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Van de voorzitter 
	  
De	  kerstvakantie	  komt	  er	  weer	  aan,	   lekker	  een	  paar	  
dagen	  vrij	  en	  daarmee	  meer	  tijd	  om	  te	  besteden	  met	  
het	  gezin,	  familie	  en	  vrienden.	  Ik	  kijk	  er	  naar	  uit.	  
	  
Ten	  aanzien	  van	  de	  bestuurssamenstelling	  is	  het	  nog	  
steeds	   niet	   gelukt	   om	  een	   compleet	   bestuur	   te	   for-‐
meren,	  veel	  zaken	  blijven	  hierdoor	  liggen.	  De	  functie	  
van	   bestuursvertegenwoordiger	   T.C.S.	   en	   bestuurs-‐
vertegenwoordiger	   P.A.C.	   is	   nog	   niet	   ingevuld.	   De	  
komende	  weken	  zal	  het	  bestuur	  een	  aantal	  van	  jullie	  
benaderen	   voor	   één	   van	   deze	   functies,	   wij	   hopen	  
dan	   ook	   op	   een	   positieve	   reactie.	   Natuurlijk	   kunt	   u	  
zich	   ook	   bij	   mij	   melden	   als	   u	   meer	   informatie	   wil	  
over	  één	  van	  deze	  functies.	  
	  
Het	   eerste	   jeugdteam	   heeft	   zich	   prima	   gemanifes-‐
teerd	   in	   het	   landelijk	   A,	   helaas	   valt	   dit	   team	   uit	   el-‐
kaar.	   Team	   5	   heeft	   het	   kampioenschap	   binnenge-‐
haald	   in	   de	   6e	   klasse,	   van	   harte	   gefeliciteerd,	   het	  
team	  is	  zaterdag	  1	  december	  gehuldigd	  op	  de	  club.	  
	  
Bij	   de	   senioren	  hebben	   team	  5,	   9	   en	   12	  het	   kampi-‐
oenschap	  binnengehaald	  in	  respectievelijk	  de	  3e	  klas-‐
se,	  5e	  klasse	  en	  de	  6e	  klasse,	  van	  harte	  gefeliciteerd,	  
deze	  teams	  worden	  nog	  gehuldigd.	  Het	  eerste	  heren-‐
team	  is	  keurig	  tweede	  geworden	  in	  de	  3e	  divisie.	  Ons	  
tweede	   landelijke	   team	   moest	   nog	   teveel	   wennen	  
aan	  het	  niveau	   in	  de	  3e	  divisie	  en	   is	  helaas	  gedegra-‐
deerd.	  Dit	  team	  valt	  uit	  elkaar	  vanwege	  de	  overgang	  
van	  Quinten	  van	  Dissel	  naar	  de	  Bijmaat	  en	  de	  terug-‐
keer	   van	   Jan	   Bouwmeester	   naar	   Almeerspin.	   Eind-‐
standen,	  persoonlijke	  	  
resultaten	  en	  percentages	  vind	  je	  terug	  in	  de	  versla-‐
gen	  van	  de	  T.C.J.	  en	  de	  T.C.S..	  

	  

	  
	  
	  

	  
	  
Het	  Prima	  Donna	  Kaas	  Oliebollentoernooi	  zal	  dit	  jaar	  
een	  speciaal	  tintje	  krijgen	  vanwege	  het	  60-‐jarig	  jubi-‐
leum	  van	  dit	  toernooi.	  Hier	  is	  speciaal	  een	  commissie	  
voor	  opgericht	  die	  wat	  extraatjes	  zal	  verzorgen.	  
	  
Aan	  het	   eind	   van	  dit	   jaar	   loopt	  het	   sponsorcontract	  
met	  onze	  hoofdsponsor	  Prima	  Donna	  Kaas	   af,	   in	   de	  
komende	   periode	   zal	   er	   een	   afspraak	   gepland	  wor-‐
den	  met	  Jan	  Kos	  om	  te	  praten	  over	  verlenging.	  Prima	  
Donna	   Kaas	   is	   al	   onze	   sponsor	   vanaf	   27	   december	  
2002,	   middels	   de	   naamskoppeling	   aan	   de	   grotere	  
interne	   toernooien,	   de	   omheiningen	   en	   het	   verzor-‐
gen	   van	   kaas	   tijdens	   evenementen.	   Vanaf	   1	   januari	  
2006	  is	  hier	  kledingsponsoring	  voor	  en	  naamskoppe-‐
ling	  aan	  ons	  eerste	  herenteam	  bijgekomen.	  Op	  1	  juli	  
2006	   is	   het	   sponsorcontract	   uitgebreid	   met	   shirts	  
voor	  alle	  leden,	  waardoor	  we	  weer	  konden	  spelen	  in	  
de	   clubkleuren	   groen/geel.	   Prima	   Donna	   Kaas	   is	  
daarmee,	  naast	  onze	  overige	  sponsoren,	  onlosmake-‐
lijk	  verbonden	  met	  de	  T.T.V.	  Huizen.	  
	  

	  
De	  datum	  voor	  de	  A.L.V.	   is	  voorlopig	  vastgesteld	  op	  
woensdag	  27	  maart	  2013.	  Het	  kan	  zijn	  dat	  deze	  da-‐
tum	   nog	   aangepast	   wordt	   naar	   maandag	   25	   maart	  
i.v.m.	   een	   onderzoek	   naar	   de	   gewenste	   dag	   van	   de	  
A.L.V.,	  dit	  is	  een	  actiepunt	  uit	  de	  vorige	  A.L.V.	  waarin	  
een	  aantal	   leden	  het	   verzoek	  deed	  om	  de	  A.L.V.	   op	  
een	  maandag	   te	   houden.	   De	   definitieve	   dag/datum	  
wordt	  dus	  nog	  doorgegeven.	  
	  
De	   komende	   twee	   weken	   staan	   er	   nog	   leuke	   tafel-‐
tennisactiviteiten	   op	   de	   agenda,	   zoals	   het	   Kinderta-‐
feltennisfeest	   op	   zaterdag	   8	   december,	   het	   Prima	  
Donna	   Kaas	   Oliebollentoernooi	   voor	   de	   senioren	  
(niet-‐leden)	   op	   donderdag	   27	   december	   en	   het	   Pri-‐
ma	  Donna	  Kaas	  Oliebollentoernooi	  voor	  de	  jeugd	  en	  
voor	   de	   senioren	   (leden)	   op	   vrijdag	   28	   december	  
2012.	  Dus	  nog	  volop	  tafeltennisactiviteiten.	  	  
(vervolg	  op	  blz:3)	  
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(vervolg	  van	  blz:2)	  
Zaterdag	   29	   december	   2012	   en	   zaterdag	   5	   januari	  
2013	  hebben	  wij	  de	  S.V.	  Huizen	  weer	  op	  bezoek	  met	  
een	  4x4	  voetbaltoernooi,	  altijd	  leuk	  en	  gezellig.	  
	  
Namens	  het	  bestuur	  wil	   ik	  graag	  iedereen	  bedanken	  
die	   zich	   het	   afgelopen	   jaar	   ingezet	   heeft	   voor	   de	  
T.T.V.	  Huizen.	  
	  
Het	   bestuur	   van	   de	   T.T.V.	   Huizen	   wenst	   u	   prettige	  
feestdagen	  en	  een	  gezond	  en	  sportief	  2013.	   Ik	  zie	  u	  
graag	  op	  de	  nieuwjaarsreceptie	  op	  vrijdag	  4	  	  
januari	   2013	   om	   het	   nieuwe	   tafeltennisjaar	   te	   ope-‐
nen.	  
	  
Frank	  Hagen	  
	  

Beste tafeltennisvriend,	  
	  	  
Mijn	  naam	  is	  Jacob	  van	  Domselaar.	  Ik	  was	  lid	  van	  de	  
ttv	  Huizen	  en	  met	  plezier	  zag	  ik	  toevallig	  jullie	  web-‐
site.	  Ik	  heb	  altijd	  heel	  veel	  plezierige	  uren	  op	  de	  club	  
doorgebracht,	  tafeltennissen	  met	  Arie	  Rebel,	  Mieke	  
Schijf	  en	  haar	  echtgenoot	  die	  jammer	  genoeg	  op	  de	  
club	  overleed.	  Ook	  herinner	  ik	  mij	  Greet	  en	  nog	  vele	  
andere	  leden.	  Eerst	  woonde	  ik	  een	  tijdje	  in	  Blaricum,	  
dus	  kwam	  ik	  elke	  dag	  tafeltennissen,	  daarna	  ver-‐
huisde	  ik	  naar	  Hoogeveen	  in	  Drenthe.	  En	  al	  hoewel	  ik	  
ver	  woonde	  nam	  ik	  2	  of	  3	  keer	  per	  week	  mijn	  oude	  
Kreidler	  bromfiets	  die	  al	  10	  jaar	  oud	  was	  en	  reed	  
naar	  Huizen	  om	  te	  tafeltennissen.	  Ik	  deed	  er	  4	  uur	  
over;	  regen,	  wind	  of	  sneeuw,	  het	  kon	  mij	  allemaal	  
niets	  schelen.	  Ook	  was	  ik	  op	  zaterdags	  aanwezig	  als	  
er	  competitie	  gespeeld	  werd.	  Soms	  schreef	  ik	  in-‐
dische	  recepten	  in	  het	  krantje.	  	  Ik	  woon	  inmiddels	  al	  
weer	  een	  tijd	  in	  Noord	  Spanje.	  Er	  zijn	  hier	  ook	  clubs,	  
maar	  zo	  gezellig	  als	  het	  bij	  jullie	  is	  is	  het	  nergens.	  Ik	  
heb	  vele	  uren	  van	  de	  bar	  genoten;	  kroketten	  eten,	  
etc	  etc.	  
Ik	  hoop	  dat	  als	  ik	  in	  Nederland	  ben	  weer	  bij	  jullie	  aan	  
te	  kloppen.	  
	  	  
Dus	  zullen	  wij	  maar	  zeggen:	  	  

veel	  tafeltennisplezier	  en	  vele	  groeten	  voor	  allemaal	  
van	  Jacob	  van	  Domselaar.	  

	  
Eindstanden van de 

najaarscompetitie 2012 SENIOREN 
	  
De	  competitie	  is	  op	  het	  moment	  van	  schrijven	  alweer	  
twee	  weken	  afgelopen	  en	  de	  drukke	  maand	  decem-‐
ber	  (zelfs	  voor	  de	  tafeltennis)	  is	  alweer	  aangetreden.	  
Er	  zijn	  er	  in	  ieder	  geval	  een	  aantal	  bij	  die	  goede	  zaken	  
hebben	  gedaan	  voor	  de	  rating	  van	  het	  oliebollen-‐
toernooi	  (bewust?)	  maar	  helaas	  toch	  5	  degradan-‐
ten…	  Wel	  staan	  daar	  weer	  3	  kampioensteams	  tegen-‐
over,	  maar	  het	  liefst	  had	  ik	  dit	  meer	  in	  balans	  gezien.	  
Team	  5,	  9	  en	  12	  bij	  deze	  nog	  van	  harte	  gefeliciteerd	  
met	  het	  kampioenschap	  en	  veel	  succes	  volgend	  sei-‐
zoen,	  ik	  ga	  er	  vanuit	  dat	  geen	  van	  deze	  teams	  degra-‐
deert,	  dus	  hoe	  dan	  ook	  een	  positieve	  balans	  na	  vol-‐
gend	  seizoen.	  De	  ‘bloemen’	  hebben	  jullie	  nog	  van	  mij	  
tegoed,	  ik	  wacht	  alleen	  even	  een	  mooi	  moment	  hier-‐
voor	  af.	  Zodra	  ik	  die	  heb	  gevonden	  laat	  ik	  jullie	  dat	  
weten.	  Sinterklaas	  heeft	  mij	  dit	  jaar	  niet	  bezocht,	  
maar	  heeft	  me	  wel	  opgescheept	  met	  de	  teaminde-‐
ling	  voor	  het	  nieuwe	  seizoen.	  Doordat	  er	  3	  mensen	  
stoppen	  is	  de	  teamindeling	  voor	  het	  nieuwe	  voor-‐
jaarsseizoen	  een	  veel	  grotere	  puzzel	  dan	  normaal	  
gesproken	  en	  dat	  terwijl	  ik	  eigenlijk	  als	  wedstrijdse-‐
cretaris	  het	  liefst	  tussen	  de	  najaars-‐	  en	  voorjaars-‐	  
competitie	  zo	  min	  mogelijk	  wil	  wijzigen.	  Ik	  denk	  dat	  
ik	  volgend	  jaar	  voor	  Sinterklaas	  een	  teamindeling	  
vraag,	  scheelt	  mij	  weer	  een	  hoop	  ‘hoofdpijn’…	  De	  
uitkomst	  van	  de	  teamindeling	  voor	  het	  nieuwe	  sei-‐
zoen	  vinden	  jullie	  verder	  op	  in	  de	  Voltreffer.	  
Helaas	  is	  het	  toch	  niemand	  gelukt	  om	  op	  de	  100%	  te	  
eindigen	  in	  de	  najaarscompetitie.	  Team	  12	  was	  er	  
dichtbij	  (Bram	  met	  slechts	  1	  nederlaag	  en	  Harry	  met	  
2	  nederlagen)	  maar	  het	  is	  uiteindelijk	  net	  niet	  gelukt.	  	  
	  
Derde	  divisie	  
Net	   als	   vorig	   seizoen	   was	   het	   in	   het	   begin	   van	   de	  
competitie	  voor	  team	  1	  billenknijpen,	  maar	  uiteinde-‐
lijk	   is	   ons	   vlaggenschip	   nog	   makkelijk	   gehandhaafd	  
en	  zelfs	  tweede	  geworden.	  Hoogtepunt	  was	  een	  9-‐1	  
overwinning	   op	   de	   uiteindelijke	   kampioen.	   Knappe	  
prestatie	  mannen.	  
	  
Team	   2	   zou	   het	   moeilijk	   krijgen,	   dat	   was	   bekend,	  
maar	  dat	  degradatie	  al	  zo	  snel	  duidelijk	  werd	  had	   ik	  
geen	  rekening	  mee	  gehouden.	  Het	  verschil	  tussen	  de	  
hoofdklasse	   en	   derde	   divisie	   bleek	   toch	   groter	   dan	  
gedacht	  en	  als	  je	  dan	  ook	  4	  wedstrijden	  met	  invallers	  
moet	  spelen	   is	  het	  helemaal	   lastig	  aanpoten.	  Helaas	  
dus	   degradatie	   als	   gevolg	   en	   ook	   het	   uiteenvallen	  
van	  dit	  team,	  Quinten	  verkast	  naar	  de	  Bijmaat	  en	  Jan	  
gaat	  terug	  naar	  Almeerspin.	  	  
(vervolg	  op	  blz:4)	  
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(vervolg	  van	  	  blz:3)	  
Eerste	  klasse	  
Het	  derde	  team	  heeft	  een	  niet	  al	  te	  geweldig	  seizoen	  
gedraaid	  maar	  blijven	  er	  met	  een	  vierde	  plaats	   toch	  
netjes	  in.	  Even	  leek	  het	  erop	  dat	  ze	  daarvoor	  de	  hulp	  
nodig	  hadden	  van	  Elan	  die	  tien	  punten	   in	  mindering	  
kreeg,	  maar	  de	  onderlinge	  wedstrijd	  werd	  ook	  glans-‐
rijk	  gewonnen.	  Afwachten	  wat	  volgend	  seizoen	  gaat	  
brengen.	  
	  
Hoe	  makkelijk	   en	   snel	   team	   4	   vorig	   seizoen	   kampi-‐
oen	  werd,	  hoe	  makkelijk	  het	  dit	   seizoen	  ging	  om	   te	  
degraderen.	  Het	  was	  wel	  een	  erg	  sterke	  poule	  moet	  
ik	   zeggen,	   maar	   eigenlijk	   heeft	   het	   team	   geen	   mo-‐
ment	  zicht	  gehad	  op	  handhaving	  helaas.	  We	  gaan	  er	  
alles	   aan	   doen	   om	   in	   het	   najaar	   van	   2013	   gewoon	  
weer	  eerste	  klasse	  te	  spelen.	  
	  
Derde	  klasse	  
Waar	  we	  afgelopen	  seizoen	  nog	  3	  teams	  in	  de	  derde	  
klasse	  hadden,	  zal	  daar	  volgens	  seizoen	  geen	  1	  team	  
meer	   te	   bewonderen	   zijn.	   Voor	   team	   5	   is	   dat	   goed	  
nieuws,	  maar	  voor	  team	  7	  en	  vooral	   team	  6	  niet	  ui-‐
teraard.	  	  
	  
Team	  5	  is	  makkelijk	  kampioen	  geworden,	  dat	  hadden	  
we	   natuurlijk	   wel	   gewoon	   verwacht	   maar	   je	   moet	  
het	  nog	  wel	  even	  doen.	  Misschien	  dat	  zelfs	  met	  wat	  
verschuivingen	   het	   team	   in	   de	   tweede	   klasse	   kan	  
handhaven.	  	  
	  
Team	   6	   is	   toch	   wel	   vrij	   onverwacht	   gedegradeerd.	  
Een	  schrale	  troost	  is	  misschien	  dat	  dit	  wel	  gebeurd	  is	  
in	  de	  poule	  des	  doods	   in	  de	  derde	  klasse,	  maar	  wel	  
balen	   uiteraard.	   Normaal	   gesproken	   zal	   dit	   team	   in	  
no-‐time	  weer	   terug	   te	  bewonderen	   zijn	   in	  de	  derde	  
klasse,	  dus	  op	  naar	  het	  kampioenschap!	  	  
	  
Team	  7	  heeft	  het	  helaas	  niet	  gered,	  halverwege	  had	  
ik	   nog	   gehoopt	   op	   een	   ‘beste	   nummer	   5’	   scenario	  
maar	  dat	   is	  helaas	  niet	   gelukt.	   Pieter	  heeft	  het	  ont-‐
zettend	   goed	   gedaan	   en	   een	   puike	   67%-‐
winstpercentage	  neergezet,	  van	  de	  rest	  van	  het	  team	  
had	   ik	   persoonlijk	   van	   tevoren	   iets	   meer	   puntjes	  
verwacht.	  
	  
Vierde	  klasse	  
Team	   8	   was	   versterkt	   met	   Piet	   Knop,	   helaas	   heeft	  
het	   versterken	   van	   dit	   team	   met	   deze	   ‘tafeltennis	  
nestor’	  voor	  alsnog	  niet	  het	  gewenste	  effect	  gehad..	  
Helaas	   bleek	   de	   poule	   te	   sterk	   voor	   deze	   heren	   en	  
was	   degradatie	   helaas	   niet	   te	   voorkomen.	   Ook	   van	  
dit	   team	  verwacht	   ik	   in	  het	  voorjaarsseizoen	  weder-‐
om	  een	  kampioenschap.	  

	  
	  
Vijfde	  klasse	  
Team	  9	  was	  op	  voorhand	  kampioenskandidaat	  
nummer	  1	  en	  dat	  hebben	  ze	  voor	  100%	  waarge-‐
maakt.	  Met	  een	  voorsprong	  van	  maar	  liefst	  16	  pun-‐
ten	  werd	  de	  concurrentie	  achter	  zich	  gelaten,	  en	  de	  
terugkeer	  van	  Bianca	  heeft	  dit	  team	  dan	  ook	  een	  
goede	  boost	  gegeven.	  Handhaving	  moet	  geen	  pro-‐
bleem	  zijn	  volgend	  seizoen,	  wellicht	  kan	  er	  om	  de	  
bovenste	  plaatsen	  meegedaan	  worden.	  
	  
Team	  10	  zal	  volgend	  seizoen	  in	  een	  andere	  opstelling	  
te	  zien	  zijn,	  aangezien	  Ab	  heeft	  aangegeven	  te	  stop-‐
pen.	  Afgelopen	  seizoen	  was	  de	  tweede	  plaats	  we-‐
derom	  het	  hoogst	  haalbare,	  waarbij	  het	  winstper-‐
centage	  van	  Cees	  (90%)	  zeker	  het	  vermelden	  waard	  
is.	  	  
	  
Team	  11	  heeft	  het	  redelijk	  goed	  gedaan,	  zij	  zijn	  mak-‐
kelijk	  gehandhaafd	  en	  uiteindelijk	  op	  de	  vierde	  plek	  
beland.	  Pim	  had	  nog	  wat	  aanpassingsproblemen,	  
maar	  met	  een	  beetje	  hard	  trainen	  zou	  het	  percenta-‐
ge	  omhoog	  kunnen	  schieten.	  Ruben	  heeft	  na	  zijn	  tijd	  
in	  het	  ziekenhuis	  een	  mooie	  come-‐back	  gemaakt,	  en	  
hij	  mag	  dan	  ook	  trots	  zijn	  op	  de	  55%.	  
	  
Zesde	  klasse	  
Tsja,	  degradatie	  in	  het	  voorjaarsseizoen	  	  was	  voor	  
team	  12	  dan	  wel	  knap	  te	  noemen,	  maar	  met	  een	  
puntenaantal	  van	  90	  kampioen	  worden	  is	  wel	  een	  
unicum.	  Dit	  team	  is	  met	  het	  hoogste	  puntenaantal	  
van	  alle	  afdeling	  Midden-‐poules	  kampioen	  gewor-‐
den,	  mannen	  van	  harte	  gefeliciteerd.	  Volgend	  sei-‐
zoen	  moet	  het	  handhaven	  dan	  ook	  geen	  probleem	  
zijn,	  als	  de	  koppies	  er	  maar	  bij	  blijven.	  
	  
Team	  13	  heeft	  dit	  seizoen	  lekker	  meegedraaid	  en	  is	  
uiteindelijk	  derde	  geworden.	  Een	  aantal	  uitschieters	  
waren	  er	  dit	  seizoen	  te	  noteren,	  helaas	  ook	  wat	  ne-‐
gatieve	  anders	  had	  dit	  team	  misschien	  nog	  wel	  kun-‐
nen	  stunten.	  	  
	  
Alle	  kampioenen,	  nogmaals	  gefeliciteerd	  en	  tegen	  
alle	  degradanten	  zeg	  ik	  dan	  maar	  alvast	  gefeliciteerd	  
met	  het	  kampioenschap	  volgend	  seizoen.	  
(vervolg	  op	  blz:5)	  
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(vervolg	  van	  blz:4)	  

 
 
 
 

 
 

 
Groeten	  van	  de	  wedstrijdsecretaris	  
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Team%1%(3e%divisie) Team%2%(Hoofdklasse) Team%3%(1e%klasse)
Zaterdag(15:00(uur Vrijdag(20:30(uur Vrijdag(20:30(uur

Gijs(Molenaar((A) Danny(Harthoorn((A) Robert(Bunschoten((A)
André(Rebel Ruben(Lam Jurriaan(Dekker
Frank(Bilius Sander(Lam Jerry(van(Leeuwen
Patrick(Visser Nico(Sentini

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

Ferry(de(Hoogen((A) Edwin(van(Dijk((A) Kees(Visser((A)
Geert(Molenaar( Marcel(Molenaar Bert(v/d(Zwaan
Monique(Kievith Henk(Tax Rob(Barendregt

Thijs(Fennis Frank(Hagen

Team%7%(4e%klasse) Team%8%(4e%klasse) Team%9%(5e%klasse)
Vrijdag(20:30(uur Vrijdag(20:30(uur Dinsdag(20:15(uur

Cees(Lam((A) Henny(Dekker((A) Henk(Oversteegen((A)
Nicole(van(Beurden Piet(Zittersteijn( Pieter(Kos
Pieter(Bosch Yorick(Westland Piet(Knop
Sabine(Dekker( Bianca(Steen Bert(Jongerden

Team%10%(5e%klasse) Team%11%(5e%klasse) Team%12%(6e%klasse)
Vrijdag(20:30(uur Vrijdag(20:30(uur Vrijdag(20:30(uur

Robert(Smit((A) Harry(Kempers((A) Gerrit(Snikkenburg((A)
Manuela(Schuurman Paul(Dekker Martin(van(Toorn
Ruben(Tempelaars Bram(Gerritse Piet(Traarbach
Pim(de(Keijzer( Guus(Weinberg Hans(Le(Poole
Ingeborg(Rebel Leo(van(Bijleveld

*"A"="Aanvoerder

Teamsamenstellingen%TTV%HUIZEN%Voorjaar%2013
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60e Prima Donna Kaas Oliebollentoernooi 
 
Op	  27	  en	  28	  december	  zal	  het	  60e	  Prima	  Donna	  Kaas	  
Oliebollentoernooi	  georganiseerd	  worden.	  In	  de	  me-‐
dia	  en	  in	  de	  kantine	  heeft	  u	  daar	  al	  volop	  van	  ge-‐
hoord.	  
Uiteraard	  is	  het	  nog	  steeds	  mogelijk	  om	  je	  hiervoor	  
op	  te	  geven	  (bijvoorbeeld	  via	  de	  website	  of	  op	  het	  
inschrijfformulier	  in	  de	  kantine),	  maar	  daar	  gaat	  dit	  
stukje	  niet	  over.	  
Omdat	  het	  gaat	  om	  de	  60e	  editie	  van	  dit	  toernooi,	  is	  
er	  een	  speciale	  commissie	  geformeerd	  op	  initiatief	  	  
	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  

	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
van	  Manuela	  Schuurman,	  die	  een	  extra	  feestelijk	  
tintje	  wil	  geven	  aan	  het	  toernooi.	  In	  een	  	  eerdere	  
Voltreffer	  heeft	  u	  hierover	  al	  meer	  kunnen	  lezen.	  
Toch	  roep	  ik	  bij	  deze	  een	  ieder	  op	  om	  mee	  te	  doen,	  
aanwezig	  te	  zijn	  en	  te	  genieten	  van	  een	  extra	  gezellig	  
en	  sfeervol	  toernooi.	  In	  de	  loterij	  leuke	  prijzen,	  een	  
gratis	  oliebol,	  extra	  hapjes,	  kortom….	  een	  toernooi	  
dat	  niemand	  wil	  missen!	  
	  
	  
Geert	  
	  

Training senioren 
 
Het afgelopen najaarsseizoen hebben de competitiespelende senioren kunnen trainen onder John Scott en Gijs 
Molenaar. De recreatieve senioren konden trainen onder Henk Oversteegen en Ina Busscher. 
 
Aan de opkomst en de reacties van de deelnemers is te zien dat iedereen tevreden is met de trainingen. De trainingen 
worden dan ook weer ingepland in het voorjaar van 2013. 
 
De tijden blijven gehandhaafd. Hieronder de voorlopige indeling, gebaseerd op de deelnemers van afgelopen 
seizoen en de (voorlopige) nieuwe teamindeling. 
 
Groep 3:   Groep 6:    Groep 7: 
19:45-21:00uur               18:45-19:45uur                21:00-22:00uur 
Yoeri Tax   Danny Harthoorn   Henny Dekker 
Mak Temmet   Edwin van Dijk                Piet Zittersteijn 
Maxim van der Kaaij  Monique Kievith   Henk Oversteegen 
Gijs Molenaar   Frank Hagen    Bert Jongerden 
Frank Bilius   Bert van der Zwaan   Cees Lam 
Patrick Visser   Marcel Molenaar   Monique Gerritse-van de Brug 
André Rebel   Nicole van Beurden   Ingeborg Rebel-Postma 
Danny Harthoorn  Sabine Dekker-van Duinkerken              Robert Smit 
Sander Lam   Yorick Westland   Ruben Tempelaars 
Ruben Lam   Bianca Steen    Pim de Keijzer 
Nico Sentini   Manuela Schuurman   Harry Kempers 
Ferry de Hoogen       Paul Dekker 
         Bram Gerritse 
         Timo Weinberg 
 
De training voor de competitiespelende senioren (groep 6 en 7) en voor de combinatiegroep met de jeugd (groep 3) 
start op dinsdag 15 januari 2013. De laatste training zal op 16 april 2013 zijn. 
 
De training voor de recreanten bij de senioren (groep 8) start op donderdag 17 januari 2013. De laatste training zal 
op 2 mei 2013 zijn. Bij voldoende animo kan er in overleg met Henk en Ina nog getraind worden op 16, 23 en 30 
mei 2013. 
 
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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Blogs in het kader van het 60e jubileum 
Prima Donna Kaas Oliebollentoernooi 

	  
Inmiddels	   is	  bij	  de	  meesten	  al	  bekend	  dat	  het	  Prima	  
Donna	   Kaas	  Oliebollentoernooi	   dit	   jaar	   zijn	   60e	   ver-‐
jaardag	   viert.	  Om	  alvast	   een	   beetje	   in	   de	   stemming	  
te	  komen,	  wordt	  er	  vanaf	  25	  november	  wekelijks	  een	  
blog	   over	   het	   Prima	  Donna	   Kaas	  Oliebollentoernooi	  
op	  onze	  website	  geplaatst.	  Het	  blog	   is	   te	  volgen	  op:	  
http://60jaaroliebollentoernooi.ttvhuizen.nl/	   ,	   hier	  
komt	  u	  via	  één	  van	  de	  banners	  rechtsboven	  op	  onze	  
website!	   De	   blogs	   worden	   later	   ook	   nog	   in	   de	   Vol-‐
treffer	  geplaatst.	  	  
	  
Hieronder	  volgen	  alvast	  de	  eerste	  	  twee	  blogs.	  	  
	  
Blog	  1	  -‐	  Het	  ‘Oudejaars-‐handicap	  toernooi’	  
	  
Heel	  lang	  geleden	  (1953)	  in	  een	  tijd	  hier	  ver	  vandaan	  
en	  in	  een	  land	  hier	  heel	  dichtbij,	  was	  er	  eens	  een	  ta-‐
feltennisvereniging	   die	   op	   het	   idee	   kwam	   om	   een	  
‘Oudejaars-‐handicap	   toernooi’	   te	   organiseren.	   Het	  
idee	   was	   simpel	   en	   doeltreffend:	   ‘Deelname	   staat	  
open	  voor	  alle	  Huizer	  ingezetenen	  en	  leden	  van	  de	  	  
TTV	   Huizen,	   (...)	   waarbij	   zwakkere	   spelers	   of	   speel-‐
sters	   een	   voorsprong	   krijgen	   op	   sterkere	   spelers	   of	  
speelsters.	   Zodoende	   heeft	   iedereen	   evenveel	   kans	  
op	  de	  eindoverwinning’.	  	  
	  
In	  de	  beginjaren	  schommelde	  het	  deelnemersaantal	  
rond	   de	   30	   spelers.	   Bestuursleden	   vervaardigden	  
oliebollen	   en	   thee/koffie	   werd	   in	   een	   keteltje	   van	  
huis	  meegenomen.	   Op	   de	   avond	   van	   het	   toernooi	  
werden	   deze	   verkocht	   en	   de	   opbrengst	   kwam	   ten	  
goede	  van	  de	  verenigingskas.	  	  
	  
In	   1970	   stond	   het	   ‘Oudejaars-‐handicap	   toernooi’	  
inmiddels	   bekend	   als	   het	   ‘Oliebollentoernooi’	   en	  
nam	  het	   toernooi	   de	   vorm	   aan	  waarin	  we	   het	   he-‐
den	  ten	  dage	  kennen.	  Op	  een	  aparte	  avond	  komen	  
de	  niet-‐leden	  uit	  Huizen	  tegen	  elkaar	  uit,	  waarna	  de	  
beste	  10	  spelers	  een	  uitnodiging	  krijgen	  zich	  de	  vol-‐
gende	  avond	   te	  meten	  met	  de	   spelers	   van	  de	   ver-‐
eniging	  tijdens	  het	  ledentoernooi.	  	  
	  

	  
	  

In	  de	  jaren	  ’70	  werd	  ook	  een	  begin	  gemaakt	  met	  een	  
apart	  Oliebollentoernooi	  voor	  de	  jeugd.	  	  
	  
De	  prijzen	  van	  het	  Oliebollentoernooi	  werden	  altijd	  
door	  de	  winkeliers	  van	  Huizen	  beschikbaar	  gesteld.	  
Deze	  goede	  traditie	  zien	  we	  vandaag	  de	  dag	  terug	  in	  
de	  prijzen	  voor	  de	  loterij,	  die	  via	  dezelfde	  weg	  ver-‐
kregen	  worden.	  De	  plastic	  tuinkabouters	  en	  kleurrij-‐
ke	  kunstnagels	  vinden	  nog	  altijd	  gretig	  aftrek	  bij	  de	  
deelnemers,	  die	  massaal	  in	  grote	  hoeveelheden	  loot-‐
jes	  kopen.	  Het	  volgende	  citaat	  uyt	  den	  ouden	  doosch	  	  
	  
laat	  zien	  dat	  ook	  op	  dat	  punt	  weinig	  veranderd	  is:	  ‘De	  
bedelacties	  van	  de	  diverse	  bestuurs-‐	  en	  commissie-‐
leden	  leverden	  wel	  altijd	  een	  succes	  op.	  Zo	  was	  in	  
één	  van	  de	  begin	  jaren	  de	  hoofdprijs	  maar	  liefst	  een	  
vierkleuren	  ballpoint’.	  	  
	  
Kortom,	  het	  Oliebollentoernooi	  biedt	  vele	  tradities	  
die	  de	  moeite	  waard	  zijn	  om	  in	  ere	  te	  houden!	  U/jij	  
speelt	  dit	  jaar	  (27	  (niet	  leden)	  en	  28	  december	  (jeugd	  
en	  leden))	  toch	  ook	  weer	  mee?	  	  
	  
Blog	  2	  -‐	  Interview	  met	  Piet	  Knop	  
	  
Zoals	  de	  meeste	  leden	  wel	  weten,	  is	  Piet	  Knop	  één	  
van	  onze	  eerste	  leden.	  In	  1952	  werd	  Piet	  lid	  van	  onze	  
vereniging.	  Jarenlang	  speelt	  hij	  het	  spelletje	  en	  ook	  
nu	  nog	  speelt	  Piet	  competitie.	  60	  jaar	  lid	  dit	  jaar	  en	  
ook	  DE	  deelnemer	  van	  het	  Oliebollentoernooi,	  
want…..	  Piet	  heeft	  van	  de	  60	  edities	  slechts	  2x	  het	  
Oliebollentoernooi	  aan	  zich	  voorbij	  moeten	  laten	  
gaan.	  Ik	  spreek	  met	  Piet	  op	  de	  club	  af.	  Als	  ik	  rond	  
kwart	  voor	  8	  binnenkom,	  is	  Piet	  er	  al.	  Hij	  komt	  trai-‐
nen,	  maar	  is	  wat	  vroeger	  vanwege	  het	  interview.	  
“Waar	  gaan	  we	  zitten”,	  zegt	  hij.	  In	  de	  bestuurskamer	  
uiteraard.	  De	  eerste	  vraag	  die	  ik	  Piet	  stel	  is	  of	  hij	  
weet	  hoe	  het	  Oliebollentoernooi	  eigenlijk	  ontstaan	  
is.	  
	  
Piet:	  “Het	  Oliebollentoernooi	  was	  een	  initiatief	  van	  
Cees	  Wijnen	  en	  Koos	  Leurink.	  Zij	  wilden	  een	  leuk	  
intern	  toernooi	  organiseren,	  dat	  als	  één	  van	  de	  hoog-‐
tepunten	  van	  het	  verenigingsleven	  moest	  zijn.	  	  
(vervolg	  op	  blz:12)	  
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(vervolg	  van	  blz:11)	  
Omdat	  het	  tegen	  het	  einde	  van	  het	  jaar	  georgani-‐
seerd	  werd,	  werd	  het	  het	  “Oliebollentoernooi”	  ge-‐
noemd.	  De	  vrouw	  van	  Koos	  Leurink,	  Rens,	  bakte	  de	  
oliebollen,	  die	  door	  een	  ieder	  uiteraard	  graag	  gege-‐
ten	  werden.	  Al	  vanaf	  het	  begin	  is	  het	  toernooi	  opge-‐
zet	  als	  handicap	  toernooi.	  Dat	  betekende	  ook	  toen	  
al,	  dat	  mindere	  spelers	  punten	  voor	  kregen	  op	  bete-‐
re	  spelers.	  De	  verschillen	  tussen	  de	  spelers	  waren	  
toen	  nog	  	  
niet	  zo	  groot	  en	  er	  waren	  ook	  maar	  10-‐15	  deelne-‐
mers	  in	  de	  beginjaren.”	  
	  
Hoe	  is	  e.e.a.	  in	  de	  jaren	  veranderd?	  
Piet:	  “In	  de	  beginjaren	  speelden	  we	  in	  de	  School-‐
straat.	  Toen	  we	  naar	  de	  Trompstraat	  verhuisden,	  or-‐
ganiseerden	  we	  het	  Oliebollentoernooi	  ook	  voor	  
mensen	  buiten	  de	  vereniging,	  dus	  ook	  voor	  niet-‐
leden.	  Er	  was	  toen	  nog	  geen	  aparte	  avond.	  Leden	  en	  
niet-‐leden	  speelden	  door	  elkaar.	  We	  konden	  maxi-‐
maal	  60	  deelnemers	  bergen.	  Vooral	  de	  voetbalafde-‐
ling	  van	  Huizen	  was	  fors	  aanwezig.	  Spelers	  van	  het	  
toenmalige	  eerste	  team	  deden	  bijna	  allemaal	  mee.	  	  
	  
	  
Ook	  de	  volleybalafdeling	  was	  altijd	  van	  de	  partij.	  
Omdat	  we	  60	  deelnemers	  hadden	  in	  een	  zaal	  met	  6	  
tafels,	  duurde	  het	  toernooi	  soms	  wel	  tot	  3	  uur!	  Op	  
zo’n	  drukke	  avond	  werden	  soms	  wel	  400	  oliebollen	  
verkocht…allemaal	  ook	  toen	  nog	  gebakken	  door	  
Rens.”	  
	  
Hoeveel	  keer	  heb	  je	  deelgenomen?	  
Piet:”Dit	  wordt	  mijn	  58e	  keer.	  Ik	  heb	  2x	  moeten	  mis-‐
sen.	  Vorig	  jaar	  moest	  ik	  afzeggen	  door	  ziekte	  en	  in	  
één	  van	  de	  beginjaren	  zat	  ik	  in	  dienst	  en	  kreeg	  van	  
de	  commandant	  geen	  toestemming	  naar	  huis	  te	  gaan	  
en	  mee	  te	  doen.	  Verder	  heb	  ik	  alle	  jaren	  meege-‐
speeld”.	  

	  
Wat	  zijn	  hoogte-‐	  en	  dieptepunten	  voor	  jou?	  
Piet:	  “Dieptepunt	  was	  uiteraard	  het	  overlijden	  van	  
Peter	  Nijhuis	  tijdens	  het	  Oliebollentoernooi.	  Het	  
toernooi	  werd	  afgebroken.	  Deze	  gebeurtenis	  liet	  een	  
diepe	  indruk	  achter	  op	  alle	  leden.	  Hoogtepunten	  zijn	  
er	  genoeg.	  Allereerst	  natuurlijk,	  dat	  ik	  zelf	  2x	  het	  
Oliebollentoernooi	  won.	  Dat	  was	  in	  de	  gymzaal	  aan	  
de	  Koers	  in	  1973	  en	  1974.	  Ook	  de	  finale	  tegen	  Gijs	  
Molenaar	  3	  jaar	  geleden	  was	  een	  hoogtepunt.	  Be-‐
langrijkste	  is	  natuurlijk,	  dat	  er	  veel	  deelnemers	  zijn	  
en	  dat	  het	  gezellig	  is.	  Het	  Oliebollentoernooi	  is	  voor	  
mij	  echt	  het	  hoogtepunt	  van	  het	  verenigingsleven.”	  
	  
	  

	  
	  
	  

Al	  pratend	  vertelt	  Piet	  over	  de	  tijd	  dat	  hij	  zelf	  het	  
toernooi	  organiseerde:	  
“Ik	  heb	  veel	  jaren	  achter	  elkaar	  het	  toernooi	  samen	  
met	  Jan	  Visser	  georganiseerd.	  We	  deden	  veel	  aan	  
promotie.	  Er	  werd	  door	  een	  lid	  een	  aanplakbiljet	  met	  
de	  hand	  gemaakt	  en	  ingekleurd,	  die	  werd	  dan	  ge-‐
drukt	  en	  overal	  in	  het	  dorp	  opgehangen,	  vooral	  bij	  de	  
SV	  Huizen.	  We	  gingen	  bij	  de	  winkeliers	  in	  het	  hele	  
dorp	  langs	  om	  prijzen	  te	  vragen.	  Daar	  trokken	  we	  
met	  het	  gehele	  bestuur	  een	  dag	  voor	  uit.	  	  
Meestal	  hadden	  we	  8	  prijzen	  voor	  de	  winnaars.	  	  
Er	  was	  toen	  nog	  geen	  loterij.	  Geld	  werd	  ontvangen	  
vanuit	  inschrijfgelden	  (2	  ½	  	  gulden	  per	  deelnemer)	  en	  
de	  verkoop	  van	  frisdrank	  uit	  een	  kist	  en	  de	  oliebol-‐
len.	  De	  sluitingsdatum	  was	  2e	  kerstdag	  ’s	  morgens.	  
Jan	  en	  ik	  kwamen	  dan	  ’s	  avonds	  bij	  elkaar	  (Alie	  en	  
Aaf	  waren	  dan	  ook	  van	  de	  partij)	  en	  we	  maakte	  grote	  
wandschema’s	  en	  vulden	  alle	  poulebriefjes	  met	  de	  
hand	  in.	  De	  vrouwen	  zorgden	  voor	  de	  loting.”	  
	  
Piet	  kijkt	  trots	  terug	  op	  de	  hele	  periode	  en	  alle	  keren,	  
dat	  hij	  mee	  heeft	  gedaan.	  Wat	  hem	  betreft	  is	  het	  dit	  
jaar	   nog	   niet	   de	   laatste	   keer.	   Aan	   het	   eind	   van	   het	  
interview	  zegt	  hij:	   “We	  worden	  wel	  ouder,	  maar	  als	  
ik	  aan	  het	  tafeltennissen	  ben,	  word	  ik	  nog	  steeds	  niet	  
moe.	  Ik	  kan	  uren	  doorgaan!”	  
	  
Piet,	  heel	  veel	  succes	  met	  alle	  nog	  komende	  deelna-‐
mes	  en	  bedankt,	  dat	  je	  ons	  even	  meenam	  in	  de	  lange	  
geschiedenis	  van	  het	  Oliebollentoernooi.	  	  
	  
Namens	  de	  oliebollencommissie,	  
Gerben	  de	  Jong	  (P.A.C.)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Vrije week toernooi  
vrijdag 23 november 2012 

	  
Ik	  begin	  me	  wel	  eens	  af	  te	  vragen	  waarom	  ik	  nog	  de	  
moeite	  neem	  om	  een	  inschrijflijst	  op	  te	  hangen	  en	  
aan	  Maarten	  vraag	  om	  een	  elektroni-‐
sche	  inschrijfmogelijkheid	  te	  realiseren	  op	  de	  websi-‐
te.	  	  
(vervolg	  op	  blz:13)	  
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(vervolg	  van	  blz:12)	  
Toen	  ik	  vrijdagavond	  richting	  de	  club	  ging	  had	  ik	  één	  
mondelinge	  inschrijving.	  	  
Vervolgens	  had	  ik	  rond	  half	  negen	  zes	  inschrijvingen	  
bij	  elkaar.	  Na	  het	  zeskampje	  ingevuld	  te	  hebben,	  kon	  
ik	  nog	  een	  zeven-‐,	  acht-‐,	  negen-‐	  en	  tienkamp	  invul-‐
len.	  Wat	  een	  papierverspilling.	  Ik	  weet	  dat	  ik	  me	  al-‐
tijd	  erg	  flexibel	  opstel	  en	  graag	  wil	  dat	  er	  zoveel	  mo-‐
gelijk	  mensen	  een	  leuk	  toernooi	  kunnen	  spelen,	  
maar	  het	  is	  voor	  de	  mensen	  die	  iets	  organiseren	  wel	  
zo	  prettig	  als	  andere	  mensen	  een	  klein	  beetje	  moei-‐
te	  nemen	  om	  zich	  op	  tijd	  aan	  en/of	  af	  te	  melden.	  	  Zo	  
gezegd	  hadden	  we	  dus	  uiteindelijk	  een	  tienkamp.	  	  
	  
Om	  het	  geen	  nachtwerk	  te	  laten	  worden	  had	  ik	  be-‐
sloten	  om	  best	  of	  three	  te	  laten	  spelen.	  Naast	  de	  
twee	  inhaalwedstrijden	  hadden	  we	  nog	  ruimte	  
voor	  drie	  tafels	  in	  de	  eerste	  zaal.	  Op	  deze	  manier	  kon	  
er	  continu	  doorgespeeld	  worden	  en	  waren	  er	  toch	  
voldoende	  rustmomenten.	  	  
	  
De	  einduitslag	  was	  als	  volgt:	  Op	  onderling	  resultaat	  
tussen	  Bram,	  Ferry	  en	  Pieter	  trok	  ondergetekende	  
aan	  het	  kortste	  eind.	  Ferry	  werd	  negende	  en	  Pieter	  
achtste.	  	  
	  
Op	  onderling	  resultaat	  tussen	  Rob	  en	  Geert	  werd	  
Rob	  zevende	  en	  Geert	  zesde.	  Door	  het	  volgende	  on-‐
derlinge	  resultaat	  werd	  Hans	  vijfde	  en	  Bert	  vierde.	  En	  
bij	  de	  nummers	  één	  tot	  en	  met	  drie	  hadden	  we	  weer	  
een	  onderling	  resultaat	  nodig.	  Waarbij	  Robert	  S.	  een	  
mooie	  derde	  plek	  had,	  Yorick	  net	  te	  kort	  kwam	  en	  
tweede	  werd	  en	  Quinten	  als	  eerste	  uit	  de	  bus	  kwam.	  
Nog	  even	  voor	  Robert:	  Onderling	  allemaal	  één	  winst-‐	  
en	  één	  verliespartij.	  Dus	  moesten	  de	  games	  geteld	  
worden.	  Hierbij	  had	  Quinten	  een	  quotiënt	  van	  3/2,	  
Yorick	  2/2	  en	  Robert	  2/3.	  Quinten	  mocht	  de	  eerste	  
en	  enige	  prijs	  in	  ontvangst	  nemen,	  een	  gro-‐
te	  speculaaspop.	  Deze	  heeft	  Quinten	  gelijk	  aange-‐
broken	  en	  gedeeld	  met	  de	  andere	  deelnemers,	  
waarvoor	  dank!	  	  	  
	  
Namens	  de	  T.C.S.	  Bram	  Gerritse	  

	  
 

Toernooi activiteiten in de komende tijd   
 
Even	  nog	  een	  reminder	  voor	  de	  komende	  periode	  
wat	  er	  op	  stapel	  staat	  betreffende	  de	  toernooien.	  
	  
Prima	  Donna	  Kaas	  Oliebollentoernooi	  	  
niet	  leden	  vrijdag	  27	  december	  20.15u.	  
leden	  vrijdag	  28	  december	  20.15u	  
	  

	  
	  
Inschrijvingen	  via	  de	  website	  of	  de	  inschrijflijst	  
in	  de	  Kloef.	  	  
	  
Afdelingkampioenschappen	  hogere	  senioren	  zondag	  	  
13	  januari	  lagere	  senioren	  zondag	  	  20	  januari	  
	  Inschrijvingen	  rechtstreeks	  via	  de	  email	  (voor	  info	  
zie	  op	  de	  website	  van	  afdeling	  Midden)	  of	  via	  het	  
verzamelformulier	  dat	  in	  de	  Kloef	  hangt	  en	  die	  on-‐
dergetekende	  14	  december	  verwijderd	  en	  	  
insturen.	  	  
	  
Algemene	  clubkampioenschappen	  vrijdag	  18	  januari	  
20.15u	  Inschrijfformulier	  zal	  ter	  zijner	  tijd	  in	  de	  Kloef	  
opgehangen	  worden	  en	  er	  zal	  een	  elektronische	  in-‐
schrijfmogelijkheid	  op	  de	  website	  beschikbaar	  ge-‐
maakt	  worden.	  
	  
Namens	  de	  T.C.S.	  Bram	  Gerritse	  	  
	  

Infomail 
 
Zoals	  een	  ieder	  inmiddels	  misschien	  al	  weet,	  
stuurt	  de	  tafeltennisvereniging	  maandelijks	  de	  
ttv	  Huizen	  “Infomail”.	  
	  
Deze	  mail	  heeft	  als	  doel	  om,	  naast	  de	  website,	  
Facebook,	  Twitter	  en	  Voltreffer,	  de	  leden	  op	  de	  
hoogte	  te	  brengen	  van	  alle	  activiteiten.	  Of	  dit	  nu	  
inleverdata	  van	  de	  Voltreffer,	  oproep	  tot	  
schoonmaken	  of	  opgeven	  voor	  toernooien	  is,	  
dat	  maakt	  niet	  uit.	  Het	  gaat	  om	  zeer	  actuele	  	  
informatie.	  
	  
Uit	  de	  emailadressen-‐lijst	  blijkt,	  dat	  nog	  niet	  alle	  
leden	  de	  infomail	  ontvangen.	  
	  
Misschien	  kiest	  u	  ervoor	  om	  alleen	  via	  eerder	  
genoemde	  social	  media	  sites	  op	  de	  hoogte	  te	  
blijven,	  maar	  als	  dat	  niet	  het	  geval	  is,	  dan	  kunt	  u	  
zich	  nu	  opgeven	  voor	  het	  ontvangen	  van	  de	  
infomail.	  
	  
Stuur	  een	  mail	  naar	  infomail@ttvhuizen.nl	  met	  
het	  verzoek	  om	  de	  Infomail	  te	  ontvangen	  en	  blijf	  
zo	  op	  de	  hoogte	  van	  het	  wel	  en	  wee	  van	  de	  ver-‐
eniging	  of	  de	  tafeltennissport	  in	  het	  algemeen	  
	  
Namens	  de	  PAC	  
Geert	  
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Het primadonnarecreanten 
sinterklaastoernooi 

	  
Op	  22	  november	  was	  het	  weer	  zo	  ver.	  We	  hielden	  
het	  PDRStoernooi.	  
Zoals	  gebruikelijk	  hadden	  we	  natuurlijk	  de	  nodige	  
mutaties	  te	  verwerken	  in	  de	  samenstelling	  van	  de	  
poules.	  Ina	  en	  ik	  hadden	  de	  dinsdagavond	  vooraf-‐
gaand	  al	  een	  poule-‐indeling	  gemaakt.	  We	  hadden	  
rekening	  gehouden	  met	  enkele	  aanmeldingen	  onder	  
voorbehoud,	  maar	  zes	  afmeldingen	  was	  toch	  wel	  erg	  
veel.	  Toch	  was	  het	  aantal	  deelnemers	  nog	  26.	  We	  
maakten	  uiteindelijk	  dus	  drie	  poules	  van	  zeven	  en	  
één	  poule	  van	  zes	  deelnemers.	  Op	  het	  laatste	  mo-‐
ment	  kon	  Ronald	  van	  Dijk	  nog	  opgeroepen	  worden	  
om	  de	  vierde	  poule	  tot	  zes	  deelnemers	  te	  com-‐
pleteren.	  
De	  keurslager,	  wie	  anders	  dan	  Wim	  Koelewijn,	  had	  
gekookte	  worsten	  meegenomen.	  Het	  smulniveau	  
was	  dus	  goed;	  kaas	  en	  worst,	  het	  kon	  niet	  op.	  	  
	  
We	  speelden	  in	  twee	  zalen,	  er	  was	  dus	  speelruimte	  
genoeg.	  Er	  kon	  zelfs	  nog	  vrij	  gespeeld	  worden.	  Juist	  
omdat	  er	  zo	  veel	  tafels	  beschikbaar	  waren	  kon	  er	  ook	  
voldoende	  gepauzeerd	  worden.	  Het	  kletsen,	  rusten,	  
lummelen	  werd	  dus	  net	  zo	  druk	  beoefend	  als	  het	  
pingpongen…	  
	  
Ik	  schrijf	  nu	  pingpongen,	  het	  spelpeil	  was	  wisselend	  
van	  goed	  naar	  degelijk	  tot	  leuk	  en	  beginnend	  tafel-‐
tennis.	  
Spannende	  en	  leuke	  wedstrijden	  waren	  onder	  an-‐
dere	  Bram	  Gerritse,	  die	  zijn	  nieuwe	  rubber	  kwam	  
testen,	  tegen	  Piet	  Versteeg.	  Piet	  moest	  alle	  zeilen	  
bijzetten	  om	  in	  twee	  games	  te	  winnen	  (11-‐9	  en	  12-‐
10),	  Henk	  Schaap	  tegen	  Frans	  v.d.	  Kuinder	  (vijfde	  
game	  met	  15-‐13	  voordeel	  voor	  Henk),	  Mark	  Boelens	  
tegen	  Ton	  Hubert	  (9-‐11	  en	  6-‐11).	  Als	  Mark	  iets	  mind-‐
er	  onbesuisd	  slaat	  krijgt	  iedereen	  het	  moeilijk	  tegen	  
hem.	  Sander	  Schipper,	  die	  eigenlijk	  vond	  dat	  hij	  te	  	  
	  
waar	  was	  ingedeeld	  (het	  leek	  Piet	  Versteeg	  wel	  op	  
het	  Oliebollentoernooi)	  tegen	  Arie	  Hoek.	  Sander	  
kwam	  soms	  erg	  verrassend	  met	  scherpe	  slagen	  te	  
voorschijn.	  Het	  mocht	  hem	  echter	  niet	  baten.	  
Anneke	  Schipper	  speelde	  een	  zeer	  spannende	  
partij	  tegen	  Ina	  Busscher.	  Ina	  won	  twee	  keer	  met	  
13-‐11	  met	  twee	  keer	  een	  randbal.	  De	  druiven	  
waren	  voor	  Anneke	  een	  beetje	  zuur.	  Met	  een	  
knipoog	  zei	  ze:	  ”Als	  ik	  zo	  moet	  winnen!”	  
Johan	  Westland	  had	  het	  moeilijk,	  ondanks	  zijn	  
aangetrainde	  lichaam	  ging	  het	  niet	  echt	  soepel.	  Hij	  
was	  nu	  voor	  de	  tweede	  keer	  dit	  seizoen	  op	  de	  club.	  	  
	  
	  

	  
Hij	  mompelde	  verschillende	  keren:	  ”Ik	  moet	  nog	  
vaker	  komen.”	  
	  
Arie	  Hoek	  speelde	  tegen	  Piet	  Versteeg,	  ondanks	  het	  
schuiven	  en	  counteren	  van	  Piet	  won	  Arie	  in	  drieën.	  
De	  wedstrijd	  van	  Leo	  van	  Bijleveld	  tegen	  Nico	  Luiks	  
was	  een	  wedstrijd	  van	  routine	  tegen	  uithoud-‐
ingsvermogen.	  De	  routine	  won	  uiteindelijk.	  Bram	  
Gerritse	  had	  het	  moeilijk	  tegen	  verdediger	  Fred	  
Wolfs.	  Eén	  game	  winnen	  was	  niet	  genoeg.	  In	  de	  
vierde	  poule	  deed	  nieuwkomer	  Frans	  Wikkerman	  het	  
erg	  goed,	  alleen	  Henk	  Schaap	  was	  hem	  te	  slim	  af.	  
Henk	  deed	  alles	  kalmpjes	  aan	  en	  dat	  kwam	  zijn	  spel	  
ten	  goede.	  De	  broedermoord	  tussen	  Gerrit	  en	  Jaap	  
Schipper	  werd	  beslist	  in	  het	  voordeel	  van	  Gerrit.	  Het	  
spel	  van	  Hans	  Le	  Poole	  was	  voor	  iedereen	  te	  macht-‐
ig,	  zijn	  toverballen	  werden	  vaak	  niet	  begrepen.	  Het	  
was	  een	  gezellig	  toernooi	  waar	  gespeeld	  werd	  met	  
veel	  inzet.	  De	  finalepartij	  tussen	  Arie	  Hoek	  en	  Ed	  
Appelboom	  werd	  niet	  zoals	  verwacht	  met	  overmacht	  

gewonnen,	  maar	  Ed	  moet	  alle	  zeilen	  bijzetten	  om	  
Arie	  in	  de	  derde	  game	  te	  verslaan.	  	  
De	  uiteindelijke	  uitslagen	  waren	  in	  volgorde	  :	  
	  
Groep	  1:	  Ed	  Appelboom,	  Arie	  Hoek,	  Piet	  Versteeg,	  
Joop	  Manussen,	  Fred	  Wolfs,	  Bram	  Schipper,	  Sander	  
Schipper.	  
Groep	  2:	  Leo	  van	  Bijleveld,	  Klaas	  Schipper,	  Guus	  
Weinberg	  ,Ina	  Busscher,	  Anneke	  Schipper,	  Nico	  Luiks,	  
Johan	  Westland.	  
Groep	  3:	  Hans	  Le	  Polole,	  Mark	  Boelens,	  Ex	  aequo	  
Ruud	  Wikkerma,	  Ton	  Hubert	  en	  Gerrit	  Schipper	  (die	  
volgorde	  kwam	  door	  gametelling	  en	  onderling	  re-‐
sultaat	  tot	  stand),	  Jaap	  Schipper,	  Lida	  Vermeul.	  
Groep	  4:	  Henk	  Schaap,	  Frans	  Wikkerman,	  Frans	  v.d.	  
Kuinder,	  Wim	  Koelewijn,	  Ronald	  van	  Dijk,	  Eric	  van	  
Haeften.	  
	  	  
De	  bardienst	  werd	  voortreffelijk	  vervuld	  door	  Jan	  
Visser.	  Iedereen	  ging	  tevreden	  en	  vol(daan)	  met	  een	  
chocoladeletter	  naar	  huis.	  
	  
Sint	  en	  Piet	  
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De tafeltennisweek van…… 
	  
Allereerst	  wil	  ik	  André	  bedanken	  dat	  ik	  een	  	  stukje	  
mag	  	  schrijven	  (typen)	  voor	  ‘de	  week	  van……….’.	  Na	  
jarenlang	  te	  hebben	  gepingpongd	  bij	  Buna	  en	  Good	  
Luck	  ben	  ik	  neergestreken	  bij	  ttv	  Huizen	  en	  heb	  het	  
goed	  naar	  mijn	  zin	  en	  voel	  mij	  hier	  thuis.	  
	  	  

DAARVOOR	  ALLEN	  DANK	  
	  
Zaterdag	  24	  November:	  
De	  kleine	  meid	  was	  vroeg	  wakker	  en	  samen	  waren	  
wij	  al	  om	  7:00u	  beneden,	  gezellig	  naar	  het	  Zandkas-‐
teel	  aan	  het	  kijken.	  Nu	  is	  tegen	  enen	  en	  pak	  mijn	  
fiets	  (kan	  dan	  lekker	  een	  biertje	  drinken)	  en	  ga	  naar	  
Huizen	  om	  	  waarschijnlijk	  mijn	  laatste	  wedstrijd	  in	  de	  
3e	  divisie	  te	  spelen.	  Helaas	  3-‐7	  verloren	  maar	  wel	  
gehandhaafd	  (door	  het	  goede	  spel	  van	  mijn	  teamge-‐
noten).	  Het	  eten	  was	  weer	  erg	  lekker.	  Het	  is	  nu	  tegen	  
negen	  en	  gaan	  naar	  huis.	  
	  
Zondag	  	  25	  November:	  
Lekker	  met	  z’n	  allen	  ontbeten.	  Om	  12	  uur	  Sinter-‐
klaasfeest	  bij	  de	  Hocras	  (mijn	  werk),	  dat	  was	  gezellig	  
en	  druk.	  Van	  15:00	  tot	  17:00u	  een	  verlaat	  kraam-‐
feestje	  bij	  mijn	  neef	  en	  zijn	  vriendin.	  
	  
Maandag	  26	  November:	  
Nu	  begint	  de	  ellende,	  moeten	  weer	  werken.	  De	  wek-‐
ker	  gaat	  om	  02.00	  uur	  en	  moet	  om	  03.00u	  weer	  op	  
mijn	  werk	  zijn.	  Het	  was	  een	  rusige	  werkdag	  van	  3:00	  
tot	  10:30u,	  eenmaal	  thuis	  aangekomen	  wat	  	  
huishoudelijke	  dingen	  gedaan.	  Hardloopkleren	  aan-‐
getrokken	  en	  heb	  10km	  hardgelopen.	  Heerlijk	  we-‐
zen	  douchen	  en	  voor	  de	  rest	  plat	  op	  de	  bank	  tv	  kij-‐
ken/slapen.	  Tegen	  17:00u	  werd	  de	  kleine	  meid	  door	  
Opa	  en	  Oma	  thuisgebracht,	  met	  z’n	  allen	  gegeten,	  
kleine	  meid	  naar	  bed	  en	  de	  avond	  is	  van	  ons.	  
	  
Dinsdag	  27	  November:	  
Wekker	  ging	  om	  2	  uur,	  gewerkt	  van	  3:00	  tot	  10:30u.	  
Wat	  dingen	  in	  huis	  gedaan,	  om	  12	  uur	  naar	  school	  
de	  kleine	  meid	  ophalen,	  samen	  gegeten	  en	  de	  mid-‐
dag	  door	  gebracht.	  Tegen	  half	  17:30u	  kwam	  Tama-‐
ra	  thuis,	  snel	  eten	  want	  er	  moet	  getraind	  worden.	  
	  
Woensdag	  28November:	  
Drukke	  dag	  gehad	  was	  10:00	  klaar,	  uurtje	  later	  met	  
z’n	  allen	  naar	  de	  tandarts:	  42	  jaar	  en	  nog	  geen	  gaat-‐
je.	  Van	  14:00	  tot	  17:00u	  een	  kinderverjaardag,	  daar-‐
na	  naar	  huis	  ff	  een	  hapje	  eten.	  
	  

	  
	  

	  
Donderdag	  28	  	  November:	  
Rustig	  dagje	  gehad,	  12:00u	  	  naar	  school	  kleine	  meid	  
opgehaaald,	  samen	  gegeten	  en	  daarna	  lekker	  buiten	  
gespeeld.	  Tijdens	  het	  avond	  viel	  ze	  op	  de	  bank	  in	  
slaap.	  
	  
Vrijdag	  29	  November:	  	  
Lekker,	  9	  uur	  klaar	  met	  werken	  en	  snel	  naar	  huis.	  Na	  
wat	  dingen	  thuis	  gedaan	  te	  hebben	  weer	  ff	  lekker	  
hard	  gelopen	  (vanaf	  Good	  Luck	  naar	  de	  Tafelberg	  en	  
weer	  terug).	  Tamara	  werkt	  sinds	  kort	  bij	  de	  Tafelberg	  
als	  kok.	  Mylou	  is	  weer	  een	  dagje	  bij	  Opa	  en	  Oma	  (je	  
kan	  niet	  zonder)	  geweest.	  Tamara	  en	  Kim	  de	  buur-‐
vrouw	  gaan	  de	  Voice	  kijken	  en	  de	  mannen	  gaan	  naar	  
de	  bios.	  
	  
Had	  gehoord	  dat	  er	  een	  team	  bespreking	  is;	  wat	  te	  
doen	  met	  teams	  1en	  2	  nu	  Quinten	  naar	  de	  vijand	  
gaat	  en	  Jan	  terug	  naar	  Almere.	  Heren	  veel	  succes.	  
Tja,	  wie	  gaat	  de	  volgende	  	  worden	  om	  iets	  te	  schrij-‐
ven……….	  Patrick	  	  Visser	  
	  
Hij	  heeft	  een	  goed	  seizoen	  gedraaid	  en	  verdiend	  het	  
om	  in	  het	  1e	  team	  te	  spelen.	  
	  
Groetjes	  Danny.	  
	  

 

 
 

Jeugdcompetitie 
	  	  
Het	  seizoen	  is	  al	  weer	  afgelopen	  en	  ik	  dacht	  dat	  we	  
best	  tevreden	  mogen	  zijn.	  
We	  hebben	  uiteindelijk	  toch	  nog	  een	  kampioen	  bin-‐
nen	  onze	  gelederen,	  al	  hebben	  zij	  het	  tot	  en	  met	  de	  
laatste	  wedstrijd	  spannend	  weten	  te	  houden.	  
Wat	  mij	  dan	  tot	  nog	  toe	  nog	  nooit	  is	  gebeurd	  dat	  ik	  
geen	  prijzen	  in	  huis	  had	  gehaald,	  zo	  spannend	  was	  
het.	  Ik	  had	  niet	  meer	  op	  dit	  kampioenschap	  gere-‐
kend	  en	  met	  mij	  vele	  anderen.	  
(vervolg	  op	  blz:18)	  
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(vervolg	  van	  blz:17)	  
Want	  de	  nummer	  1	  moest	  tegen	  de	  nummer	  2	  en	  	  
daar	  hadden	  wij	  op	  een	  andere	  uitslag	  gerekend	  en	  
dan	  moesten	  wij	  zoveel	  punten	  halen	  maar	  zij	  
speelden	  5–5	  en	  dan	  moesten	  wij	  9	  punten	  halen	  en	  
dat	  deden	  wij,	  dus	  kampioen.	  
	  
Maar	  ik	  heb	  op	  een	  briefje,	  welke	  ik	  heb	  uitgereikt,	  
de	  prijs	  opgeschreven	  dus	  kwam	  het	  toch	  nog	  goed	  
zonder	  dat	  iemand	  het	  merkte,	  alleen	  zij	  zelf.	  	  	  
Ook	  de	  starterscompetitie	  is	  weer	  heel	  goed	  verlo-‐
pen,	  er	  was	  daar	  ook	  regelmatig	  veel	  bekijks	  van	  
ouders	  en	  familie,	  ook	  zelfs	  bij	  uitwedstrijden.	  
Ook	  bij	  de	  andere	  teams	  waren	  er	  toch	  wel	  regel-‐
matig	  kijkers,	  dat	  doet	  best	  wel	  goed	  ook	  bij	  de	  
kinderen,	  al	  laten	  ze	  het	  zelf	  niet	  altijd	  zo	  blijken.	  
Maar	  als	  je	  in	  hun	  harten	  kijkt	  vinden	  ze	  het	  best	  wel	  
leuk.	  
	  
Jammer	  dat	  na	  deze	  competitie	  ons	  1e	  jeugdteam	  uit	  
elkaar	  gaat	  vallen,	  dat	  houd	  n.l.	  wel	  in	  dat	  we	  geen	  
landelijk	  A	  team	  meer	  hebben	  in	  de	  competitie.	  
Sander	  Lam	  gaat	  verder	  alleen	  bij	  de	  senioren	  waar	  
hij	  ook	  al	  speelde	  in	  het	  afgelopen	  seizoen,	  maar	  wat	  
in	  combinatie	  met	  de	  jeugd	  op	  zaterdag	  toch	  een	  
beetje	  zwaar	  wordt	  denk	  ik.	  Rens	  Boer	  gaat	  weer	  te-‐
rug	  naar	  zijn	  oude	  club	  ZTTC	  in	  Zeist,	  wel	  blijft	  zo	  als	  
het	  er	  nu	  naar	  uit	  ziet	  Maxim	  nog	  wel	  spelen	  bij	  de	  
jeugd.	  Dus	  omdat	  hij	  wel	  blijft	  spelen	  hebben	  we	  
toch	  nog	  een	  landelijke	  plaats	  aangevraagd,	  zij	  het	  
wel	  in	  landelijk	  C.	  	  
	  
Met	  de	  raiting	  van	  Maxim	  erbij	  is	  het	  hopelijk	  net	  
genoeg	  voor	  landelijk	  C,	  maar	  dan	  moet	  er	  ook	  nog	  
een	  plaats	  gemaakt	  kunnen	  worden.	  Dat	  is	  dus	  nog	  
even	  afwachten.	  
	  
Straks	  aan	  het	  eind	  van	  dit	  verhaal	  wil	  ik	  ook	  de	  
teamsamenstelling	  nog	  geven.	  
	  
Ik	  heb	  wel	  iets	  moeten	  schuiven,	  mede	  als	  gevolg	  dat	  
we	  3	  nieuwe	  competitiespelers	  erbij	  hebben,	  wat	  
natuurlijk	  heel	  goed	  is.	  
Dat	  zijn	  Tim	  Werson,	  Daniël	  Smit	  en	  Tessa	  Mey;	  de	  
bedoeling	  was	  om	  weer	  een	  startersteam	  te	  maken,	  
maar	  dat	  is	  niet	  mogelijk	  daar	  Tim	  Werson	  geen	  pupil	  
meer	  is	  maar	  al	  kadet	  en	  dus	  gezien	  zijn	  leeftijd	  geen	  
starter	  meer	  is.	  En	  omdat	  Tessa	  heeft	  aangegeven	  
dat	  zij	  niet	  elke	  wedstrijd	  kan	  spelen.	  Ik	  was	  dus	  ge-‐
noodzaakt	  om	  er	  minimaal	  een	  4-‐mansteam	  van	  te	  
maken	  en	  dat	  is	  met	  wat	  schuiven	  dacht	  ik	  wel	  ge-‐
lukt.	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
Ook	  verder	  moest	  er	  nog	  wel	  wat	  worden	  geschoven,	  
in	  team	  4	  wat	  nu	  team	  3	  wordt	  wilde	  ik	  eigenlijk	  toch	  
wel	  weer	  met	  4	  personen	  gaan	  spelen	  i.p.v	  met	  5,	  
dan	  speel	  je	  toch	  wat	  meer	  en	  daar	  gaat	  het	  toch	  
om,	  je	  wilt	  zo	  veel	  mogelijk	  spelen.	  
Dan	  zal	  ik	  nu	  iets	  uitgebreider	  op	  de	  teams	  ingaan	  
van	  de	  afgelopen	  competitie.	  
	  
Huizen	  1:	  speelde	  dus	  Landelijk	  A	  en	  zijn	  geëindigd	  
op	  de	  4e	  plaats.	  Het	  was	  een	  heel	  zware	  poule	  met	  
Hilversum	  (het	  oude	  team	  van	  Sander)	  en	  Scilla	  er	  in.	  
Zij	  hebben	  volgens	  hun	  coach	  Henk	  Oversteegen	  
goed	  gepresteerd,	  de	  ene	  keer	  iets	  beter	  dan	  de	  
andere,	  maar	  dat	  is	  altijd	  zo.	  De	  ene	  tegenstander	  
speelt	  ook	  anders	  da	  de	  andere.	  Sander	  Lam	  ein-‐
digde	  hier	  op	  63%,	  de	  hoogste	  score	  van	  het	  team,	  
gevolgd	  door	  Rens	  Boer	  met	  47%	  en	  Maxim	  vd	  Kaaij	  
met	  33%.	  Hier	  gaat	  alleen	  Maxim	  dus	  door	  in	  de	  vol-‐
gende	  competitie,	  maar	  wel	  met	  een	  heel	  ander	  
team.	  
	  
Huizen	  2:	  zij	  kwamen	  uit	  in	  de	  1e	  klasse	  van	  de	  
afdelingscompetitie.	  Deze	  klasse	  zit	  meteen	  onder	  
het	  landelijk,	  dus	  ook	  best	  een	  hoge	  klassering.	  
Zij	  zijn	  dan	  wel	  op	  de	  laatste	  plaats	  geëindigd,	  gelijk	  
met	  HTTC,	  maar	  door	  een	  beter	  onderling	  resultaat	  
bleven	  zij	  net	  een	  plaatsje	  hoger	  met	  dezelfde	  
punten	  als	  Huizen.	  Hier	  had	  Mak	  Temmet	  de	  hoogste	  
score,	  hij	  kwam	  uit	  op55%,	  Yoeri	  Tax	  en	  ook	  Toon	  
Verkerk	  bleven	  steken	  op	  30%,	  toch	  een	  goed	  re-‐
sultaat.	  Dit	  team	  had	  het	  voorrecht	  om	  2	  coaches	  op	  
de	  bank	  te	  hebben	  en	  wel	  Cees	  Lam	  en	  Ruben	  Lam,	  
dat	  is	  dus	  een	  gelukje.	  
(vervolg	  op	  blz:19)	  
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(vervolg	  van	  blz:18)	  
Huizen	  3:	  het	  team	  van	  een	  trotse	  coach,	  n.l.	  Harry	  
Kempers.	  Zij	  speelden	  in	  de	  2e	  klasse	  en	  eindigden	  op	  
de	  3e	  plaats,	  gelijk	  met	  Hilversum.	  Maar	  hier	  was	  het	  
onderling	  resultaat	  in	  het	  voordeel	  van	  Huizen	  door	  
te	  winnen	  met	  7–3	  en	  te	  verliezen	  met	  6–4,	  dus	  
word	  je	  3e	  met	  1	  punt	  meer,	  keurig	  gedaan.	  Pardis	  
Faqiri	  eindigde	  hier	  als	  1e	  met	  58%	  en	  meteen	  daar	  
op	  volgt	  Kristel	  Koelewijn	  met	  57%.	  Het	  lag	  daar	  
helemaal	  niet	  zo	  ver	  uit	  elkaar	  want	  Louise	  Kos	  kwam	  
op50%	  en	  Mod	  Temmet	  op	  48%.	  Jammer	  is	  het	  wel	  
dat	  Mod	  gaat	  stoppen	  met	  tafeltennis,	  niemand	  
weet	  hoe	  hij	  op	  het	  idee	  komt	  om	  te	  gaan	  voetballen	  
want	  dat	  zal	  hij	  nooit	  zo	  goed	  gaan	  doen	  als	  tafelten-‐
nis.	  Ik	  hoop	  en	  reken	  er	  een	  beetje	  op	  dat	  zijn	  
avontuur	  niet	  zo	  lang	  zal	  duren	  en	  hij	  weer	  bij	  ons	  
verder	  gaat	  met	  spelen.	  Maar	  Mod	  toch	  bedankt	  
voor	  de	  mooie	  wedstrijden	  die	  je	  ons	  heb	  laten	  zien.	  
	  
Huizen	  4:	  zij	  kwamen	  uit	  in	  de	  3e	  klasse	  en	  eindigde	  
op	  de	  5e	  ,	  dus	  1	  na	  laatste	  plaats.	  
Hier	  is	  het	  moeilijk	  om	  de	  percentages	  precies	  weer	  
te	  geven	  daar	  het	  een	  5	  mansteam	  is.	  Dat	  is	  eigenlijk	  
1	  te	  veel,	  maar	  soms	  kan	  je	  niet	  anders,	  dan	  ligt	  het	  
er	  dan	  ook	  maar	  helemaal	  aan	  hoe	  vaak	  je	  meespeelt	  
en	  tegen	  wie.	  Maar	  het	  was	  ook	  weer	  zomaar	  een	  
klasse	  hoger	  en	  dat	  is	  altijd	  even	  wennen	  want	  het	  is	  
altijd	  weer	  zwaarder	  in	  een	  hogere	  klasse.	  We	  willen	  
hier	  toch	  wel	  weer	  een	  4-‐mansteam	  van	  maken,	  dus	  
wordt	  het	  hier	  ook	  een	  beetje	  schuiven	  maar	  ook	  dat	  
zal	  wel	  goed	  komen.	  In	  dit	  team	  was	  Timo	  Weinberg	  
duidelijk	  de	  sterkste	  met	  67%,	  gevolgd	  door	  Fabio	  
Lemson	  met	  52%	  en	  dan	  te	  weten	  dat	  hij	  
rechtstreeks	  uit	  de	  6e	  klasse	  kwam,	  goed	  gedaan	  dus.	  
Tim	  Hoek	  kwam	  tot	  38%,	  Jasper	  Tax	  noteerde	  33%	  
en	  hier	  kwam	  Arianne	  deze	  keer	  niet	  verder	  dan	  7%,	  
maar	  dat	  baseren	  we	  dan	  maar	  op	  het	  feit	  dat	  zij	  3	  
weken	  geblesseerd	  is	  geweest	  en	  niet	  heeft	  kunnen	  
spelen	  en	  trainen.	  Volgend	  seizoen	  weer	  beter.	  Dit	  
team	  had	  verder	  meerdere	  coaches	  en	  begeleiders,	  
maar	  het	  coachen	  kwam	  toch	  wel	  het	  meeste	  neer	  
op	  Henk	  Tax	  en	  Guus	  Weinberg.	  
	  
Huizen	  5:	  zij	  kwamen	  uit	  in	  de	  6e	  klasse	  en	  wisten	  
ook	  het	  enige	  kampioenschap	  bij	  de	  jeugd	  binnen	  te	  
halen.	  Jongens,	  nogmaals	  gefeliciteerd.	  
Bij	  deze	  moet	  ook	  coach	  Edwin	  van	  Dijk	  worden	  gen-‐
oemd,	  want	  bij	  dit	  team	  is	  een	  coach	  echt	  noodzaak.	  
Deze	  jongens	  hebben	  dit	  echt	  nodig	  en	  dat	  is	  niet	  al-‐
tijd	  zo.	  Zij	  zullen	  dus	  in	  de	  volgende	  competite	  een	  
klasse	  hoger	  gaan	  spelen.	  	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
Hier	  wist	  Andreas	  Lauffer	  de	  hele	  1e	  helft	  de	  100%	  
score	  te	  houden,	  en	  in	  de	  1e	  wedstrijd	  van	  de	  2e	  helft	  
heeft	  hij	  toch	  1	  tegenstander	  moeten	  feliciteren,	  
maar	  hij	  haalde	  toch	  97%	  score	  op	  het	  eind	  en	  zowel	  
Kees	  Arwert	  als	  Joey	  Maphar	  kwamen	  op	  57%.	  
Keurig	  gedaan	  jongens,	  het	  was	  genoeg	  voor	  het	  
kampioenschap.	  
	  
Huizen	  6:	  ook	  zij	  speelden	  in	  de	  6e	  klasse.	  Zij	  wisten	  
te	  eindigen	  op	  de	  4e	  plaats,	  ook	  een	  goed	  resultaat.	  
Dit	  team	  werd	  bijgestaan	  door	  Caroline	  Ohm,	  Marcel	  
Molenaar	  en	  Manuela	  Schuurman.	  Ook	  in	  dit	  team	  
moest	  ik	  gaan	  schuiven	  daar	  mij	  door	  1	  speelster	  
werd	  gezegd	  dat	  zij	  niet	  meer	  in	  dat	  team	  wilde	  spe-‐
len,	  en	  omdat	  je	  toch	  met	  plezier	  moet	  blijven	  spelen	  
moest	  ik	  wat	  gaan	  schuiven,	  soms	  ontkom	  je	  hier	  dus	  
niet	  aan.Thijmen	  van	  Dijk	  kwam	  hier	  als	  hoogste	  op	  
56%,	  Bart	  Swinkels	  haalde	  50%	  en	  Liquenda	  Mo-‐
lenaar	  bleef	  steken	  op	  33%.	  
Dan	  nog	  ons	  startersteam	  welke	  ikzelf	  heb	  begeleid	  
en	  ik	  mag	  aannemen	  dat	  iedereen	  weet	  wie	  ik	  zelf	  
ben,	  anders	  kun	  je	  altijd	  kijken	  welke	  naam	  er	  op	  het	  
laatste	  blad	  onder	  komt	  te	  staan,	  dan	  weet	  je	  alsnog	  
wie	  ik	  ben.Ook	  zij	  hebben	  met	  veel	  plezier	  gespeeld	  
en	  zijn	  geëindigd	  op	  plaats	  14	  van	  de	  18	  teams	  welke	  
meededen.	  En	  dat	  voor	  de	  eerste	  keer	  in	  de	  competi-‐
tie,	  dan	  kan	  je	  dat	  dus	  niet	  slecht	  noemen.	  Hier	  was	  
Ricardo	  Romijn	  met	  61%	  de	  sterkste	  en	  hier	  haalde	  
Luca	  Wagenmaker	  33%,	  keurig	  gedaan	  jongens.	  Vol-‐
gend	  seizoen	  zullen	  zij	  ook	  niet	  meer	  uitkomen	  in	  de	  
starterscompetitie,	  omdat	  Ricardo	  (eigenlijk	  dit	  
seizoen	  al)	  te	  oud	  is.	  Hij	  is	  al	  kadet	  en	  dan	  mag	  je	  niet	  
meer	  uitkomen	  bij	  de	  starters.	  Maar	  ik	  zie	  nu	  al	  ver-‐
betering	  bij	  de	  jongens	  vergeleken	  met	  de	  1e	  
wedstrijden,	  dus	  dat	  komt	  helemaal	  goed.	  
Jongens	  blijf	  goed	  en	  zeker	  serieus	  trainen,	  dit	  geldt	  
natuurlijk	  ook	  voor	  alle	  andere	  spelers.	  
	  	  
Dan	  blijft	  er	  nog	  over	  wat	  ik	  heb	  beloofd:	  de	  
teamsamenstelling,	  al	  hebben	  jullie	  die	  waarschijnlijk	  
al	  gelezen	  voor	  je	  deze	  regel	  leest,	  want	  ik	  denk	  dat	  
hier	  eerst	  naar	  wordt	  gekeken	  voor	  je	  verder	  gaat	  
lezen.Deze	  keer	  doe	  ik	  er	  een	  foto	  bij	  van	  ons	  kampi-‐
oensteam,	  gemaakt	  tijdens	  de	  speech	  van	  Harry.	  
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(Foto	  Henk	  Tax)	  	  	  

	  
Team	  1	  landelijke	  C	   	   Team	  2	  2e	  klasse	  

Maxim	  vd	  Kaaij	   	   Kristel	  Koelewijn	  
Yoeri	  Tax	   	   Louise	  Kos	  
Mak	  Temmet	   	   Pardis	  Faqiri	  
Toon	  Verkerk	   	   Timo	  Weinberg	  
Coach	  Henk	  Oversteegen	   	   Coach	  Harry	  Kempers	  

	  
Team	  3	  3e	  klasse	   	   Team	  4	  5e	  klasse	  
Jasper	  Tax	   	   Kees	  Arwert	  
Arianne	  Boot	   	   Andreas	  Lauffer	  
Tim	  Hoek	   	   Joey	  Maphar	  
Fabio	  Lemson	   	   Liquenda	  Molenaar	  
Coach	  Henk	  Tax	   	   Coach	  Edwin	  v	  Dijk	  

	  
Team	  5	  6e	  klasse	   	   Team	  6e	  klasse	  
Thijmen	  v	  Dijk	   	   Luca	  Wagemaker	  
Bart	  Swinkels	   	   Tim	  Werson	  
Ricardo	  Romijn	   	   Daniël	  Smit	  
Coach	  Caroline	  Ohm	   	   Tessa	  Mey	  
	   	   Coach	  Peter	  vd	  Broek	  

	  
	  
Dit	  zijn	  de	  teams	  welke	  wij	  hebben	  opgegeven,	  
hopelijk	  is	  alles	  naar	  wens	  bij	  iedereen.	  Soms	  ver-‐
wacht	  je	  wel	  eens	  wat	  anders,	  maar	  kan	  je	  gewoon	  
niet	  anders,	  ik	  hoop	  dat	  iedereen	  dit	  kan	  begrijpen.	  
	  	  
Dan	  hoop	  ik	  jullie	  allemaal	  nog	  te	  zien	  bij	  de	  di-‐
verse	  toernooien.	  
En	  tijdens	  de	  nieuwe	  competitie,	  welke	  begint	  op	  
21	  Januari	  2013.	  
	  	  
Ik	  weet	  niet	  of	  onze	  nieuwe	  competitie	  spelers	  al	  
een	  shirt	  hebben	  maar	  deze	  zijn	  te	  koop	  op	  de	  club	  
en	  kosten	  €	  27,50.	  
	  	  
Namens	  de	  Techn.	  Comm.	  Jeugd,	  
Peter	  vd	  Broek	  
	  	  

 

 
Afscheid van het landelijk? 

 
Ja	  het	  seizoen	  zit	  er	  op.	  Sander,	  Rens	  en	  Maxim	  heb-‐
ben	  gedrieën	  het	  seizoen	  afgemaakt.	  Hoewel	  met	  z’n	  
drieën?	  We	  hadden	  toch	  drie	  keer	  een	  invaller	  nodig.	  
Nu	  weten	  jullie	  dat	  alle	  goede	  dingen	  in	  drieën	  
gebeuren,	  maar	  een	  driemansteam	  heeft	  toch	  zijn	  
nadelen.	  Zo	  blijkt	  ook	  dit	  keer.	  Sander	  heeft	  besloten	  
dat	  hij	  lang	  genoeg	  in	  de	  jeugd	  heeft	  gespeeld.	  Hij	  
heeft	  bijna	  alles	  bereikt	  wat	  er	  te	  halen	  viel	  en	  hij	  
besluit	  om	  op	  zijn	  hoogtepunt	  te	  stoppen.	  Dan	  bli-‐
jven	  er	  slechts	  twee	  over	  en	  dat	  is	  te	  weinig	  om	  
competitie	  te	  spelen.	  Binnen	  de	  vereniging	  hebben	  
we	  geen	  derde	  man/vrouw	  die	  landelijk	  A	  kan	  spe-‐
len.	  	  
	  
Er	  moet	  dus	  naar	  een	  andere	  oplossing	  gezocht	  
worden.	  Daar	  was	  ik	  al	  een	  tijdje	  over	  aan	  het	  	  
denken	  en	  ik	  had	  al	  eens	  een	  balletje	  opgegooid	  bij	  
Maxim.	  Ik	  had	  echter	  geen	  antwoord	  van	  hem	  gekre-‐
gen.	  Daarom	  had	  ik	  het	  voor	  me	  uitgeschoven.	  
Zoals	  ik	  al	  eerder	  stelde	  heb	  je	  eigenlijk	  vier	  man	  
nodig	  voor	  een	  team,	  wij	  hebben	  er	  echter	  drie	  dus	  
we	  moesten	  gebruik	  maken	  van	  invallers	  in	  geval	  van	  
nood.	  	  
	  
Tegen	  Scylla,	  de	  gedoodverfde	  kampioen	  hadden	  we	  
die	  invaller	  hard	  nodig.	  Als	  je	  met	  een	  onvolledig	  
team	  speelt	  krijg	  je	  een	  flinke	  boete.	  Nu	  zouden	  de	  
invallers	  kunnen	  denken	  dat	  ze	  zijn	  ingezet	  om	  
boetes	  te	  voorkomen,	  maar	  dat	  is	  natuurlijk	  niet	  
waar.	  Ik	  speelde	  allang	  met	  de	  gedachte	  hoe	  we	  
komend	  seizoen	  verder	  zouden	  moeten.	  Yoeri	  deed	  
beide	  keren	  tegen	  Scylla	  mee.	  Hij	  liet	  zich	  absoluut	  
niet	  weg	  meppen.	  Hij	  liet	  zien	  dat	  er	  in	  zijn	  spel	  erg	  
veel	  vooruitgang	  is	  geboekt	  en	  dat	  er	  nog	  veel	  meer	  
mogelijkheden	  zijn	  voor	  hem.	  Hij	  won	  wel-‐
iswaar	  	  niet,	  maar	  daar	  is	  het	  verschil	  van	  drie	  klas-‐
sen	  ook	  te	  groot	  voor.	  Ik	  was	  trots	  op	  de	  inzet	  van	  
Yoeri.	  	  
	  

De	  laatste	  wedstrijd	  moesten	  we	  tegen	  de	  concur-‐
rent	  om	  de	  derde	  plaats.	  Maxim	  had	  een	  kleine	  op-‐
eratie	  ondergaan	  en	  hij	  was	  niet	  fit	  genoeg	  om	  te	  
spelen	  .Nu	  moest	  Huizen	  2	  gelijk	  met	  ons	  spelen	  bij	  
SVE.	  Een	  invaller	  was	  dus	  te	  regelen.	  Ik	  wilde	  graag	  
Mak	  aan	  het	  werk	  zien.	  Hij	  was	  behoorlijk	  zenu-‐
wachtig,	  maar	  ook	  hij	  liet	  zien	  dat	  hij	  tot	  grote	  ding-‐
en	  in	  staat	  is.	  De	  eerste	  wedstrijd	  had	  hij	  niet	  veel	  
kansen,	  maar	  hij	  wist	  toch	  mooie	  punten	  te	  scoren.	  
In	  zijn	  eigen	  team	  moest	  hij	  ook	  echt	  knokken	  om	  de	  
punten,	  zo	  verloor	  hij	  een	  game	  met	  28-‐26.	  
(vervolg	  op	  blz:23)	  
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(vervolg	  van	  blz:22)	  
Erg	  vermoeid	  kwam	  hij	  direct	  daarna	  de	  laatste	  
wedstrijd	  in	  Huizen	  1	  spelen.	  Het	  werd	  een	  mara-‐
thonpartij.	  Mak	  stond	  te	  spelen	  of	  hij	  nooit	  anders	  
had	  gedaan	  dan	  landelijk	  A	  te	  spelen.	  Hij	  werd	  prima	  
gecoached	  door	  Sander.	  Het	  werd	  een	  wedstrijd	  die	  
in	  vijven	  werd	  beslist.	  Helaas	  voor	  Mak	  moest	  hij	  het	  
onderspit	  delven	  met	  een	  gering	  verschil	  in	  punten.	  
Zenuwen	  speelden	  hem	  parten.	  	  
	  
Als	  ik	  dit	  even	  terug	  lees,	  dan	  heb	  ik	  nog	  niets	  
gelezen	  over	  de	  spelers	  van	  mijn	  team,	  Sander,	  Rens	  
en	  Maxim.	  Zij	  hebben	  dit	  seizoen	  naar	  behoren	  
gespeeld,	  anders	  kan	  je	  niet	  om	  de	  derde	  plaats	  spe-‐
len.	  Er	  zijn	  grote	  verliezen	  geweest	  tegen	  de	  koplop-‐
ers,	  maar	  er	  zijn	  ook	  grote	  winsten	  gemaakt	  tegen	  de	  
teams	  onder	  ons.	  Zowel	  Sander,	  als	  Rens	  en	  Maxim	  
hebben	  het	  genoegen	  gesmaakt	  om	  een	  keer	  100%	  
te	  spelen.	  	  
	  
Rens	  wist	  zelfs	  een	  speler	  van	  Scylla	  na	  20	  games	  van	  
zijn	  100%	  af	  te	  halen.	  Hij	  won	  ook	  twee	  maal	  van	  
Ilan,	  een	  vorig	  teammaatje.	  Sander	  was	  de	  kopman	  
met	  het	  hoogste	  percentage.	  Maxim	  had	  een	  beetje	  
pech	  door	  een	  sleutelbeenbreuk,	  waardoor	  hij	  niet	  
voluit	  kon	  trainen.	  Ik	  ben	  erg	  tevreden	  over	  mijn	  
jongens.	  Het	  is	  dan	  ook	  niet	  leuk	  voor	  mij	  om	  af-‐
scheid	  te	  nemen.	  Ik	  heb	  een	  flink	  aantal	  jaren	  met	  dit	  
team	  opgetrokken.	  We	  hebben	  veel	  van	  elkaar	  
geleerd.	  Zo	  heb	  ik	  geleerd	  dat	  de	  jongens	  meer	  
verstand	  van	  tafeltennis	  hebben	  dan	  ik.	  Maar	  ik	  hoop	  
dat	  zij	  geleerd	  hebben	  om	  die	  kennis	  aan	  elkaar	  over	  
te	  brengen.	  Binnen	  een	  team	  is	  elkaar	  coachen	  erg	  
belangrijk.	  Ik	  vind	  dat	  de	  begeleider,	  dat	  ben	  ik,	  niet	  
alleen	  verantwoordelijk	  is	  voor	  de	  prestaties	  van	  het	  
team,	  sterker,	  ik	  ben	  van	  ondergeschikt	  belang	  in	  het	  
team.	  De	  prestatie	  wordt	  door	  het	  team	  geleverd	  en	  
daar	  ben	  ik	  een	  lid	  van.	  Jongens,	  ik	  wil	  jullie	  hartelijk	  
bedanken	  voor	  de	  leuke	  tijd	  die	  ik	  met	  jullie	  gehad	  
heb.	  
	  
Maar	  dan	  het	  komend	  seizoen???	  Ik	  speelde	  al	  lang	  
met	  de	  gedachte	  dat	  bij	  het	  ophouden	  van	  Huizen	  1	  
Maxim	  geen	  team	  meer	  zou	  hebben.Samen	  voegen	  
met	  Huizen	  2	  is	  dan	  een	  oplossing,	  maar	  Maxim	  
moet	  dan	  weer	  in	  de	  afdeling	  gaan	  spelen	  en	  dat	  is	  
drie	  klassen	  lager.	  Moet	  ik	  Maxim	  gaan	  onder-‐
brengen	  bij	  een	  andere	  vereniging?	  
	  
Gelukkig	  denkt	  de	  jeugdcommissie	  daar	  anders	  over.	  
Er	  wordt	  nu	  landelijk	  C	  aangevraagd	  voor	  Huizen	  2.	  	  
Daar	  kan	  Maxim	  zich	  goed	  in	  vinden.	  Samen	  met	  
Yoeri,	  Mak	  en	  Toon	  kan	  dan	  een	  goede	  prestatie	  
neergezet	  worden,	  hopelijk	  wordt	  deze	  aanvraag	  
gehonoreerd.	  	  

	  

	  
Yoeri	  en	  Mak	  hebben	  al	  laten	  zien	  dat	  landelijk	  haal-‐
baar	  is.	  Toon	  heb	  ik	  de	  laatste	  weken	  zien	  spelen	  en	  
ook	  hij	  laat	  zien	  dat	  dat	  mogelijk	  is.	  
Er	  is	  er	  over	  nagedacht	  dat	  Cees	  en	  Ruben	  dat	  team	  
zouden	  kunnen	  begeleiden.	  Cees	  wist	  met	  zijn	  
bekende	  coördinatievermogen	  mij	  toch	  te	  strikken	  
voor	  dit	  team	  (ik	  vind	  dit	  wel	  leuk	  hoor).	  Ik	  kan	  dan	  
wel	  een	  beroep	  doen	  op	  de	  familie	  Lam	  om	  het	  toch	  
samen	  te	  doen.	  
	  
Dus	  mogelijk	  weer	  een	  landelijk	  jeugdteam.	  Samen	  
met	  Huizen	  1	  senioren	  op	  de	  zaterdag	  om	  15.00	  uur?	  
Dat	  hoeft	  niet	  van	  mij.	  Zijn	  de	  senioren	  teams	  een	  
voorbeeld	  voor	  de	  jeugd?	  Als	  het	  slecht	  gaat	  en	  een	  
team	  degradeert,	  dan	  valt	  het	  uit	  elkaar	  en	  zoekt	  
men	  een	  andere	  vereniging	  om	  toch	  op	  niveau	  te	  
blijven	  spelen.	  	  
	  
Beter	  had	  geweest	  om	  de	  hand	  in	  eigen	  boezem	  te	  
steken	  en	  de	  consequenties	  te	  aanvaarden	  en	  bij	  de	  
eigen	  club	  weer	  prestaties	  te	  leveren,	  dan	  ben	  je	  een	  
voorbeeld	  voor	  de	  jeugd.	  Het	  zal	  er	  dus	  wel	  op	  
neerkomen	  dat	  we	  van	  de	  uitwedstrijden	  vroeger	  
thuis	  zijn	  dan	  van	  de	  thuiswedstrijden.	  
Ik	  wil	  niet	  negatief	  eindigen.	  Jongens	  van	  Huizen	  1	  
bedankt	  voor	  de	  leuke	  tijd	  die	  jullie	  mij	  bezorgd	  heb-‐
ben.	  
	  	  
Henk	  Oversteegen	  
	  

Hoorn 

Zaterdag	  20	  oktober	  was	  het	  weer	  tijd	  voor	  het	  1e	  C-‐
Jeugdranglijst	  toernooi.	  Na	  een	  vertrouwd	  iets	  te	  laat	  
vertrek	  veroorzaakt	  door	  ondergetekende….	  	  kwa-‐
men	  we	  aan	  in	  Hoorn.	  We	  hadden	  als	  ttv	  Huizen	  een	  
mooi	  aantal	  deelnemers,	  namelijk	  8:	  Timo	  Weinberg,	  
Yoeri	  &	  Jasper	  Tax,	  Pardiz	  Faqiri,	  Fabio	  Lemson,	  Tim	  
Hoek	  en	  Louise	  Kos.	  De	  begeleiders	  waren	  vandaag:	  
Harry	  Kempers,	  Henk	  Tax,	  Naomi	  Hoek,	  Quinten	  van	  
Dissel	  en	  Ferry	  de	  Hoogen.	  

Alle	  heren	  moesten	  om	  10	  uur	  beginnen	  en	  de	  enige	  
dame	  moest	  om	  12	  uur	  haar	  eerste	  wedstrijd	  aan-‐
vangen.	  

Helaas	  was	  er	  in	  de	  poule	  van	  zowel	  Pardiz	  als	  Tim	  1	  
persoon	  niet.	  Dat	  betekende	  geen	  3	  maar	  2	  wedstrij-‐
den.	  Tim	  wist	  knap	  zijn	  1e	  wedstrijd	  te	  winnen	  van	  
een	  1e	  klasser	  (	  hij	  speelt	  zelf	  3e).	  Hij	  verloor	  helaas	  
net	  zijn	  2e	  wedstrijd	  en	  werd	  hierdoor	  dus	  2e	  in	  zijn	  
poule	  en	  plaatste	  zich	  daarmee	  voor	  het	  hoofdtoer-‐
nooi.	  (vervolg	  op	  blz:24)	  
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(vervolg	  van	  blz:23)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
En	  dat	  terwijl	  dit	  zijn	  eerste	  "grote"	  toernooi	  was.	  
Knap	  gedaan!	  

Pardiz	  en	  Timo	  hadden	  simpelweg	  een	  te	  sterke	  pou-‐
le	  en	  haalden	  het	  hoofdtoernooi	  niet,	  maar	  zoals	  de	  
meeste	  van	  jullie	  weten	  is	  er	  ook	  een	  troost	  toernooi	  
voor	  de	  nummers	  3	  en	  4	  uit	  de	  eerst	  gespeelde	  4-‐
kamp.	  Zowel	  Pardiz	  als	  Timo	  wisten	  met	  goed	  spel	  
redelijk	  makkelijk	  de	  kwart	  finale	  te	  halen.	  Helaas	  
verloren	  ze	  hier	  beiden	  hun	  wedstrijd.	  	  

Jasper,	  Fabio	  en	  Yoeri	  haalden	  het	  hoofdtoernooi	  
ook	  niet.	  Voor	  deze	  3	  heren	  is	  het	  nog	  even	  wennen,	  
maar	  het	  gaat	  niet	  lang	  duren	  voordat	  ook	  zij	  hun	  
potjes	  gaan	  winnen.	  Er	  zit	  zeker	  potentieel	  in	  deze	  
heren.	  Mod	  was	  ondertussen	  begonnen	  aan	  zijn	  
toernooi.	  Hij	  won	  de	  eerste	  wedstrijd	  en	  verloor	  de	  
2e	  wedstrijd	  net	  aan.	  Hier	  was	  ook	  nog	  sprake	  van	  
een	  let	  incident	  waar	  ik	  verder	  niet	  op	  in	  zal	  gaan.	  Hij	  
won	  wel	  zijn	  andere	  2	  wedstrijden	  en	  plaatste	  zich	  
dus	  voor	  het	  hoofdtoernooi.	  Hierin	  ging	  het	  zeker	  
niet	  makkelijk,	  maar	  door	  goed	  spel	  en	  goede	  coa-‐
ching	  haalde	  Mod	  op	  eigen	  kracht	  de	  halve	  finale.	  
Hierin	  trof	  hij	  helaas	  een	  te	  sterke	  tegenstander	  en	  
verloor	  met	  3-‐0.	  Maar	  ook	  van	  Mod	  een	  goede	  pres-‐
tatie.	  

(foto:	  Henk	  Tax)	  

Louise	  was	  ondertussen	  begonnen	  aan	  haar	  toernooi	  
en	  wist	  als	  2e	  te	  eindigen	  in	  haar	  poule.	  Ze	  verloor	  1	  
wedstrijd,	  maar	  daar	  later	  meer	  over.	  Het	  ging	  onder	  
de	  bezielende	  leiding	  van	  Harry	  eigenlijk	  heel	  een-‐
voudig	  tot	  aan	  de	  finale.	  Hierin	  trof	  ze	  de	  dame	  van	  
wie	  ze	  eerder	  die	  dag	  in	  de	  poule	  had	  verloren.	  	  

	  

	  

	  

In	  een	  zeer	  goede	  wedstrijd	  wist	  Louise	  haar	  revan-‐
che	  te	  halen	  en	  het	  C-‐toernooi	  in	  Hoorn	  op	  haar	  
naam	  te	  schrijven.	  FANTASTISCH.	  Ze	  is	  dan	  ook	  een	  
waardige	  opvolger	  van	  haar	  team	  genoot	  Kristel	  Koe-‐
lewijn.	  Je	  zou	  kunnen	  zeggen	  Harry	  heeft	  zijn	  titel	  
geprolongeerd!	  	  

Het	  was	  een	  sportief	  gezellige	  en	  succesvolle	  dag	  
voor	  TTV	  Huizen	  met	  als	  beloning	  een	  B-‐licentie	  voor	  
Louise!	  Nogmaals	  GEFELICITEERD!	  

Zondag	  21	  oktober	  was	  aansluitend	  op	  het	  succesvol-‐
le	  C-‐toernooi	  van	  gisteren	  het	  B-‐jeugd	  ranglijsttoer-‐
nooi.	  In	  tegenstelling	  tot	  gisteren	  werd	  er	  vandaag	  
WEL	  op	  tijd	  vertrokken…	  
Vandaag	  waren	  de	  deelnemers	  namens	  TTV	  Huizen:	  
Mak	  Temmet	  en	  Kristel	  Koelewijn.	  De	  begeleiders	  
vandaag	  waren:	  Edwin	  van	  Dijk	  en	  Ferry	  de	  Hoogen.	  
Zoals	  ook	  gisteren	  moesten	  de	  jongens	  om	  10	  uur	  
beginnen.	  
	  
Mak	  begon	  erg	  sterk	  tegen	  een	  zeer	  goede	  speler,	  
maar	  moest	  helaas	  zijn	  meerdere	  erkennen	  in	  zijn	  
tegenstander	  die	  later	  2e	  werd	  in	  de	  poule.	  De	  ande-‐
re	  3	  wedstrijden	  waren	  ondanks	  goed	  spel	  van	  Mak	  
simpelweg	  te	  goed.	  Mak	  moest	  door	  in	  het	  troost-‐
toernooi.	  Ondertussen	  was	  onze	  trainer,	  de	  heer	  
John	  Scott,	  ook	  gearriveerd	  om	  de	  verrichtingen	  van	  
zijn	  pupillen	  eens	  op	  een	  toernooi	  te	  bekijken	  en	  dus	  
in	  wedstrijdvorm.	  John	  nam	  ook	  meteen	  de	  coaching	  
op	  zich.	  Het	  mocht	  ondanks	  alle	  kanonnen	  langs	  de	  
kant	  niet	  baten	  en	  Mak	  verloor.	  Het	  is	  nog	  even	  
wennen	  aan	  de	  sterke	  B-‐spelers.	  
	  
Kristel	  was	  ondertussen	  ook	  begonnen	  met	  haar	  
toernooi	  en	  werd	  meteen	  door	  de	  uiteindelijke	  
nummer	  1	  behoorlijk	  van	  tafel	  geslagen.	  De	  overige	  2	  
wedstrijden	  werden	  net	  aan	  verloren.	  Er	  waren	  zeker	  
kansen,	  maar	  ze	  wist	  ze	  net	  niet	  te	  winnen.	  Dus	  he-‐
laas	  ook	  voor	  Kristel	  het	  troosttoernooi.	  Ook	  bij	  Kris-‐
tel	  was	  John	  Scott	  aanwezig	  om	  haar	  te	  coachen	  en	  
van	  nuttige	  tips	  te	  voorzien.	  Saillant	  detail	  was	  dat	  
meneer	  en	  mevrouw	  Koelewijn	  op	  de	  tribune	  zaten	  
om	  de	  verrichtingen	  van	  dochterlief	  te	  volgen.	  
De	  eerste	  wedstrijd	  in	  de	  troostronde	  werd	  slap	  be-‐
gonnen,	  maar	  Kristel	  vocht	  zich	  terug	  in	  de	  wedstrijd	  
en	  kwam	  uiteindelijk	  met	  2-‐2	  gelijk.	  	  De	  laatste	  game	  
verloor	  ze	  helaas,	  maar	  met	  opgeheven	  hoofd	  kon-‐
den	  we	  afscheid	  nemen	  van	  het	  B-‐toernooi	  in	  Hoorn.	  
(vervolg	  op	  blz:25)	  
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(vervolg	  van	  blz:24)	  
Het	  volgende	  B-‐toernooi	  op	  15	  December	  mogen	  
Kristel	  en	  Louise	  weer	  samen	  aantreden	  uiteraard	  is	  	  
Mak	  er	  ook	  weer	  bij.	  Het	  was	  een	  leuke	  dag	  en	  in	  As-‐
sen	  gaan	  we	  voor	  een	  beter	  resultaat!	  
	  
Namens	  de	  TCJ	  
Ferry	  de	  Hoogen	  
	  

Finale	  afdelingsronde	  Nationale	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Jeugdmeerkampen	  2012	  

	  
Op	  28	  oktober	  streden	  Kristel	  Koelewijn,	  Mak	  
Temmet	  en	  Yoeri	  Tax	  voor	  een	  plek	  in	  de	  kwart	  
finale	  van	  de	  landelijke	  ronde	  van	  de	  Nationale	  
Jeugdmeerkampen.	  	  
	  
Kristel	  hoefde	  vandaag	  slechts	  1	  partij	  te	  spelen	  
om	  dit	  te	  bewerkstelligen.	  Tessa	  van	  Antwerpen	  
van	  Over	  ‘t	  Net	  moest	  verslagen	  worden.	  Kristel	  
had	  wat	  last	  van	  de	  wintertijd,	  maar	  was	  geluk-‐
kig	  op	  tijd	  wakker	  en	  won	  in	  5	  games.	  
	  
Mak	  Temmet	  speelde	  een	  uitstekend	  toernooi.	  
Met	  aanwijzingen	  van	  trainer	  John	  Scott	  won	  hij	  
bijna	  al	  zijn	  partijen	  van	  voornamelijk	  Landelijk	  C	  
spelers.	  Slechts	  één	  partij	  werd	  verloren,	  maar	  
omdat	  deze	  jongen	  aan	  het	  einde	  twee	  wed-‐
strijden	  verloren	  had,	  werd	  Mak	  zelfs	  eerste	  in	  
zijn	  poule.	  Een	  geweldige	  prestatie.	  
	  
Yoeri	  begon	  fantastisch	  aan	  zijn	  eerste	  partij,	  te-‐
gen	  een	  landelijk	  A	  speler	  stond	  hij	  2-‐0	  voor	  in	  
games	  en	  de	  3e	  game	  op	  diverse	  matchpoints.	  	  
	  

	  
(foto:	  Henk	  Tax)	  
	  
	  

	  
	  
	  
Helaas	  ging	  deze	  game	  met	  19-‐17	  naar	  zijn	  te-‐
genstander	  en	  uiteindelijk	  won	  deze	  op	  ervaring	  
in	  5	  games.	  Hier	  baalde	  Yoeri	  zo	  erg	  van,	  dat	  hij	  
zijn	  volgende	  partijen	  ondanks	  goed	  spel	  niet	  
meer	  wist	  te	  winnen.	  Gelukkig	  heeft	  hij	  met	  wat	  
tips	  van	  John	  Scott	  toch	  nog	  een	  partij	  van	  een	  
Landelijk	  C	  speler	  gewonnen	  en	  werd	  uiteindelijk	  
7e	  in	  zijn	  poule.	  
	  
Kristel	  en	  Mak	  zijn	  dus	  door	  naar	  de	  kwart	  finale	  
van	  de	  landelijke	  ronde	  en	  mogen	  op	  zaterdag	  8	  
december	  in	  Almere	  strijden	  tegen	  spelers	  uit	  
heel	  het	  land	  voor	  een	  plek	  in	  de	  halve	  finale.	  	  
	  
Namens	  de	  TCJ	  
Henk	  Tax	  

 
 
 
 

Afdelings Kampioenschappen Afdeling 
Midden 2013 

	  
Op	  12	  en	  19	  januari	  2013	  worden	  weer	  de	  afdelings-‐
kampioenschappen	  van	  de	  afdeling	  Midden	  gespeeld	  
bij	  de	  TTV	  Hilversum	  te	  Hilversum.	  Iedereen	  die	  
competitie	  speelt	  is	  hiervoor	  al	  ingeschreven.	  
	  
Op	  zaterdag	  12	  januari	  spelen:	  
Pardis	  Faqiri,	  Tim	  Hoek,	  Maxim	  van	  der	  Kaaij,	  Kristel	  
Koelewijn,	  Louise	  Kos,	  Sander	  Lam,	  Andreas	  Lauffer,	  
Fabio	  Lemsom,	  Jasper	  Tax,	  Yoeri	  Tax,	  Mak	  Temmet,	  
Mod	  Temmet	  en	  Timo	  Weinberg.	  
	  
Op	  zaterdag	  19	  januari	  spelen:	  
Kees	  Arwert,	  Arianne	  Boot,	  Thijmen	  van	  Dijk,	  Joey	  
Maphar,	  Liquenda	  Molenaar,	  Ricardo	  Romijn,	  Bart	  
Swinkels	  en	  Luca	  Wagenmakers	  
	  
Schrijf	  deze	  datum	  dus	  vast	  in	  je	  agenda!	  
	  
Namens	  de	  TCJ	  
Henk	  Tax	  
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Wanneer: Wat:( Voor(wie:
27#december Prima-Donna-Kaas-Oliebolllentoernooi Niet-leden-senioren

28#december Prima-Donna-Kaas-Oliebolllentoernooi Jeugd-&-niet-leden

28#december Prima-Donna-Kaas-Oliebolllentoernooi Senioren

04#januari Nieuwsjaarsreceptie-2013-om-20:00-uur Jeugd-&-Senioren

08#januari Vanaf-deze-datum-vrij-spelen Senioren

10#januari Vanaf-deze-datum-vrij-spelen-voor-de-recreanten Senioren

11#januari Vanaf-deze-datum-vrij-spelen Jeugd

12#januari Afdelingskampioenschap-hogere-klasse Jeugd

13#januari Afdelingskampioenschap-hogere-klasse Senioren

15#januari Start-training-competitie-en-combinatiegroep Jeugd-&-Senioren

17#januari Start-training-recreanten Senioren

18#januari Prima-Donna-Kaas-Clubkampioenschap Senioren

19#januari Afdelingskampioenschap-lagere-klasse Jeugd

20#januari Afdelingskampioenschap-lagere-klasse Senioren

21#januari Start-Competitie-Afdeling Senioren

26#januari Start-Competitie-Landelijjk Senioren

17#februari 1/2-Finale-Nationale-Jeugdmeerkampen Jeugd

01#maart Vrije-week-toernooi,-Inhaalweek Senioren

Voor(in(je(Agenda

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

De jeugdcommissie  
	  

bedankt	  alle	  recreanten,	  competitiespelers,	  
begeleiders,	  ouders,	  coaches	  en	  trainers	  
van	  TTV	  Huizen	  voor	  een	  fantastisch	  

2012.	  We	  hopen	  in	  2013	  weer	  op	  dezelfde	  
positieve	  inzet.	  

	  
Wij	  wensen	  iedereen	  
prettige	  feestdagen	  

en	  een	  
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Namens	  de	  redactie	  wensen	  wij	  jullie	  
	  

Fijne	  Kerstdagen	  
en	  een	  

Gelukkig	  Nieuwjaar	  
	  

We	  willen	  iedereen	  bedanken	  die	  heeft	  
bijgedragen	  aan	  de	  totstandkoming	  en	  het	  
rond	  brengen	  van	  de	  Voltreffer	  in	  2012,	  

Petra	  &	  Maarten	  




