	  
Half	  twaalf	  uit	  mijn	  bedje,	  geen	  zin	  om	  iets	  te	  doen	  
vandaag.	  TV	  aan	  en	  lekker	  hangen	  op	  de	  bank.	  Om	  
half	  zes	  bij	  moeders	  eten	  (zoals	  elke	  dag).	  
’s	  Avonds	  weer	  op	  de	  bank	  voor	  de	  TV	  hangen.	  

	  
	  

	  
Dinsdag	  19	  juni	  
	  
9.00	  uur	  weer	  op:	  een	  dagje	  aan	  de	  schoonmaak	  
(jaar).	  Om	  19.30	  uur	  naar	  de	  club,	  lekker	  een	  balletje	  
geslagen	  met	  Nicole,	  was	  weer	  ff	  nodig.	  
	  
Woensdag	  20	  juni	  
	  
Bijtijds	  mijn	  bed	  uit,	  afspraak	  met	  oma,	  een	  rollator	  
ophalen	  en	  samen	  boodschappen	  doen.	  Om	  19.30	  
uur	  naar	  mijn	  goede	  vriend	  Dave,	  voor	  de	  wekelijkse	  
filmavond.	  De	  laatste	  2	  afleveringen	  van	  seizoen	  2,	  
van	  de	  serie	  Game	  of	  Thrones,	  een	  fantastische	  serie	  
(aanrader),	  niet	  geschikt	  voor	  kinderen	  (af	  en	  toe	  erg	  
gewelddadig).	  
	  
Donderdag	  21	  juni	  
	  
Maar	  weer	  een	  dagje	  aan	  de	  schoonmaak,	  wat	  een	  
lol,	  ben	  ik	  niet	  echt	  voor	  in	  de	  wieg	  gelegd.	  
	  
Vrijdag	  22	  juni	  
	  
Een	  dagje	  hangen	  op	  de	  bank…	  om	  19.00	  uur	  de	  club	  
openen	  voor	  de	  jeugd,	  daarna	  nog	  even	  een	  balletje	  
geslagen	  met	  Robert	  Smit	  en	  bijtijds	  naar	  huis,	  mor-‐
gen	  weer	  vroeg	  op.	  
	  
Zaterdag	  23	  juni	  
	  
Om	  10.00	  uur	  naar	  de	  club	  voor	  een	  dagje	  bardienst.	  
De	  finale	  “midden	  meerkampen”	  worden	  bij	  Huizen	  
gespeeld.	  Een	  paar	  leuke	  partijtjes	  bekeken,	  waarbij	  
onze	  topper	  Sander	  Lam	  als	  2e	  eindigde	  bij	  de	  junio-‐
ren,	  netjes	  hoor.	  Om	  een	  uurtje	  of	  5	  was	  het	  afgelo-‐
pen,	  weer	  naar	  huis	  om	  op	  de	  bank	  te	  gaan	  hangen,	  
moe	  maar	  voldaan.	  
	  
Zondag	  24	  juni	  
	  
Vandaag	  nog	  de	  laatste	  dingetjes	  schoongemaakt	  in	  
huis.	  Om	  18.00	  uur	  naar	  mijn	  zus	  om	  een	  hapje	  te	  
eten,	  zoals	  elke	  zondag	  de	  gewoonte	  is.	  
’s	  Avonds	  weer	  vroeg	  mijn	  mandje	  in,	  morgen	  gaat	  
het	  wekkertje	  weer	  om	  04.00	  uur,	  Back	  To	  Work.	  	  
	  
Al	  met	  al	  een	  saai	  weekje,	  maar	  wel	  lekker	  tot	  rust	  
gekomen.	  Bij	  deze	  wil	  ik	  de	  pen	  overdragen	  aan	  mijn	  
teamgenoot	  en	  kleutervriend	  André,	  om	  te	  schrijven	  
over	  zijn	  “tafeltennisweek”.	  
	  
	  
Gijs	  Molenaar	  
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Sluitingsperikelen… 

	  
Als	  je	  de	  kop	  leest	  zou	  je	  jezelf	  kunnen	  afvragen	  wat	  
hiermee	  bedoeld	  wordt.	  Nou,	  ik	  zal	  proberen	  om	  het	  
uit	  te	  leggen.	  Ik	  ben	  alleen	  slecht	  in	  data	  en	  in	  tijden,	  
daar	  moet	  je	  dus	  doorheen	  kijken.	  Enige	  tijd	  geleden	  
vroeg	  Cees	  Lam	  aan	  mij	  hoe	  lang	  ik	  dit	  seizoen	  wilde	  
doorgaan	  met	  training	  geven	  aan	  de	  jeugd.	  Toen	  ik	  
aangaf	  dat	  dat	  tot	  het	  eind	  van	  het	  seizoen	  kon,	  was	  
hij	  blij.	  Hij	  gaf	  aan	  dat	  zijn	  zoon	  Ruben	  de	  dinsdagen	  
training	  zou	  geven	  en	  als	  ik	  dat	  op	  donderdag	  deed,	  
zouden	  we	  tot	  1	  juli	  door	  kunnen	  gaan.	  
	  
Er	  verscheen	  een	  rooster	  op	  het	  bord	  en	  daar	  waren	  
keurig	  de	  data	  aangegeven.	  Nu	  geef	  ik	  ook	  op	  de	  
donderdag	  training	  aan	  de	  recreanten	  en	  ik	  was	  zo	  
naïf	  om	  te	  denken	  dat	  dat	  ook	  door	  zou	  gaan.	  Met	  
Ina	  maakte	  ik	  een	  planning	  voor	  een	  afsluiting;	  we	  
zouden	  een	  dubbel	  toernooi	  houden.	  Ina	  maakte	  een	  
brief	  voor	  de	  recreanten	  en	  mailde	  dat	  naar	  ze.	  
Omdat	  we	  weten	  dat	  Frank	  Hagen	  graag	  overal	  van	  
op	  de	  hoogte	  gehouden	  wil	  worden,	  kreeg	  hij	  ook	  
een	  mailtje.	  
	  
Tot	  onze	  verbazing	  kregen	  we	  een	  mail	  terug	  dat	  dat	  
niet	  kon.	  Er	  werd	  enige	  keren	  heen	  en	  weer	  gemaild,	  
waarin	  ik	  aangaf	  dat	  er	  met	  de	  jeugd	  getraind	  werd	  
tot	  1	  juli	  en	  dus	  ook	  met	  de	  recreanten	  senioren,	  
misschien	  wel	  kortzichtig,	  maar	  naar	  ons	  idee	  wel	  
rechtvaardig.	  We	  kregen weer	  een	  mail	  terug	  waarin	  
aangegeven	  werd	  dat	  de	  zaal	  niet	  meer	  gehuurd	  was	  
in	  juni.	  Wij	  hadden	  dat	  kunnen	  weten	  want	  we	  had-‐
den	  de	  notulen	  van	  de	  TCS	  gekregen.	  Onze	  opmerk-‐
ing	  dat	  er	  niets	  over	  in	  de	  Voltreffer	  had	  gestaan	  of	  
in	  de	  agenda	  werd	  afgehandeld	  met	  bewoordingen	  
dat	  vanuit	  de	  agenda	  informatie	  geschrapt	  wordt	  als	  
de	  datum	  voorbij	  is.	  Naar	  mijn	  idee	  was	  er	  iets	  
gewijzigd,	  immers	  de	  training	  voor	  de	  jeugd	  werd	  
verlengd!	  
	  
Vandaag	  4	  juni	  ontving	  ik	  de	  infomail	  van	  de	  TTV.	  
Ook	  hier	  wordt	  niets	  in	  vermeld.	  Dat	  is	  toch	  een	  ge-‐
miste	  kans	  om	  alles	  recht	  te	  zetten	  en	  niemand	  voor	  
een	  gesloten	  deur	  te	  laten	  komen.	  Ik	  ben	  echter	  heel	  
slordig	  en	  ik	  zal	  dus	  wel	  iets	  over	  het	  hoofd	  gezien	  
hebben.	  Alle	  recreanten	  die	  dus	  voor	  een	  gesloten	  
deur	  hebben	  gestaan,	  mijn	  excuses	  voor	  mijn	  mis-‐
verstanden	  met	  het	  bestuur.	  
	  	  
Henk	  Oversteegen	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Het nieuwe seizoen. 

	  
Afgelopen	  seizoen	  speelden	  Pieter	  Kos,	  Leo	  van	  
Bijleveld,	  Bert	  Jongerden	  en	  ondergetekende	  in	  team	  
9.	  We	  draaiden	  een	  leuk	  seizoen	  in	  de	  vijfde	  klas	  We	  
werden	  bijna	  kampioen.	  Eigenlijk	  hadden	  we	  niet	  de	  
intentie	  om	  kampioen	  te	  worden.	  We	  speelden	  alle-‐
maal	  enkele	  mindere	  wedstrijden.	  We	  hadden	  alle	  vier	  
vrede	  met	  het	  behaalde	  resultaat.	  De	  gedoodverfde	  
kampioen	  werd	  het	  kampioenschap	  van	  harte	  gegund.	  
Leo	  gaf	  na	  het	  seizoen	  aan	  dat	  hij	  om	  gezondheidsre-‐
denen	  eigenlijk	  beter	  zesde	  klasse	  kon	  gaan	  spelen.	  
We	  blijven	  dus	  met	  z’n	  drieën	  over.	  Dat	  is	  niet	  genoeg.	  
We	  moeten	  een	  viermansteam	  hebben.	  Het	  derde	  
klasse	  team	  van	  Piet	  Knop,	  Yorick	  Westland	  en	  Richard	  
(zijn	  achternaam	  ben	  ik	  vergeten)	  degradeerde.	  Rich-‐
ard	  liet	  zijn	  team	  op	  een	  schandelijke	  manier	  in	  de	  
steek.	  Yorick	  speelt	  ook	  komend	  seizoen	  niet	  meer,	  
dus	  Piet	  is	  alleen	  over.	  Er	  moest	  een	  team	  voor	  hem	  
gezocht	  worden.	  Wij,	  team	  9,	  hadden	  de	  keuze:	  of	  
proberen	  om	  Kevin	  Kos	  ertoe	  te	  bewegen	  om	  met	  ons	  
vijfde	  klasse	  te	  spelen,	  of	  Piet	  Knop	  in	  ons	  team	  ne-‐
men,	  maar	  je	  kan	  het	  Piet	  niet	  aandoen	  om	  VIJFDE	  
KLASSE	  te	  gaan	  spelen.	  Uiteindelijk	  kwam	  Piet	  zelf	  met	  
de	  oplossing.	  Zijn	  team	  is	  gedegradeerd	  en	  gaat	  dus	  
vierde	  klasse	  spelen.	  Het	  team	  Bert	  Jongerden,	  Pieter	  
Kos,	  Piet	  Knop	  en	  Henk	  Oversteegen	  gaat	  komend	  
seizoen	  vierde	  klasse	  spelen.	  Nu	  heb	  ik	  een	  dilemma…	  
Speelt	  Piet	  nu	  in	  ons	  team,	  of	  spelen	  wij	  in	  Piet	  zijn	  
team?	  Ik	  wacht	  het	  competitieboekje	  wel	  af.	  De	  
wedstrijdsecretaris	  zet	  een	  sterretje	  achter	  de	  naam	  
van	  de	  aanvoerder…	  
	  	  
Henk	  Oversteegen	  
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Jeugdcompetitie 
	  	  
Nog	  even	  op	  de	  valreep	  een	  stukje	  over	  de	  competi-‐
tie	  2012	  voorjaar.	  
Veel	  is	  er	  op	  dit	  moment	  niet	  te	  melden	  daar	  de	  
competitie	  net	  is	  afgelopen	  en	  de	  nieuwe	  
competitie	  pas	  begint	  in	  september.	  
De	  standen	  en	  de	  percentage’s	  van	  de	  voor-‐
jaarscompetitie	  zijn	  al	  vermeld	  in	  de	  vorige	  Vol-‐
treffer,	  dus	  dat	  hoeft	  ook	  niet	  meer.	  
Het	  enige	  dat	  ik	  nog	  kan	  melden	  is	  de	  nieuwe	  
teamsamenstelling	  voor	  de	  Najaarscompetitie.	  
Deze	  is	  als	  volgt	  samengesteld,	  het	  was	  wel	  weer	  
even	  puzzelen:	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
Dit	  zijn	  dan	  de	  nieuwe	  teams,	  ik	  hoop	  dat	  jullie	  het	  
allemaal	  weer	  goed	  vinden,	  wij	  hebben	  ons	  best	  
weer	  gedaan.	  
Zoals	  jullie	  kunnen	  zien	  hebben	  we	  wel	  weer	  een	  
startersteam	  kunnen	  begroeten,	  en	  daar	  ben	  ik	  best	  
wel	  blij	  mee.	  
Wel	  hoop	  ik	  dat	  zij	  elke	  week	  kunnen	  spelen	  want	  2	  
spelers	  is	  wel	  het	  minimum	  om	  te	  spelen,	  maar	  wie	  
weet	  komt	  er	  op	  het	  laatst	  nog	  wel	  1	  bij,	  dat	  zou	  heel	  
mooi	  zijn.	  
Als	  iemand	  echt	  niet	  kan	  spelen,	  is	  daar	  meestal	  nog	  
wel	  een	  mouw	  aan	  te	  passen,	  maar	  ik	  hoop	  dat	  dit	  zo	  
min	  mogelijk	  (heel	  niet)	  voorkomt.	  
Ook	  zien	  jullie	  dat	  er	  1	  vijfmans	  (vrouw)	  team	  bij	  zit,	  
ook	  dat	  kon	  gewoon	  niet	  anders	  omdat	  Fabio	  echt	  
hoger	  moest	  gaan	  spelen	  en	  we	  niet	  genoeg	  spelers	  
hadden	  voor	  een	  3e	  klasse	  team.	  
	  
Maar	  wie	  weet	  zit	  er	  nu	  wel	  een	  kampioensteam	  bij,	  
want	  dat	  mag	  ook	  wel	  weer	  eens,	  dat	  zou	  leuk	  zijn.	  
Dan	  rest	  mij	  nu	  alleen	  nog	  om	  jullie	  allemaal	  een	  
heel	  fijne	  vakantie	  toe	  te	  wensen,	  en	  dan	  hoop	  ik	  
jullie	  na	  de	  vakantie	  allemaal	  weer	  uitgerust	  en	  veilig	  
terug	  te	  zien.	  
	  	  
Namens	  de	  Techn.Comm.	  Jeugd	  
Peter	  vd	  Broek	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Team%1%Landelijk%A% % % % Team%2%1e%klasse!
Sander!Lam! ! ! ! ! Yoeri!Tax!
Maxim!van!de!Kaaij! ! ! ! Mak!Temmet!
Rens!Boer! ! ! ! ! Toon!Verkerk!
Coach!Henk!Oversteegen! ! ! Coach!Cees!Lam!/!Ruben!Lam!
!!
!!
Team%3%%2e%klasse%% % % % Team%4%%4e%klasse!
Kristel!Koelwijn!! ! ! ! Timo!Weinberg!
Louise!Kos! ! ! ! ! Arianne!Boot!
Pardis!Faqiri! ! ! ! ! Tim!Hoek!!
Mod!Temmet!! ! ! ! ! Jasper!Tax!

Fabio!Lemson!
Coach!Harry!Kempers! ! ! ! Coach!Henk!Tax!/!Guus!Weinberg!
!!
!!
Team%5%%6e%klasse% % % % Team%6%%6e%klasse!
Thijmen!van!Dijk! ! ! ! Kees!Arwert!
Bart!Swinkels! ! ! ! ! Andreas!Lauffer!
Liquenda!Molenaar! ! ! ! Joey!Maphar!
Coach!Caroline!Ohm!/!Marcel!Molenaar!!! Coach!Edwin!van!Dijk!/!ouders!
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Middenmeerkampen jeugd 2011/2012. 

	  
Een	  jaarlijks	  terugkerend	  toernooi	  voor	  alle	  jeugd-‐
spelers	  van	  de	  NTTB-‐midden	  is	  de	  midden-‐	  meer-‐
kampen.	  Aan	  dit	  toernooi,	  gespeeld	  over	  drie	  ron-‐
den,	  kunnen	  alle	  jeugdspelers	  van	  de	  afdeling	  mid-‐
den	  van	  de	  NTTB,	  ingedeeld	  op	  sterkte,	  deelnemen.	  
	  
Ook	  dit	  jaar	  deden	  de	  meeste	  competitiespelers	  van	  
TTV	  Huizen	  mee	  aan	  dit	  toernooi:	  Sander,	  Maxim,	  
Kristel,	  Louise,	  Mak,	  Mod,	  Yoeri,	  Timo,	  Fabio,	  Tim,	  
Jasper,	  Andreas,	  Thijmen,	  Joey,	  Kees	  en	  Liquenda.	  
Van	  de	  152	  deelnemers	  aan	  het	  toernooi	  waren	  16	  
spelers	  van	  TTV	  Huizen.	  
	  
De	  eerste	  ronde	  werd	  gespeeld	  op	  12	  mei	  2012	  bij	  
drie	  verenigingen	  in	  de	  afdeling	  midden	  en	  wel	  bij	  
TTV	  Hilversum,	  TTV	  Wik	  en	  TTV	  Shot.	  In	  deze	  eerste	  
ronde	  waren	  de	  spelers	  met	  een	  A-‐	  of	  B-‐licentie	  vrij-‐
gesteld.	  De	  beste	  nummers	  4	  gingen	  door	  naar	  de	  
volgende	  ronde.	  
	  
In	  de	  tweede	  ronde	  op	  16	  juni	  2012	  werd	  er	  weder-‐
om	  op	  drie	  locaties	  gespeeld	  en	  wel	  bij	  TTV	  SVE,	  TTV	  
Shot	  en	  TTV	  Huizen.	  De	  spelers	  van	  TTV	  Huizen	  die	  in	  
de	  tweede	  ronde	  speelden	  waren	  Sander,	  Kristel,	  
Mak,	  Louise,	  Fabio,	  Jasper,	  Andreas,	  Thijmen,	  Joey	  en	  
Kees.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Foto:	  Wim	  Kielen	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
De	  finale	  werd	  gespeeld	  in	  Huizen	  op	  23	  juni	  2012	  bij	  
TTV	  Bijmaat	  en	  TTV	  Huizen.	  
Op	  14	  tafels	  op	  twee	  locaties	  werd	  gestreden	  om	  de	  
bekers	  door	  de	  beste	  spelers	  van	  de	  afdeling.	  De	  
nummers	  1,	  2	  en	  3	  van	  elke	  klasse	  kregen	  een	  beker,	  
de	  anderen	  een	  aandenken.	  
	  
Van	  TTV	  Huizen	  hadden	  zich	  voor	  de	  finale	  7	  spelers	  
geplaatst	  en	  wel	  Sander,	  Louise,	  Mak,	  Fabio,	  Andre-‐
as,	  Thijmen	  en	  Kees.	  Een	  aantal	  werd	  flink	  aange-‐
moedigd	  door	  ouders,	  opa´s	  en	  oma´s	  en	  vrienden.	  
Aan	  het	  einde	  van	  de	  dag	  is	  iedereen	  in	  de	  prijzen	  
gevallen,	  maar	  alleen	  Andreas	  en	  Sander	  hebben	  een	  
beker	  behaald.	  Andreas	  is	  derde	  in	  de	  6e	  klasse	  ge-‐
worden	  en	  Sander	  is	  tweede	  in	  de	  1e	  klasse	  gewor-‐
den.	  
Ik	  wil	  iedereen	  feliciteren	  die	  heeft	  meegedaan,	  want	  
jullie	  zijn	  allemaal	  winnaars	  en	  volgend	  jaar	  doen	  we	  
weer	  allemaal	  mee.	  
	  
Bedankt	  en	  tot	  volgend	  jaar.	  
	  
Cees	  Lam	  TCJ.	  	  
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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$is$Pieter$Bosch.

Het$was$Rob$Barendrecht
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Prima Donna Kaas  
Clubkampioenschappen Jeugd 2012 

Zaterdag	  26	  mei	  zijn	  de	  PDK	  clubkampioenschappen	  
jeugd	  gespeeld.	  Op	  deze	  toch	  wel	  zomerse	  dag	  stre-‐
den	  20	  jeugdleden	  voor	  een	  beker	  in	  hun	  eigen	  com-‐
petitieklasse,	  maar	  ook	  nog	  om	  de	  titel	  Algemeen	  
ClubKampioen	  2012.	  Bijna	  alle	  competitiespelers	  de-‐
den	  mee,	  maar	  er	  waren	  ook	  3	  recreanten	  van	  de	  
partij.	  Slechts	  1	  speler	  kwam	  ‘s	  morgens	  niet	  opda-‐
gen,	  die	  bleek	  lekker	  op	  vakantie	  te	  zijn.	  
	  
In	  de	  ochtend	  werd	  er	  gestreden	  om	  de	  prijzen	  per	  
competitie	  klasse,	  's	  

middags	  ging	  het	  om	  de	  fel	  	  
begeerde	  titel	  Algemeen	  ClubKampioen.	  	  
	  
De	  uitslagen	  van	  de	  strijd	  per	  klasse	  ‘s	  ochtends:	  
	  
Bij	  de	  recreanten	  werd	  Kevin	  Bras	  1e	  en	  Harm	  Gerrit-‐
se	  2e.	  	  
In	  de	  6e	  klasse	  werd	  Fabio	  Lemson	  1e	  en	  Thijmen	  van	  
Dijk	  2e.	  	  
Kampioen	  van	  de	  4ee	  klassers	  werd	  Tim	  Hoek,	  met	  
op	  de	  2e	  plaats	  Jasper	  Tax.	  	  
In	  de	  2e	  klasse	  was	  Mak	  Temmet	  de	  beste	  en	  werd	  
dus	  1e,	  Louise	  Kos	  werd	  knap	  2e.	  	  
De	  landelijke	  1e	  prijs	  beker	  was	  voor	  Ilan	  Meijer	  en	  
hier	  werd	  de	  algemeen	  clubkampioen	  van	  vorig	  jaar	  
en	  na	  een	  blessure	  teruggekeerde	  Maxim	  vd	  Kaaij	  
knap	  2e.	  
	  
’s	  Middags	  werd	  er	  in	  vier	  5-‐kampen	  gestreden	  om	  
de	  titel	  Algemeen	  ClubKampioen	  2012.	  	  
In	  poule	  1	  zaten	  Ilan,	  Mak,	  Pardis,	  Arianne	  en	  Harm.	  	  
Poule	  2	  bestond	  uit	  Sander,	  Yoeri,	  Mod,	  Fabio	  en	  	  
Kevin.	  	  
Poule	  3	  bestond	  uit	  Maxim,	  Louise,	  Jasper,	  Andreas	  
en	  Joey.	  
En	  in	  poule	  4	  zaten	  Rens,	  Kristel,	  Tim,	  Thijmen	  en	  	  
Sigrid.	  

	  
	  
De	  nummers	  1	  en	  2	  uit	  de	  poules	  mochten	  door	  en	  
hierin	  zaten	  eigenlijk	  geen	  verrassingen:	  	  
Uitslag	  poule	  1:	  1e	  Ilan	  en	  2e	  Mak	  	  
Uitslag	  poule	  2:	  1e	  Sander	  en	  2e	  Yoeri	  
Uitslag	  poule	  3:	  1e	  Maxim	  en	  2e	  Louise	  	  
Uitslag	  poule	  4:	  1e	  Rens	  en	  2e	  Kristel	  
	  
In	  de	  kwart	  finale	  speelde	  Louise	  tegen	  Sander,	  Yoeri	  
tegen	  Maxim,	  Mak	  tegen	  Rens	  en	  Kristel	  tegen	  Ilan.	  
Ook	  hierin	  geen	  verrassingen.	  De	  halve	  finale	  werd	  
dus	  Rens	  tegen	  Sander	  en	  Maxim	  tegen	  Ilan.	  

	  
Tegen	  half	  4	  begon	  de	  finale	  tussen	  Ilan	  en	  Sander.	  
Helaas	  voor	  het	  publiek	  was	  Ilan	  een	  maatje	  te	  groot	  
voor	  Sander	  en	  werd	  daarom	  terecht	  Algemeen	  
ClubKampioen	  van	  2012.	  
	  
Na	  afloop	  was	  DJ	  Pimmo	  aanwezig	  en	  zorgde	  met	  
lekkere	  muziek	  voor	  de	  afsluiting	  van	  deze	  clubkam-‐
pioenschappen.	  

	  
	  
Namens	  de	  TCJ,	  
Henk	  Tax	  
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Gooimeercup 2012 

 
Zaterdag	  2	  juni	  is	  er	  weer	  gestreden	  door	  onze	  jeugd	  
om	  de	  Gooimeercup,	  ditmaal	  in	  Almere	  bij	  Almeer-‐
spin.	  
In	  een	  warme	  zaal	  werd	  er	  niet	  alleen	  gezweet	  door	  
de	  warmte	  maar	  ook	  omdat	  er	  flink	  gewerkt	  moest	  
worden	  om	  te	  proberen	  de	  Gooimeercup	  weer	  mee	  
terug	  te	  nemen	  naar	  Huizen.	  
	  

	  
Helaas	  bleek	  aan	  het	  einde	  van	  deze	  sportieve	  dag	  
toch	  dat	  Almeerspin	  overall	  de	  betere	  was	  en	  moch-‐
ten	  ze	  dus	  de	  beker	  in	  ontvangst	  nemen	  van	  Cees	  
Lam.	  
Voor	  Huizen	  speelden	  Sander	  Lam,	  Yoeri	  Tax	  en	  Mak	  
Temmet	  in	  team	  1	  (landelijk),	  Kristel	  Koelewijn,	  Loui-‐
se	  Kos	  en	  Mod	  Temmet	  in	  team	  2	  (2e	  klasse),	  Jasper	  
Tax,	  Tim	  Hoek	  en	  Fabio	  Lemson	  in	  team	  3	  (4e	  klasse)	  
en	  Thijmen	  van	  Dijk,	  Liquenda	  Molenaar,	  Kees	  Ar-‐
wert	  en	  Joey	  Maphar	  in	  team	  4	  (6e	  klasse).	  
Almeerspin,	  van	  harte	  gefeliciteerd	  en	  tot	  volgend	  
jaar	  in	  Huizen!	  
	  

	  
	  
Namens	  de	  TCJ,	  
Henk	  Tax	  
	  

 

 
Prima Donna Kaas 

55+/senioren/jeugdtoernooi 
	  
Zaterdag	  30	  juni	  was	  het	  gezellig	  met	  het	  naar	  
jeugd/senioren	  toernooi	  omgedoopte	  toernooi.	  Om-‐
dat	  slechts	  1	  55+er	  zich	  had	  ingeschreven,	  waren	  we	  
genoodzaakt	  iets	  anders	  te	  verzinnen.	  In	  eerste	  in-‐
stantie	  hadden	  we	  een	  soort	  ouder/kind	  toernooi-‐
opzet	  gemaakt,	  maar	  ook	  dit	  werd	  lastig,	  omdat	  2	  
jeugdleden	  niet	  kwamen	  opdagen.	  Uiteindelijk	  kon-‐
den	  we	  6	  volledige	  (competitie)teams	  maken,	  met	  
elk	  3	  spelers,	  bestaande	  uit	  2	  senioren	  en	  1	  jeugd-‐
speler.	  
	  

	  	  
Ik	  stel	  de	  sterrenteams	  even	  voor:	  
	  
Team	  1:	  Kristel,	  Manuela	  en	  Harry.	  	  
Team	  2:	  Jasper,	  Gijs	  en	  Ronald	  
Team	  3:	  Timo,	  Guus	  en	  Henk	  
Team	  4:	  Yoeri,	  Ruben	  en	  Caroline	  
Team	  5:	  Louise,	  Marcel	  en	  Cees	  I	  
Team	  6:	  Thijmen,	  Robert	  en	  Cees	  II.	  
	  
Je	  zult	  misschien	  denken	  Cees	  I	  en	  Cees	  II,	  jawel	  dit	  is	  
1	  en	  dezelfde	  Cees	  en	  dus	  speelde	  hij	  2x	  zoveel	  wed-‐
strijden	  (niet	  6	  maar	  12	  potjes)	  dan	  de	  anderen,	  en	  
eigenlijk	  ging	  het	  hem	  ook	  wel	  prima	  af.	  
	  
Team	  1	  won	  van	  team	  2	  met	  6-‐3,	  team	  3	  verloor	  met	  
dezelfde	  cijfers	  van	  team	  5	  en	  team	  4	  won	  nipt	  van	  
team	  6.	  Hierdoor	  werd	  de	  finale	  team	  1	  tegen	  team	  
5,	  de	  strijd	  om	  de	  3e	  en	  4e	  plaats	  ging	  tussen	  team	  4	  
en	  team	  2.	  De	  teams	  6	  en	  3	  speelden	  om	  de	  5e	  en	  6e	  
plaats	  verder.	  De	  uitslag	  laat	  zien	  dat	  1	  partij	  niet	  
werd	  gespeeld	  en	  dat	  was	  het	  dubbel.	  Achteraf	  had	  
deze	  ook	  nog	  wel	  gespeeld	  kunnen	  worden,	  omdat	  
het	  toernooi	  redelijk	  snel	  verliep.	  	  
(vervolg	  op	  blz:	  22)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  21)	  
Dit	  kwam	  natuurlijk	  ook	  omdat	  er	  best	  of	  3	  werd	  ge-‐
speeld	  en	  niet	  best	  of	  5,	  zoals	  gebruikelijk.	  Punten	  
werden	  er	  trouwens	  niet	  voor	  gegeven	  dit	  keer,	  en	  
eigenlijk	  beviel	  dat	  prima	  volgens	  ons.	  
Team	  5	  was	  uiteindelijk	  de	  sterkste	  door	  met	  8-‐1	  te	  
winnen.	  Alleen	  Manuela	  wist	  1	  partij	  te	  winnen	  te-‐
gen	  Cees	  I.	  Team	  4	  werd	  door	  een	  5-‐4	  overwinning	  3e	  
en	  5e	  is	  uiteindelijk	  Team	  3	  geworden.	  Hieronder	  de	  
volledige	  uitslag:	  
1e	  Team	  5	   3e	  Team	  4	   5e	  Team	  3	   	  
2e	  Team	  1	   4e	  Team	  2	   6e	  Team	  6	  
	  

	  
Louise,	  Marcel	  en	  Cees	  mochten	  een	  (hopelijk)	  lekke-‐
re	  ijstaart	  in	  ontvangst	  nemen	  (en	  weer	  heel	  snel	  te-‐
rug	  in	  de	  vriezer	  zetten).	  Tussendoor	  had	  iedereen	  
trouwens	  een	  lekker	  ijsje	  gekregen	  omdat	  het	  ge-‐
woon	  lekker	  zomers	  warm	  was	  deze	  zaterdag.	  
Al	  met	  al	  een	  geslaagd	  toernooi.	  
	  

	  
	  
Namens	  de	  TCJ	  
Henk	  en	  Guus.	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Beste jeugdleden, 
	  
De	  vakantie	  staat	  voor	  de	  deur.	  In	  de	  maanden	  juli	  
en	  augustus	  kun	  je	  alleen	  nog	  spelen	  op	  vrijdagavond	  
vanaf	  20.00	  uur.	  	  
	  
Het	  nieuwe	  seizoen	  begint	  weer	  op:	  
	  
Dinsdag	  28	  augustus	  2012	  	  
Groep	  1	  van	  17.45	  tot	  18.45	  uur	  (zaal	  open	  17.30	  
uur)	  
Luca,	  Ricardo,	  Joey,	  Andreas,	  Kees,	  Liquenda,	  Bart	  en	  
Thijmen	  
Groep	  2	  van	  18.45	  tot	  19.45	  uur	  (aanwezig	  18.30	  
uur)	  
Fabio,	  Jasper,	  Tim,	  Arianne,	  Timo,	  Mod,	  Pardis,	  Loui-‐
se,	  Kristel,	  Mak,	  Toon	  en	  Yoeri.	  
Groep	  3	  van	  19.45	  tot	  21.00	  uur	  (aanwezig	  19.30	  
uur)	  
Rens,	  Maxim	  en	  Sander	  
	  
Donderdag	  30	  augustus	  2012	  	  
Groep	  4	  van	  19.00	  tot	  	  20.15	  uur	  (zaal	  open	  18.55	  
uur)	  
Luca,	  Ricardo,	  Joey,	  Andreas,	  Kees,	  Liquenda,	  Bart	  en	  
Thijmen	  
Fabio,	  Jasper,	  Tim,	  Arianne,	  Timo,	  Mod,	  Pardis,	  Loui-‐
se,	  Kristel,	  Mak,	  Toon	  en	  Yoeri.	  
	  
Vrijdag	  31	  augustus	  2012	  	  
Groep	  5	  Recreanten	  van	  19.00	  tot	  20.00	  uur	  (zaal	  
open	  18.45	  uur)	  
Kevin,	  Erwin,	  Irma,	  Harm,	  Sigrid,	  Gijs,	  Rik,	  Mariska,	  
Tessa,	  Daniël,	  	  
Katja,	  David,	  Daniël,	  Isis	  …………	  
	  

	  
Prettige	  vakantie	  

	  
Harry	  Kempers,	  Ineke	  Lam	  
Guus	  Weinberg,	  Henk	  Tax	  

Ferry	  de	  Hoogen,	  Quinten	  van	  Dissel	  
Peter	  van	  de	  Broek,	  Cees	  Lam	  

	  
Technische	  Commissie	  Jeugd	  
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Wanneer: Wat:( Voor(wie:
elk$vrijdag in$de$maanden$juli$&$augustus$vrijspelen$$vanaf$20:00 Jeugd$&$Senioren

28;augustus Weer$vrijspelen$ Senioren

30;augustus Weer$vrijspelen$ Senioren$recreanten

31;augustus Weer$vrijspelen$ Senioren

31;augustus Lentink$cup$bij$Rega Senioren

04;september Start$training Senioren

04;september TCS$vergadering Senioren

06;september Start$training Senioren$recreanten

07;september Prima$Donna$Kaas$Bedrijventoernooi Senioren

10;september Start$competitie$ Senioren

15;september Start$competitie$ Jeugd

15;september Start$competitie$Landelijke Jeugd$&$Senioren

22;september Eerste$thuis$wedstrijd$alle$landelijke$teams Jeugd$&$Senioren

02;oktober TCS$vergadering Senioren

06;oktober Tweede$thuis$wedstrijd$alle$landelijke$teams Jeugd$&$Senioren

07;oktober Deadline$Voltreffer Jeugd$&$Senioren

Voor(in(je(Agenda

 

Voor hen die op vakantie gaan 
ver weg of dichtbij 

wensen wij een fijne tijd 
ontspannen weer terug 

 
Namens de redactie 

van de voltreffer 
 

Maarten Robbers 
& 

Petra Tax 
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