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Van de voorzitter 
 

In	  de	  eerste	  week	  van	  januari	  hebben	  we	  tijdens	  de	  
nieuwjaarsreceptie	  het	  tafeltennisjaar	  geopend	  en	  
inmiddels	  zijn	  we	  al	  weer	  drie	  maanden	  verder.	  Een	  
globaal	  verslag	  van	  de	  toespraak	  vindt	  u	  elders	  in	  deze	  
Voltreffer.	  
	  
Woensdag	  2	  januari	  heb	  ik	  met	  Jan	  de	  Groot	  van	  De	  
Groot	  Verzekeringen	  gesproken	  over	  het	  verlengen	  
van	  de	  sponsorcontracten.	  Het	  betrof	  de	  advertentie	  
in	  de	  Voltreffer	  en	  de	  teamsponsoring	  van	  ons	  1e	  
jeugdteam.	  Helaas	  is	  het	  teamsponsoringcontract	  niet	  
verlengd.	  Dit	  contract	  liep	  al	  vanaf	  	  januari	  2000	  mid-‐
dels	  het	  sponsoren	  van	  het	  1e	  meisjesteam,	  vanwege	  
het	  stoppen	  van	  het	  meisjesteam	  in	  juni	  2005	  is	  het	  
contract	  omgezet	  naar	  het	  1e	  jeugdteam,	  in	  totaal	  dus	  
13	  jaar.	  Wij	  willen	  De	  Groot	  nogmaals	  bedanken	  voor	  
het	  ondersteunen	  van	  onze	  jeugd	  gedurende	  deze	  
lange	  periode.	  Het	  advertentiecontract	  in	  de	  Voltref-‐
fer	  zal	  wel	  verlengd	  worden,	  dit	  contract	  loopt	  ook	  al	  
heel	  lang,	  namelijk	  vanaf	  januari	  1974,	  dit	  is	  dus	  al	  39	  
jaar!	  Als	  vereniging	  zijn	  wij	  afhankelijk	  van	  onze	  spon-‐
soren	  om	  activiteiten	  te	  kunnen	  ontplooien,	  vanaf	  
deze	  plaats	  wil	  ik	  graag	  al	  onze	  sponsoren	  danken	  
voor	  het	  ondersteunen	  van	  de	  TTV	  Huizen.	  
	  
De	  Prima	  Donna	  Kaas	  Oliebollentoernooien	  waren	  
traditioneel	  goed	  bezocht.	  De	  aankleding	  en	  de	  	  loterij	  
waren	  deze	  editie	  bijzonder	  goed	  verzorgd,	  de	  reden	  
hiervoor	  was	  het	  60-‐jarig	  jubileum	  van	  het	  Oliebollen-‐
toernooi,	  complimenten	  voor	  de	  vrijwilligers	  en	  deel-‐
nemers.	  Voor	  een	  uitgebreider	  verslag	  verwijs	  ik	  u	  
naar	  de	  betreffende	  stukken	  bij	  de	  T.C.S.	  en	  de	  T.C.J..	  
	  
De	  trainingen	  van	  de	  jeugd	  en	  senioren	  zijn	  weer	  ge-‐
start	  en	  worden	  verzorgd	  door	  John	  Scott,	  Gijs	  Mole-‐
naar,	  Henk	  Oversteegen	  en	  Ina	  Busscher.	  	  
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Op	  de	  nieuwjaarsreceptie	  had	  ik	  bij	  het	  noemen	  van	  
de	  trainers	  per	  ongeluk	  iemand	  vergeten,	  namelijk	  
Ruben	  Lam.	  Zo	  blijkt	  wel	  weer	  dat	  het	  noemen	  van	  
namen	  een	  risico	  met	  zich	  mee	  brengt	  en	  dat	  is	  dat	  je	  
iemand	  vergeten	  kan.	  Ruben,	  excuus	  dat	  ik	  je	  niet	  
bedankt	  heb	  voor	  je	  inzet,	  dus	  hierbij.	  
	  
Jan	  Visser	  kreeg	  in	  het	  kader	  van	  zijn	  50-‐jarig	  lidmaat-‐
schap	  op	  1	  februari	  een	  aandenken	  en	  een	  bos	  bloe-‐
men	  uitgereikt.	  
	  
De	  voorjaarscompetitie	  is	  begonnen	  en	  al	  over	  de	  
helft.	  Ik	  ga	  er	  vanuit	  dat	  we	  aan	  het	  eind	  van	  het	  sei-‐
zoen	  weer	  een	  aantal	  kampioenen	  kunnen	  huldigen.	  
	  
Op	  9	  februari	  is	  Lammert	  Beekhuis op	  63	  jarige	  leef-‐
tijd overlede.	  Lammert	  is jaren	  lid geweest van onze 	  
vereniging	  en	  heeft	  ook	  nog	  een	  periode	  de	  sponso-‐
ring	  verzorgd.	  
	  
Ten	  aanzien	  van	  de	  televisie	  is	  de	  Z.K.C.	  al	  een	  tijdje	  
op	  zoek	  naar	  een	  goede	  permanente	  oplossing,	  het	  
doel	  is	  om	  de	  telefoon	  en	  de	  televisie	  te	  koppelen	  aan	  
internet.	  We	  hopen	  hier	  binnenkort	  meer	  over	  te	  
kunnen	  melden.	  
	  
Heeft	  u	  al	  de	  sfeerverlichting	  gezien	  in	  de	  kantine?	  
Kom	  dan	  snel	  eens	  langs	  op	  bijvoorbeeld	  de	  vrijdag-‐
avond.	  Een	  compliment	  voor	  degenen	  die	  het	  mogelijk	  
gemaakt	  hebben.	  
	  
Op	  maandag	  25	  maart	  2013	  staat	  de	  A.L.V.	  op	  het	  
programma.	  Ik	  had	  op	  de	  nieuwjaarsreceptie	  al	  aan-‐
gegeven	  dat	  we	  een	  aantal	  kandidaten	  gingen	  aan-‐
spreken	  om	  de	  vacature	  van	  bestuursvertegenwoordi-‐
ger	  T.C.S.	  en	  P.A.C.	  in	  te	  vullen.	  Het	  bestuur	  is	  zeer	  
tevreden	  dat	  de	  gesprekken	  met	  deze	  kandidaten	  een	  
positief	  resultaat	  hebben	  opgeleverd.	  Marcel	  Mole-‐
naar	  zal	  voorgedragen	  worden	  voor	  de	  functie	  verte-‐
genwoordiger	  T.C.S.	  en	  André	  Rebel	  zal	  voorgedragen	  
worden	  voor	  de	  functie	  vertegenwoordiger	  P.A.C..	  
Zowel	  Marcel	  als	  André	  hebben	  al	  een	  commissiever-‐
gadering	  meegedraaid,	  ze	  hebben	  er	  zin	  in.	  Op	  de	  
komende	  A.L.V.	  zal	  het	  jaar	  2012	  besproken	  worden	  in	  
de	  vorm	  van	  jaarverslagen	  en	  financiële	  stukken.	  Ook	  
komt	  de	  begroting	  voor	  2013	  aan	  de	  orde,	  evenals	  de	  
huldiging	  van	  de	  jubilea	  en	  de	  uitreiking	  van	  de	  men-‐
taliteitsbeker.	  	  
	  
Hierbij	  nodig	  ik	  u	  uit	  om	  maandag	  25	  maart	  2013	  uw	  
betrokkenheid	  te	  tonen,	  tot	  dan.	  
	  
Frank	  Hagen	  
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NIEUWJAARSRECEPTIE 

	  
De	  nieuwjaarsreceptie	  is	  gehouden	  op	  vrijdag	  4	  janua-‐
ri.	  Met	  een	  goed	  gevulde	  kantine	  hebben	  we	  het	  jaar	  
2013	  geopend,	  het	  was	  gezellig.	  Hieronder	  een	  glo-‐
baal	  verslag	  van	  de	  gehouden	  toespraak.	  
	  
“Van	  harte	  welkom	  op	  de	  Nieuwjaarsborrel.	  Namens	  
het	  bestuur	  wens	  ik	  iedereen	  een	  gezond	  en	  gelukkig	  
2013.	  
	  
We	  kijken	  even	  terug	  op	  het	  afgelopen	  jaar	  (2012),	  
waarbij	  we	  soms	  ook	  even	  vooruitkijken.	  
	  
Competitie:	  
In	  de	  voorjaarscompetitie	  3	  kampioensteams	  (helaas	  
geen	  jeugdteam,	  maar	  wel	  3	  seniorenteams),	  waaron-‐
der	  het	  2e	  seniorenteam	  dat	  kampioen	  werd	  in	  de	  
Hoofdklasse	  en	  3e	  divisie	  mocht	  gaan	  spelen.	  In	  de	  
najaarscompetitie	  4	  kampioenen	  (1	  jeugd-‐	  en	  3	  senio-‐
renteams).	  Het	  1e	  en	  2e	  jeugdteam	  verdienen	  een	  
compliment	  voor	  het	  spelen	  in	  zowel	  de	  kampioens-‐
poule	  en	  landelijk	  A.	  Voor	  het	  1e	  herenteam	  verliep	  
2012	  naar	  verwachting,	  een	  3e	  en	  2e	  plaats	  is	  een	  goed	  
resultaat.	  Het	  2e	  herenteam	  is	  helaas	  gedegradeerd,	  
het	  bleek	  nog	  behoorlijk	  wennen	  aan	  het	  niveauver-‐
schil	  tussen	  de	  Hoofdklasse	  en	  de	  3e	  divisie.	  
	  

	  
(foto:Maarten	  Robbers)	  
	  
Toernooien:	  
Het	  afgelopen	  jaar	  waren	  er	  weer	  genoeg	  succesvolle	  
toernooien,	  het	  PDK	  Bedrijventoernooi,	  een	  mini-‐
meerkamp	  bij	  ons,	  de	  PDK	  Oliebollentoernooien	  (met	  
een	  loterij),	  een	  uitwisselingstoernooi	  met	  Almeerspin	  
en	  de	  diverse	  recreantentoernooien.	  Op	  de	  externe	  
jeugdtoernooien	  waren	  we	  zeer	  goed	  vertegenwoor-‐
digd	  en	  heeft	  de	  jeugd	  goed	  gepresteerd,	  ga	  zo	  door.	  
Bij	  de	  senioren	  was	  er	  altijd	  een	  toernooitje	  voor	  geïn-‐
teresseerden	  in	  de	  inhaalweken.	  Quinten	  van	  Dissel	  	  
	  

	  
	  
werd	  afdelingskampioen	  bij	  de	  jeugd.	  Gijs	  Molenaar	  
werd	  voor	  de	  21e	  keer	  algemeen	  clubkampioen	  senio-‐
ren	  en	  2e	  bij	  de	  	  afdelingskampioenschappen.	  
	  
Training:	  
De	  trainingen	  zijn	  goed	  verzorgd,	  iedereen	  is	  positief,	  
dit	  heeft	  bijgedragen	  aan	  de	  goede	  resultaten.	  
	  
Recreanten:	  
De	  groep	  van	  Henk	  en	  Ina	  is	  behoorlijk	  stabiel	  in	  2012,	  
wekelijks	  gemiddeld	  12	  deelnemers.	  
	  
Barmedewerkersavond:	  
Tijdens	  deze	  bijeenkomst	  zijn	  veel	  aandachtspunten	  
aangestipt,	  waaronder	  het	  ongeoorloofd	  pakken	  van	  
drankjes	  door	  anderen	  dan	  de	  bardienstmedewerker	  
en	  het	  verbod	  op	  roken	  in	  het	  halletje.	  Voor	  de	  rokers	  
is	  speciaal	  een	  mooi	  afdak	  gemaakt	  om	  droog	  buiten	  
te	  kunnen	  roken,	  graag	  wil	  ik	  de	  personen	  die	  buiten	  
staan	  vragen	  op	  te	  letten	  op	  luidruchtig	  praten	  i.v.m.	  
de	  omwonenden.	  
	  
Sponsoring:	  
Over	  de	  sponsoring	  en	  promotie	  zijn	  wij	  positief.	  In	  de	  
kranten	  staan	  regelmatig	  leuke	  stukjes.	  
Het	  contract	  met	  Lentink	  is	  afgelopen	  en	  zal	  niet	  ver-‐
lengd	  worden,	  helaas	  ging	  de	  laatste	  editie	  om	  de	  
Lentink-‐Cup	  niet	  door	  vanwege	  een	  tekort	  aan	  teams	  
bij	  Rega.	  
Ten	  aanzien	  van	  sponsor	  De	  Groot	  was	  ik	  van	  de	  week	  
(2	  januari)	  bij	  De	  Groot	  om	  het	  een	  en	  ander	  door	  te	  
spreken.	  Helaas	  is	  de	  sponsoring	  (kleding)	  van	  ons	  1e	  
jeugdteam	  gestopt,	  dit	  mede	  op	  economische	  gron-‐
den.	  De	  Groot	  blijft	  gelukkig	  wel	  adverteerder	  in	  ons	  
clubblad.	  
Het	  contract	  met	  onze	  hoofdsponsor	  Prima	  Donna	  
Kaas	  liep	  31-‐12-‐2012	  af,	  in	  de	  komende	  periode	  zal	  ik	  
een	  afspraak	  plannen	  met	  Jan	  Kos	  om	  te	  praten	  over	  
verlenging.	  Prima	  Donna	  Kaas	  is	  al	  10	  jaar	  onze	  hoofd-‐
sponsor,	  middels	  de	  naamskoppeling	  aan	  de	  grotere	  
interne	  toernooien,	  de	  omheiningen,	  het	  verzorgen	  
van	  kaas	  tijdens	  evenementen,	  kledingsponsoring	  en	  
naamskoppeling	  H1,	  shirtsponsoring	  voor	  alle	  leden.	  
Voorlopig	  houden	  we	  alle	  naamkoppelingen	  in	  stand	  
tot	  er	  zekerheid	  is	  over	  de	  verlenging.	  
Er	  is	  op	  korte	  termijn	  een	  sponsorman/-‐vrouw	  nodig,	  
die	  de	  contacten	  onderhoud	  met	  de	  adverteerders	  en	  
sponsoren.	  
(vervolg	  op	  blz:	  4)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  3)	  
Voltreffer/Website/Infomail:	  
Over	  de	  Voltreffer,	  de	  website	  en	  de	  infomail	  zijn	  wij	  
tevreden.	  Het	  ziet	  er	  goed	  verzorgd	  uit,	  leuke	  stukjes	  
en	  voldoende	  afwisseling.	  Een	  punt	  van	  aandacht	  is	  de	  
aanlevering	  van	  informatie	  voor	  deze	  media,	  soms	  is	  
dit	  wat	  aan	  de	  late	  kant	  en	  niet	  altijd	  even	  actueel,	  dit	  
kan	  beter	  waardoor	  de	  leden	  altijd	  goed	  en	  voldoende	  
geïnformeerd	  worden.	  Dus	  ondersteun	  elkaar	  hierin.	  
	  
55+	  club:	  
De	  55+	  club	  heeft	  meer	  dan	  voldoende	  deelnemers,	  
soms	  is	  het	  wel	  wat	  druk	  om	  te	  kunnen	  spelen.	  Verder	  
gaat	  het	  zeer	  goed	  en	  is	  het	  gezellig.	  De	  uitwisseling	  
met	  Vitus	  resulteerde	  helaas	  niet	  in	  winst.	  Begin	  2012	  
vierde	  de	  55+	  club	  haar	  25-‐jarig	  bestaan.	  
	  
Vrijwilligersuitje:	  
Ondanks	  het	  aantal	  afmeldingen	  waren	  de	  deelne-‐
mers	  het	  er	  over	  eens	  dat	  het	  uitje	  voor	  herhaling	  
vatbaar	  is,	  het	  was	  een	  groot	  succes,	  een	  zonnige	  en	  
sportieve	  dag	  in	  Ospeldijk,	  incl.	  bbq.	  
	  
A.L.V.:	  
Rob	  Barendregt	  mocht	  de	  mentaliteitsbeker	  in	  ont-‐
vangst	  nemen.	  
De	  A.L.V.	  over	  2012	  zal	  dit	  jaar	  gehouden	  worden	  op	  
maandag	  25	  maart	  of	  woensdag	  27	  maart	  2013,	  dit	  
afhankelijk	  van	  de	  wensen	  van	  de	  leden,	  dus	  laat	  u	  
mening	  horen	  via	  de	  poll	  op	  de	  website.	  
	  
60-‐jarig	  jubileum	  Oliebollentoernooi:	  
Extra	  tintje	  verzorgd	  door	  de	  jubileumcommissie,	  zeer	  
geslaagd	  en	  complimenten	  voor	  de	  vrijwilligers.	  Een	  
herdenking	  aan	  dit	  jubileum	  uitgereikt	  aan	  Piet	  Knop,	  
omdat	  Piet	  58	  edities	  meegedaan	  heeft,	  krijgt	  een	  
mooie	  plek	  in	  de	  kantine.	  
	  
Commissies:	  
De	  PAC	  is	  in	  2012	  uitgebreid	  met	  3	  commissieleden	  
(Nicole	  van	  Beurden,	  Gerben	  de	  Jong	  en	  Maarten	  
Robbers).	  Jurriaan	  Dekker	  was	  gestopt.	  Er	  is	  dringend	  
behoefte	  aan	  iemand	  die	  de	  vacature	  sponsoring	  op-‐
pakt	  ten	  behoeve	  van	  het	  onderhouden	  van	  de	  con-‐
tacten	  met	  onze	  sponsoren.	  Veel	  activiteiten	  zijn	  af-‐
hankelijk	  van	  sponsoring,	  dus	  spreek	  mij	  aan	  als	  u	  
meer	  wilt	  weten.	  
	  
Bestuurssamenstelling:	  
In	  2012	  met	  z’n	  vijven,	  geen	  officiële	  vertegenwoordi-‐
ger	  van	  de	  TCS	  en	  PAC	  (Thijs	  Fennis	  was	  afgetreden	  op	  
de	  A.L.V.).	  Dit	  is	  opgepakt	  door	  Frank	  Hagen	  (naast	  de	  
functie	  Voorzitter)	  en	  Jeroen	  Blok	  (naast	  de	  functie	  
Secretaris).	  
	  

	  
	  
In	  2013	  (vanaf	  de	  A.L.V.)	  hopen	  wij	  kandidaten	  te	  
kunnen	  presenteren,	  de	  komende	  periode	  worden	  er	  
personen	  gevraagd.	  
	  
Schoonmaak:	  
Onze	  ereleden	  helpen	  de	  normale	  vrijwilligers	  met	  de	  
wekelijkse	  schoonmaak.	  
	  
Komende	  activiteiten:	  
Alle	  trainingen	  starten	  weer	  in	  de	  week	  van	  15-‐01.	  De	  
PDK	  Algemene	  Clubkampioenschappen	  Senioren	  wor-‐
den	  gehouden	  op	  vrijdag	  18-‐01.	  De	  competities	  be-‐
ginnen	  in	  de	  week	  van	  21-‐01.	  De	  eerste	  thuiswedstrijd	  
van	  ons	  1e	  jeugd-‐	  en	  herenteam	  is	  op	  zaterdag	  2	  fe-‐
bruari,	  komt	  allen	  kijken.	  
	  
Algemeen:	  
Tot	  slot	  wil	  ik	  natuurlijk	  iedereen	  bedanken	  die	  zich	  in	  
2012	  ingezet	  heeft	  voor	  de	  vereniging	  en	  ga	  er	  	  
vanuit	  dat	  iedereen	  komend	  jaar	  weer	  zijn	  best	  doet	  
om	  er	  een	  gezellig	  en	  succesvol	  jaar	  van	  te	  maken.	  
Dank	  u	  voor	  uw	  aandacht.”.	  
	  
Frank	  Hagen	  
Voorzitter	  
	  

Datum Algemene Leden Vergadering 
	  
De	  uitslag	  van	  de	  poll	  is	  al	  eerder	  via	  de	  website	  en	  
de	  Infomail	  bekend	  gemaakt.	  Het	  kan	  dus	  zijn	  dat	  	  
u	  /	  je	  al	  eerder	  gehoord	  of	  gezien	  heeft	  dat	  de	  dag	  
veranderd	  is	  van	  de	  woensdag	  naar	  de	  maandag.	  De	  
datum	  is	  nu	  dus	  	  
	  

25	  maart	  2013	  om	  20.00	  uur.	  
	  
We	  zien	  u	  /	  jou	  dan	  ook	  graag	  op	  deze	  avond	  in	  de	  
Kloef.	  	  
	  
Het	  aantal	  inzendingen	  was	  23	  stuks,	  waarvan	  5	  zon-‐
der	  voorkeur	  en	  de	  onderlinge	  verdeling	  was	  9	  voor	  
zowel	  de	  maandag	  als	  de	  woensdag.	  Om	  te	  zien	  of	  er	  
meer	  leden	  komen	  en	  om	  de	  terugkerende	  vraag	  
voor	  een	  andere	  dag	  te	  honoreren	  heeft	  het	  bestuur	  
besloten	  om	  voor	  dit	  jaar	  toch	  naar	  de	  maandag	  te	  
gaan.	  Later	  gaan	  we	  evalueren	  of	  de	  maandag	  beter	  
bezocht	  wordt	  dan	  de	  bekende	  woensdag.	  
	  
Namens	  het	  bestuur,	  
Jeroen	  Blok	  
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UITNODIGING 
 
 

ALGEMENE LEDEN VERGADERING 
 

TAFELTENNISVERENIGING 
 

HUIZEN 
 
 
 

maandag 25 maart 2013 
 
 

“DE KLOEF” 
 
 

20.00 uur 
 
 

Degenen die vorig jaar op de A.L.V. aanwezig waren krijgen automatisch de totale verslagen. 
 
Belangstellenden zijn van harte welkom en kunnen een exemplaar ontvangen door zijn/haar naam te noteren op 
de intekenlijst in de kantine. U ontvangt dan de volledige verslagen thuis. 

 
 

AGENDA ALGEMENE LEDEN VERGADERING 
 
  1 Opening      Pauze 
 
  2 Ingekomen stukken en mededelingen    7 Benoeming kascontrolecommissie 
 
  3 Notulen A.L.V. 28 maart 2012    8 Begroting 2013 
 
  4 Bespreking van de jaarverslagen    9 Rondvraag 
 
  5 Verenigingsonderscheidingen   10 Sluiting 
 
  6 Bestuursverkiezing 
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TOELICHTING AGENDA A.L.V. 
25 maart 2013 

20.00 uur 
 
 
 
4 Bespreking van de jaarverslagen 
 

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

 
5 Verenigingsonderscheidingen 
 

a. Speldjes 
- 10 jaar lidmaatschap (Sabine Dekker - van Duinkerken, Thijs Fennis, Kevin Kos, Ruben Lam) 
- 25 jaar lidmaatschap (geen kandidaten) 
- 50 jaar lidmaatschap (geen kandidaten) 

b. Lid van verdienste / Erelidmaatschap 
c. Mentaliteitsbeker 

 
6 Bestuursverkiezing 
 

Aftredend en herkiesbaar: 
Penningmeester   : Patrick Visser 
Vertegenwoordiger T.C.J.  : Cees Lam 
 
Het bestuur stelt Marcel Molenaar voor, als kandidaat voor de functie Vertegenwoordiger T.C.S., de 
functie was vacant sinds 15-06-2011. 
Het bestuur stelt André Rebel voor, als kandidaat voor de functie Vertegenwoordiger P.A.C., de functie 
was vacant sinds 28-03-2012. 
 
Kandidaten kunnen zich uiterlijk 10 dagen voorafgaand aan de Algemene Leden Vergadering 
schriftelijk opgeven, voorzien van vijf ondersteunende handtekeningen van leden van de T.T.V. 
Huizen, bij het bestuur. 

  
 

Degenen die vorig jaar op de Algemene Leden Vergadering aanwezig waren krijgen automatisch de 
totale verslagen. Andere belangstellenden kunnen een exemplaar ontvangen door hun naam te noteren 
op een lijst in de kantine. U ontvangt dan de volledige verslagen thuis. 
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Van de Penningmeester 
	  
Zoals	  de	  meeste	  van	  jullie	  weten	  wordt	  elk	  jaar	  de	  
hoogte	  van	  de	  contributies	  opnieuw	  bepaald	  aan	  de	  
hand	  van	  de	  huurprijzen	  die	  de	  gemeente	  Huizen	  aan	  
ons	  berekend.	  

Net	  zoals	  vorig	  jaar	  heeft	  de	  gemeente	  Huizen	  boven-‐
op	  de	  jaarlijkse	  inflatie-‐index	  een	  fikse	  zaalhuur	  ver-‐
hoging	  doorgevoerd.	  Deze	  zaalhuurverhoging	  wordt	  
zoals	  afgesproken	  op	  de	  A.L.V.	  direct	  doorgerekend	  in	  
de	  Clubcontributie.	  Daar	  wij	  in	  2012	  echter	  minder	  
zalen	  gehuurd	  hebben	  dan	  begroot,	  heeft	  het	  bestuur	  
besloten	  dit	  geld	  diect	  teru g	  te	  laten	  vloeien	  naar	  de	  
leden	  door	  het	  te	  verrekenen	  met	  de	  contributiever-‐
hoging.	  Uiteindelijk	  betekent	  dit	  een	  verhoging	  van	  
gemiddeld	  12%	  (jeugd	  en	  senioren)	  	  op	  de	  Clubcontri-‐
butie	  ten	  opzichte	  van	  2012.	  
	  
De	  bondscontributie	  (en	  competitietoeslag)is 	  door	  de	  
tafeltennisbond	  1,5/2%	  verhoogd	  en	  wordt	  één	  op	  
één	  doorgerekend.	  

Verder	  is	  per	  1	  januari	  2013	  het	  inschrijfgeld	  afge-‐
schaft.	  Wij	  willen	  uiteraard	  nieuwe	  leden	  zoveel	  mo-‐
gelijk	  verwelkomen	  en	  inschrijfgeld	  is	  wat	  dat	  betreft	  
wat	  achterhaald.	  Zeker	  als	  we	  in	  ogenschouw	  nemen	  
dat	  nieuwe	  leden	  geen	  bondscontributie	  betaalden.	  

De	  Club-‐	  en	  bondscontributiegelden	  van	  2013	  bedra-‐
gen	  in	  euro's:	  

	  

	  

	  

	  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Beëindiging	  lidmaatschap	  schriftelijk	  voor	  
1	  juni	  of	  1	  december	  t.a.v.	  de	  ledenadministratie.	  
	  
Daarnaast	  informeer	  ik	  u	  over	  de status	  van	  de	  vragen	  
welke	  u	  mij	  op	  de	  A.L.V.	  over	  het	  jaar	  2011	  heeft	  ge-‐
steld.	  	  
	  
1.	  	  De	  "	  kopieerkaart"	  	  is	  afgeboekt	  zoals	  voorgesteld	  
door	  Jan	  Visser.	  
	  
2.	  	  De	  spaarpot	  "Club	  van	  25"	  	  zal	  op	  de	  balans	  van	  het	  
boekjaar	  2012	  positief	  terugkomen	  	  
(naar	  aanleiding	  van	  de	  vraag	  van	  Arie	  Rebel).	  
	  
3.	  In	  de	  A.L.V.-‐set	  van	  het	  boekjaar	  2012	  zal	  een	  toe-‐
lichting	  op	  de begroting en terugkomen
(naar aan leiding	  van	  een	  vraag	  van	  Jan	  Visser). 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ik	  hoop	  u	  hierbij	  voldoende	  te	  hebben	  geïnformeerd,	  
mocht	  u	  nog	  vragen	  of	  opmerkingen	  hebben	  dan	  ver-‐
neem	  ik	  die	  uiteraard	  graag.	  
	  
Patrick	  Visser	  
Penningmeester@ttvhuizen.nl	  

 
 
 

!

Jeugd!
(t/m!16!jaar)!

! !

Senioren!(17!
jaar!en!ouder)!

! ! !

Clubcontributie! 79,92! ! 118,44! ! per!jaar!
Bondscontributie! 13,88! ! 13,88! ! ,,!

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC!
Totaal!basisleden! 93,80! ! 132,32! ! per!jaar!
Competitietoeslag!bond! 25,12! ! 37,48! ! ,,!

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC!
Totaal!competitie!spelende!leden! 118,92!

!
169,80!

!
per!jaar!

! !! !! !
! ! ! ! ! !
!
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Adhoc-toernooi van vrijdag 7-12-2012 
 
Er	  werd	  op	  deze	  avond	  spontaan	  een	  toernooi	  geor-‐
ganiseerd.	  Het	  is	  een	  plankjes/kleine	  batjes-‐toernooi	  
geworden.	  
Er	  waren	  10	  deelnemers	  waarbij	  Quinten	  van	  Dissel	  de	  
eerste	  plek	  wist	  te	  veroveren.	  
	  
Prima Donna Kaas Oliebollentoernooi 

leden op vrijdag 28-12-2012 
 

Er	  waren	  44	  deelnemers	  verdeeld	  over	  8	  poules.	  De	  
nummers	  1	  t/m	  8	  zijn	  geworden:	  Ruben	  Lam,	  Manu-‐
ella	  Schuurman,	  Kevin	  Muller,	  Edwin	  van	  Dijk,	  Moni-‐
que	  Kievith,	  Jurriaan	  Dekker,	  Henk	  Tax,	  Quiten	  van	  
Dissel.	  
	  

	  
	  

Afdelingkampioenschappen 2013 
 

Voor	  de	  hogere	  senioren	  werd	  deze	  gehouden	  op	  
zondag	  13-‐1-‐2013.	  Namens	  TTV	  Huizen	  namen	  9	  men-‐
sen	  deel	  te	  weten:	  
Gijs	  Molenaar	  die	  tweede	  werd	  in	  enkelklasse	  1,	  Ro-‐
bert	  Bunschoten	  die	  tweede	  werd	  in	  enkelklasse	  3,	  
Ferry	  de	  Hoogen	  die	  de	  troostronde	  in	  enkelklasse	  3	  
wist	  te	  winnen,	  Frank	  Bilius,	  Patrick	  Visser,	  Quiten	  van	  
Dissel,	  Danny	  Harthoorn,	  Jerry	  van	  Leeuwen	  en	  Nico	  
Sentini.	  
Voor	  de	  lagere	  senioren	  werd	  deze	  gehouden	  op	  zon-‐
dag	  20-‐1-‐13.	  Namens	  TTV	  Huizen	  waren	  er	  dit	  jaar	  
weer	  deelnemers,	  in	  tegenstelling	  tot	  vorig	  jaar.	  Te	  
weten	  5	  stuks.	  Hierbij	  wist	  Edwin	  van	  Dijk	  een	  tweede	  
plek	  te	  halen	  in	  dubbelklasse	  3.	  
De	  overige	  deelnemers	  wisten	  geen	  prijzen	  te	  beha-‐
len.	  Dit	  waren	  Cees	  Lam,	  Yorick	  Westland,	  Robert	  Smit	  
en	  Bram	  Gerritse.	  
	  

 
 
 
 

 
 

Prima Donna Kaas algemene  
clubkampioenschappen  2013 

	  
Deze	  vonden	  plaats	  op	  vrijdag	  18-‐1-‐2013.	  Er	  waren	  28	  
deelnemers	  verdeeld	  over	  4	  poules.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Gijs	  Molenaar	  is	  voor	  de	  22ste	  keer	  algemeen	  club-‐
kampioen	  geworden	  en	  mocht	  de	  wisselbeker	  in	  ont-‐
vangst	  nemen	  en	  tevens	  behouden,	  daar	  hij	  deze	  weer	  
3	  keer	  op	  rij	  gewonnen	  had.	  Frank	  Billius	  werd	  2de.	  
	  
Namens	  de	  T.C.S.,	  
Bram	  Gerritse	  
	  
	  

Het Primadonnakaas niet-leden 
 oliebollentoernooi 

	  
Op	  27	  december	  was	  het	  dan	  zover.	  Het	  bovengeno-‐
emde	  toernooi	  zou	  weer	  plaats	  vinden.	  	  
	  
Er	  waren	  31	  deelnemers	  geregistreerd,	  maar	  zoals	  
gebruikelijk	  waren	  er	  de	  onafwendbare	  afmeldingen.	  
Zodoende	  bleven	  er	  28	  deelnemers	  over.	  Dat	  is	  een-‐
voudig	  in	  te	  delen	  in	  vier	  zevenkampen.	  Vantevoren	  
hadden	  we	  enkele	  spelers	  geplaatst,	  waardoor	  de	  
poules	  ongeveer	  even	  sterk	  waren.	  
	  
De	  eerste	  de	  beste	  wedstrijd	  was	  voor	  mij	  al	  een	  ver-‐
rassing.	  Kevin	  Muller,	  een	  	  vijfde	  klasse	  speler	  uit	  Al-‐
mere,	  won	  geheel	  terecht	  van	  Piet	  Versteeg.	  Piet	  was	  
het	  met	  deze	  overwinning	  eens,	  want	  hij	  begon	  niet	  
eens	  over	  een	  verkeerde	  indeling.	  In	  die	  eerste	  ronde	  
waren	  er	  nog	  meer	  opmerkelijke	  uitslagen.	  Frans	  v.d.	  
Kuinder	  won	  van	  Anneke	  Schipper	  en	  van	  Richard	  Hol.	  
Frans	  had	  toch	  een	  geweldige	  avond.	  Zijn	  regelmatige	  
aanwezigheid	  op	  de	  donderdagavond	  werpt	  dus	  zijn	  
vruchten	  af. (vervolg	  op	  blz:11)	  
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(vervolg	  van	  blz:11)	  
Dat	  Herman	  Thiel	  een	  publiekspeler	  is	  liet	  hij	  merken	  
toen	  hij	  vanuit	  de	  tweede	  zaal	  in	  de	  eerste	  wilde	  spe-‐
len.Hij	  won	  die	  wedstrijd	  van	  Henri	  Tilleman,	  toch	  een	  
speler	  van	  Vitus	  1.	  Cees	  Kranenburg	  won	  een	  game	  
met	  11-‐0	  van	  Inge	  v.d.	  Horst.	  Hij	  verontschuldigde	  
zich.	  Hij	  wilde	  enkele	  keren	  een	  fout	  maken	  om	  die	  
vervelende	  nul	  weg	  te	  werken,	  maar	  steeds	  kwam	  die	  
bal	  weer	  op	  tafel.	  Inge	  heeft	  toch	  een	  leuke	  avond	  
gehad.	  	  	  
	  
Toen	  de	  rook	  van	  de	  eerste	  ronde	  was	  opgetrokken	  
bleven	  er	  12	  spelers	  over.	  Dat	  waren	  Ed	  Appelboom,	  
Kevin	  Muller,	  Richard	  Hol,	  Jaap	  Schipper	  in	  een	  poule,	  
Henri	  Tilleman,	  Esther	  Zwart,	  Frans	  v.d.	  Kuinder	  en	  
Cees	  Kranenburg	  in	  een	  poule	  en	  Arie	  Hoek,	  Piet	  Ver-‐
steeg,	  Theo	  van	  Wierst	  en	  Herman	  Thiel	  in	  de	  laatste	  
poule.	  Zowel	  Arie	  als	  Piet	  hadden	  moeite	  met	  Her-‐
man,	  maar	  wonnen	  uiteindelijk	  wel.	  Verrassend	  was	  
ook	  het	  spel	  van	  Cees	  Kranenburg.	  Hij	  wist	  Henri	  een	  
game	  af	  te	  snoepen	  en	  hij	  wist	  van	  Esther	  Zwart	  te	  
winnen.	  Kevin	  Muller	  wist	  van	  Ed	  Appelboom	  te	  win-‐
nen.	  Toen	  ging	  het	  pas	  echt	  om	  de	  prijzen.	  Ook	  hier	  
waren	  erg	  spannende	  partijen.	  Cees	  Kranenburg	  wist	  
Arie	  Hoek	  een	  game	  af	  te	  snoepen.	  Dat	  was	  echter	  
niet	  genoeg.	  Hij	  werd	  derde.	  
	  
De	  finale	  ging	  tussen	  Ed	  en	  Arie,	  een	  wedstrijd	  die	  op	  
de	  woensdagmiddag	  vaak	  wordt	  gespeeld.	  Ditmaal	  
was	  Arie	  de	  sterkste,	  hoewel	  ik	  de	  indruk	  kreeg	  dat	  Ed	  
er	  bij	  voorbaat	  al	  vrede	  mee	  had.	  Om	  de	  plaatsen	  vier,	  
vijf	  en	  zes	  werd	  ook	  op	  het	  scherpst	  van	  de	  snede	  
gestreden.	  Hier	  was	  zelfs	  gametelling	  en	  onderling	  
resultaat	  noodzakelijk	  om	  tot	  een	  rangschikking	  te	  
komen.	  	  

	  
(foto:	  Jeroen	  Blok)	  
Henri	  werd	  vierde,	  Kevin	  vijfde	  en	  Piet	  zesde.	  Nog	  
voor	  24:00	  uur	  kon	  de	  prijsuitreiking	  plaatsvinden,	  wat	  
niet	  betekende	  dat	  iedereen	  toen	  al	  weg	  ging.	  
	  	  
Ina	  en	  Henk	  

 
 
jaar lidmaatschap 
Jan Visser 
	  
	  
	  

Op	  1	  februari	  is	  Jan	  Visser	  toegetreden	  tot	  het	  selecte	  
gezelschap	  die	  50	  jaar	  lid	  is	  van	  de	  tafeltennisvereni-‐
ging	  Huizen.	  Natuurlijk	  liet	  de	  vereniging	  deze	  gele-‐
genheid	  om	  het	  erelid	  hiermee	  te	  feliciteren	  niet	  
voorbijgaan.	  Een	  presentje	  en	  een	  bos	  bloemen	  mocht	  
dan	  ook	  niet	  ontbreken.	  Jan	  is	  een	  gewaardeerd	  lid	  
die	  al	  vele	  jaren	  tal	  van	  functies	  heeft	  vervuld.	  Dit	  
deed	  en	  doet	  hij	  met	  veel	  plezier	  en	  verricht	  hij	  nog	  
steeds	  vele	  hand	  –	  en	  spandiensten	  voor	  wat	  er	  nodig	  
is	  binnen	  de	  vereniging.	  Nog	  steeds	  is	  Jan	  elke	  week	  
bij	  de	  club	  (in	  het	  Holleblok)	  te	  vinden,	  is	  het	  niet	  om	  
iets	  te	  doen	  dan	  wel	  om	  even	  bij	  te	  praten	  met	  de	  
andere	  leden.	  
Op	  de	  foto	  krijgt	  Jan	  het	  presentje	  en	  bloemen	  uitge-‐
reikt	  door	  de	  secretaris	  Jeroen	  Blok.	  

(foto:	  Vivian	  Visser-‐Dekker)	  
	  

Namens	  het	  bestuur,	  
Jeroen	  Blok	  
	  
Tussenstanden in de voorjaarscompetitie 

2013 SENIOREN 
	  
De	  competitie	  is	  op	  het	  moment	  van	  schrijven	  alweer	  
aanbeland	  aan	  het	  begin	  van	  week	  6,	  dus	  de	  eerste	  
helft	  zit	  er	  (voor	  de	  meesten)	  op.	  Alleen	  team	  1	  loopt	  
wat	  achter,	  die	  hebben	  al	  een	  aantal	  vrije	  weken	  ach-‐
ter	  de	  rug	  en	  hebben	  pas	  3	  wedstrijden	  gespeeld.	  Het	  
seizoen	  lijkt	  niet	  zo	  heel	  succesvol	  te	  gaan	  verlopen	  als	  
van	  tevoren	  gehoopt.	  Er	  liggen	  eigenlijk	  maar	  2	  teams	  
op	  kampioenskoers	  (team	  4	  en	  team	  9),	  maar	  het	  gaat	  
alles	  behalve	  van	  een	  leien	  dakje.	  	  
(vervolg	  op	  blz:12)	  
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(vervolg	  van	  blz:11)	  
Hopelijk	  weten	  deze	  twee	  teams	  wel	  het	  kampioen-‐
schap	  binnen	  te	  halen	  hetgeen	  we	  wel	  van	  deze	  teams	  
verwachten.	  	  
	  
Hieronder	  een	  klein	  rondje	  langs	  de	  tafels.	  
	  
Derde	  divisie	  
Het	  vlaggenschip	  van	  onze	  club	  is	  de	  competitie	  slecht	  
begonnen,	  met	  een	  zeldzame	  zware	  nederlaag	  waarbij	  
zelfs	  Gijs	  geen	  wedstrijd	  wist	  te	  winnen.	  Hoe	  lang	  zal	  
dat	  wel	  niet	  geleden	  zijn.	  Uiteindelijk	  werd	  in	  de	  
thuiswedstrijd	  wel	  gewonnen,	  maar	  met	  12	  punten	  uit	  
3	  wedstrijden	  staan	  de	  heren	  op	  de	  zesde	  en	  laatste	  
plaats.	  Het	  is	  wel	  een	  vertekend	  beeld,	  want	  de	  num-‐
mer	  3	  en	  4	  staan	  binnen	  handbereik	  en	  hebben	  meer	  
wedstrijden	  gespeeld.	  Degraderen	  zal	  het	  team	  zeker	  
niet,	  ik	  ben	  wel	  benieuwd	  wie	  aan	  het	  eind	  van	  het	  
seizoen	  kopman	  van	  het	  team	  is,	  na	  3	  wedstrijden	  
staat	  Patrick	  er	  goed	  voor!	  
	  
Hoofdklasse	  
Het	  team	  met	  oliebollenkampioen	  Ruben	  Lam	  in	  de	  
gelederen,	  heeft	  het	  zoals	  verwacht	  moeilijk	  in	  deze	  
zwaarste	  hoofdklasse	  poule.	  Het	  begin	  met	  een	  klein	  
verlies	  tegen	  SVO	  was	  niet	  onaardig,	  daarna	  volgden	  
helaas	  3	  zware	  nederlagen.	  Laten	  we	  hopen	  dat	  de	  
goede	  lijn	  met	  een	  gelijkspel	  tegen	  Rega	  in	  de	  tweede	  
helft	  wordt	  voortgezet,	  misschien	  kan	  dit	  team	  dan	  
alsnog	  voor	  een	  grote	  verrassing	  zorgen.	  
	  
Eerste	  klasse	  
Het	  derde	  team	  heeft	  drie	  goede	  thuiswedstrijden	  
gespeeld,	  met	  19	  punten	  uit	  3	  wedstrijden.	  In	  de	  eer-‐
ste	  uitwedstrijd	  werd	  er	  echter	  noodgedwongen	  met	  
een	  invaller	  gespeeld	  en	  werd	  tegen	  concurrent	  
Woerden	  een	  kansloze	  10-‐0	  nederlaag	  geleden	  waar-‐
door	  het	  team	  misschien	  toch	  in	  de	  problemen	  zit	  met	  
alle	  uitwedstrijden	  die	  nog	  moeten	  komen.	  In	  deze	  
vreemde	  poule	  is	  het	  moeilijk	  aan	  te	  wijzen	  wie	  de	  
concurrent	  is	  voor	  degradatie,	  dus	  moeten	  de	  mannen	  
elke	  wedstrijd	  flink	  aan	  de	  bak.	  	  
	  
Tweede	  klasse	  
Team	  4	  begon	  zeer	  sterk	  aan	  de	  competitie	  en	  leek	  
fluitend	  op	  het	  kampioenschap	  af	  te	  stevenen.	  Con-‐
current	  Almeerspin	  werd	  ruim	  verslagen	  maar	  zij	  ble-‐
ven	  ruim	  winnen	  terwijl	  team	  4	  in	  wedstrijd	  4	  tegen	  
TVP	  steken	  liet	  vallen.	  Na	  vijf	  wedstrijden	  staat	  het	  
team	  dan	  ook	  op	  een	  gedeelde	  eerste	  plek.	  Als	  er	  in	  
de	  wedstrijd	  uit	  bij	  Almeerspin	  goede	  zaken	  gedaan	  
kunnen	  worden,	  kan	  het	  team	  rustig	  naar	  het	  einde	  
van	  de	  competitie	  wandelen.	  Mocht	  dit	  niet	  het	  geval	  
zijn,	  dan	  staat	  het	  team	  nog	  een	  spannende	  competi-‐
tie	  te	  wachten.	  

	  
Team	  5	  heeft	  het	  helaas	  erg	  moeilijk	  deze	  competitie.	  
Een	  niet	  goed	  uitgepakte	  hoogtestage	  van	  1	  van	  de	  
teamleden,	  en	  het	  minder	  bereikbaar	  zijn	  door	  de	  
bereikbaarheidsdiensten	  van	  de	  ander	  hebben	  zijn	  
invloed	  op	  de	  prestaties	  van	  het	  team…	  Tegen	  Buna	  
en	  HTTC	  zal	  er	  in	  de	  tweede	  helft	  beter	  gepresteerd	  
moeten	  worden	  om	  nog	  kans	  te	  houden	  op	  handha-‐
ving,	  kom	  op	  mannen!	  
	  
Derde	  klasse	  
Team	  6	  begon	  goed	  aan	  de	  competitie,	  met	  een	  ruime	  
overwinning	  op	  Hilversum	  en	  een	  kleine	  nederlaag	  
tegen	  kampioen	  Rega.	  In	  de	  volgende	  wedstrijden	  
ging	  het	  wat	  minder,	  helaas	  werd	  ook	  van	  concurrent	  
Almeerspin	  verloren	  waardoor	  het	  team	  nu	  onver-‐
wachts	  weer	  op	  plek	  5	  staat.	  Op	  zich	  misschien	  niet	  
zo’n	  probleem	  aan	  het	  einde	  van	  het	  seizoen,	  als	  er	  
maar	  genoeg	  punten	  gehaald	  worden.	  Er	  moet	  in	  de	  
tweede	  helft	  wel	  wat	  aan	  die	  punten	  gedaan	  worden,	  
want	  een	  tweede	  keer	  dispensatie	  krijgen	  voor	  de	  
derde	  klasse	  wordt	  lastig.	  Als	  Kees	  eenmaal	  van	  zijn	  
0%	  af	  is	  zal	  het	  vast	  wel	  goed	  komen	  met	  dit	  team.	  
	  
Vierde	  klasse	  
Team	  7	  draait	  lekker	  mee	  in	  deze	  competitie,	  zij	  staan	  
na	  5	  wedstrijden	  keurig	  tweede.	  Kampioenschap	  zal	  er	  
denk	  ik	  net	  niet	  inzitten,	  Werinon	  staat	  net	  even	  wat	  
punten	  te	  veel	  los.	  Maar	  een	  tweede	  plek	  zal	  een	  pri-‐
ma	  prestatie	  zijn.	  Cees	  laat	  	  als	  nieuweling	  zien	  dat	  hij	  
prima	  kan	  meekomen	  in	  de	  vierde	  klasse	  met	  een	  
winstpercentage	  van	  boven	  de	  50%.	  
Voor	  team	  8	  is	  het	  een	  eerste	  seizoen	  in	  de	  vierde	  
klasse	  en	  dat	  is	  blijkbaar	  wennen.	  De	  meeste	  teams	  
zijn	  net	  even	  te	  sterk	  waardoor	  het	  lastig	  zal	  zijn	  om	  
degradatie	  nog	  te	  kunnen	  voorkomen.	  Gelukkig	  laat	  
dit	  team	  wel	  zien	  dat	  ze	  aan	  de	  bar	  wel	  prima	  kunnen	  
meekomen…	  J	  
	  
Vijfde	  klasse	  
Team	  9	  is	  een	  team	  wat	  normaal	  gesproken	  kampioen	  
zal	  worden	  in	  de	  vijfde	  klasse,	  ze	  staan	  er	  na	  vijf	  wed-‐
strijden	  in	  ieder	  geval	  goed	  voor.	  Met	  drie	  punten	  
voorsprong	  op	  VEV	  moet	  het	  team	  in	  de	  tweede	  helft	  
laten	  zien	  dat	  zij	  in	  de	  breedte	  een	  sterker	  team	  heb-‐
ben.	  Ik	  ga	  er	  vanuit	  dat	  dit	  geen	  probleem	  zal	  worden	  
en	  ik	  heb	  de	  bloemen	  dan	  ook	  alvast	  besteld.	  	  
Huizen	  10	  doet	  het	  prima	  deze	  competitie,	  met	  name	  
de	  wedstrijden	  tegen	  de	  nummers	  1	  en	  2	  heeft	  het	  
team	  prima	  prestaties	  laten	  zien.	  Jammer	  dat	  de	  eer-‐
ste	  wedstrijd	  tegen	  het	  zwakkere	  Shot	  werd	  verloren	  
want	  anders	  had	  het	  team	  nog	  mee	  kunnen	  doen	  om	  
het	  kampioenschap!	  Maak	  er	  een	  mooie	  tweede	  helft	  
van	  in	  ieder	  geval.	  
(vervolg	  op	  blz:	  13)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  12)	  
Team	  11	  blinkt	  dit	  seizoen	  uit	  in	  wisselvalligheid,	  ei-‐
genlijk	  iets	  wat	  het	  team	  niet	  echt	  kan	  gebruiken.	  Het	  
team	  zal	  moeten	  knokken	  om	  een	  scenario	  als	  twee	  
seizoenen	  geleden	  te	  voorkomen	  en	  niet	  te	  degrade-‐
ren,	  want	  nog	  een	  seizoen	  in	  de	  zesde	  klasse	  is	  niet	  
echt	  een	  optie	  mannen!	  Ik	  ben	  er	  van	  overtuigd	  dat	  
handhaving	  wel	  gaat	  lukken,	  blijf	  scherp.	  
	  
Zesde	  klasse	  
Team	  12	  doet	  wat	  het	  van	  het	  team	  verwacht	  wordt,	  
meedraaien	  in	  de	  middenmoot.	  Af	  en	  toe	  een	  wed-‐
strijdje	  winnen,	  dan	  weer	  (onnodig)	  verliezen,	  deze	  
mannen	  hebben	  het	  allemaal	  meegemaakt.	  Nu	  staat	  
het	  team	  nog	  vijfde,	  maar	  ik	  verwacht	  dat	  de	  mannen	  
nog	  wel	  één	  of	  twee	  plaatsjes	  zullen	  opschuiven.	  
	  
Succes	  allemaal	  in	  de	  resterende	  wedstrijden!	  
	  
Groeten	  van	  de	  wedstrijdsecretaris,	  
Jerry	  
	  

Uitwisseling 55+ Hilversum 
	  	  
Eindelijk	  was	  het	  dan	  zo	  ver.	  We	  gaan	  naar	  Hilversum	  
voor	  de	  jaarlijkse	  krachtmeting	  tegen	  de	  Hilversumse	  
plussers.	  	  
	  
Al	  vroeg	  dit	  jaar	  hadden	  we	  afspraken	  gemaakt	  en	  ik	  
was	  een	  week	  of	  vijf	  bezig	  om	  een	  team	  samen	  te	  
stellen.	  Het	  zou	  zo	  moeten	  zijn	  dat	  onze	  plussers	  zich	  
juichend	  aan	  de	  kant	  staan	  te	  verdringen	  om	  mee	  te	  
mogen	  doen.	  Ik	  had	  naar	  Hilversum	  toe	  aangegeven	  
dat	  we	  met	  vijf	  á	  zes	  teams	  zouden	  komen.	  Bij	  een	  
eerste	  peiling	  kwam	  ik	  niet	  verder	  dan	  drie	  teams.	  Ik	  
was	  een	  beetje	  pissig.	  Daar	  doe	  je	  nou	  die	  moeite	  
voor…	  Een	  week	  later	  weer	  gevraagd,	  nu	  al	  vier	  teams,	  
misschien	  hadden	  enkelen	  thuis	  toestemming	  gev-‐
raagd	  en	  was	  het	  licht	  op	  groen	  gegaan.	  Uiteindelijk	  
had	  ik	  met	  wat	  leenwerk	  bij	  de	  club	  toch	  zes	  teams	  bij	  
elkaar.	  Maar	  ben	  je	  er	  dan?	  Nee,	  natuurlijk	  niet,	  want	  
dan	  komen	  de	  afmeldingen.	  Gelukkig	  niet	  veel,	  maar	  
toch	  wel	  genoeg.	  Er	  heerste	  een	  griepvirus,	  dus	  tot	  op	  
het	  laatste	  moment	  moest	  ik	  vinger	  aan	  de	  pols	  
houden.	  
	  
Dus	  we	  gingen	  op	  Valentijnsdag	  met	  vijf	  teams	  op	  weg	  
naar	  Hilversum.	  Toen	  ik	  in	  Hilversum	  ging	  tellen,	  
kwam	  ik	  één	  speler	  te	  kort.	  Gelukkig	  was	  Rinus	  Kroon	  
supporter	  met	  sporttas,	  dus	  we	  konden	  aan	  de	  slag.	  
Ook	  Hilversum	  had	  problemen	  met	  de	  samenstelling.	  
Vijf	  teams	  was	  precies	  genoeg.	  
	  
	  
	  

	  
Er	  werden	  twee	  games	  tot	  21	  gespeeld	  en	  eventueel	  
een	  beslissende	  game	  tot	  11.	  Een	  verslag	  van	  elke	  
wedstrijd	  zou	  dit	  verhaaltje	  te	  lang	  maken.	  Ik	  wil	  vol-‐
staan	  met	  een	  sfeer	  verslag.	  Het	  was	  een	  genoegen	  
om	  te	  spelen	  en	  ook	  om	  te	  zien	  spelen.	  Er	  werd	  om	  elk	  
punt	  gestreden	  terwijl	  de	  sportiviteit	  maximaal	  was.	  
De	  sterkte	  van	  de	  teams	  ontliep	  elkaar	  niet	  veel,	  
hetgeen	  aan	  de	  uitslag	  helaas	  niet	  te	  merken	  was.	  
	  
In	  team	  1	  werden	  slechts	  drie	  wedstrijden	  in	  tweeën	  
beslist.	  Hier	  wist	  Jansen	  de	  Hilversumse	  eer	  te	  redden	  
door	  van	  Piet	  Versteeg	  te	  winnen.	  	  
	  
Bij	  team	  2	  was	  het	  sterkteverschil	  iets	  groter,	  maar	  
ook	  hier	  werd	  er	  met	  veel	  plezier	  gespeeld.	  Moktar	  
Zorlak,	  bijgenaamd	  Moekie	  wist	  de	  eer	  te	  redden,	  
door	  van	  mij	  te	  winnen.	  Hij	  speelde	  een	  gave	  partij.	  
Wij	  hadden	  allemaal	  een	  beslissende	  game	  nodig	  om	  
van	  hem	  te	  winnen,	  of	  te	  verliezen.	  
	  
Bij	  team	  3	  waren	  de	  Hilversummers	  sterker	  en	  dat	  
bleek	  ook	  uit	  de	  uitslag.	  Zij	  wonnen	  met	  6-‐3.	  Onze	  
mannen	  konden	  alleen	  van	  Hovius	  winnen.	  Team	  4	  
was	  gelijkwaardig	  aan	  de	  Hilversummers.	  De	  laatste	  
wedstrijd	  bracht	  de	  beslissing.	  Anneke	  Schipper	  ver-‐
loor	  van	  Smeink.	  In	  het	  laatste	  team	  speelde	  Rinus	  
Kroon	  als	  invaller.	  Meteen	  in	  zijn	  eerste	  wedstrijd	  
bleek	  dat	  twijfel	  om	  mee	  te	  doen	  reëel	  was.	  Hij	  stond	  
te	  hijgen	  als	  een	  ongeoefende	  atleet	  na	  de	  marathon.	  
Hij	  won	  die	  wedstrijd	  overigens	  wel!	  Anneke	  Schipper	  
nam	  zijn	  partijen	  over	  en	  speelde	  dus	  in	  twee	  teams.	  
Hier	  wist	  Henk	  Honing	  het	  zoet	  van	  de	  overwinning	  
niet	  te	  proeven.	  Hij	  verloor	  al	  zijn	  partijen	  in	  de	  beslis-‐
sende	  derde	  game.	  
	  
Na	  de	  wedstrijd	  vond	  de	  verbroedering	  plaats	  met	  een	  
gezellig	  hapje	  en	  drankje.	  De	  Hilversummers	  hebben	  
voor	  een	  bijzonder	  leuke	  middag	  gezorgd.	  In	  2014	  zijn	  
wij	  weer	  aan	  de	  beurt.	  We	  moeten	  voor	  een	  nieuwe	  
beker	  zorgen,	  want	  drie	  keer	  achtereen	  winnen	  
bepaalt	  dat	  	  de	  beker	  ons	  eigendom	  is.	  
	  	  
Hilversummers,	  bedankt	  voor	  de	  gezellige	  middag.	  
	  	  
Henk	  Oversteegen	  
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De tafeltennisweek van….. 
  

Met	  plezier	  heb	  het	  stukje	  van	  Danny	  gelezen	  waarin	  
hij	  zijn	  week	  als	  tafeltennisser,	  vader	  en	  werknemer	  
beschrijft.	  Graag	  wil	  ik	  hem	  bedanken	  voor	  zijn,	  naar	  
mijn	  mening,	  positieve	  inbreng	  bij	  onze	  club	  en	  zijn	  
inzet	  in	  het	  eerste	  team.	  Hierbij	  mijn	  eerste	  stukje	  in	  
de	  Voltreffer	  ooit	  (ja,	  ik	  weet	  het).	  
	  
Maandag	  28	  Januari	  
Zoals	  iedereen	  inmiddels	  wel	  weet	  (zo	  niet:	  dan	  moet	  
je	  echt	  vaker	  langskomen)	  werk	  ik	  bij	  123inkt.nl.	  Een	  
webshop	  	  gespecialiseerd	  in	  de	  levering	  van	  cartridges	  
en	  toners	  voor	  elke	  printer.	  Een	  webshop	  is	  (vanzelf-‐
sprekend)	  alle	  dagen	  geopend	  zo	  ook	  zaterdag	  en	  
zondag	  wat	  automatisch	  betekent	  dat	  er	  op	  maandag	  
drie	  dagen	  aan	  orders	  verwerkt	  moeten	  worden.	  Een	  
erg	  drukke	  dag	  dus	  die	  eigenlijk	  altijd	  resulteert	  in	  CSI	  
op	  de	  bank.	  Op	  deze	  bewuste	  maandag	  is	  dat	  echter	  
iets	  anders	  gelopen	  daar	  de	  koningin	  iets	  belangrijks	  
te	  melden	  had.	  Vandaar	  dus	  toch	  maar	  even	  achter	  de	  
pc	  om	  de	  email	  bij	  te	  werken.	  Onze	  secretaris	  kan	  er	  
wat	  van.	  
	  
Dinsdag	  29	  Januari	  
Eerst	  nog	  even	  m’n	  collega	  ophalen	  die	  ook	  in	  Huizen	  
woont	  en	  die	  zonder	  rijbewijs	  met	  het	  ov	  twee	  uur	  
onderweg	  zou	  zijn	  naar	  Nederhorst.	  Daarna	  zoals	  elke	  
dag	  van	  9-‐17u	  achter	  de	  pc	  om	  de	  voorraden	  aan	  te	  
vullen.	  Ik	  ben	  verantwoordelijk	  voor	  de	  inkopen.	  	  
Om	  18	  uur	  (het	  loopt	  nog	  wel	  eens	  uit)	  snel	  naar	  huis	  
en	  hopen	  dat	  Suus	  al	  zover	  is,	  want	  hoe	  eerder	  het	  
diner	  hoe	  langer	  de	  avond.	  Ik	  probeer	  altijd	  zo	  min	  
mogelijk	  van	  weekend	  naar	  weekend	  en	  van	  vakantie	  
naar	  vakantie	  te	  leven	  en	  door	  de	  weeks	  ook	  zoveel	  
mogelijk	  mee	  (lees	  lol)	  te	  maken.	  
Deze	  dinsdag	  had	  Suus	  avonddienst	  en	  kon	  ik	  dus	  ruim	  
op	  tijd	  bij	  de	  club	  aanwezig	  zijn	  om	  even	  te	  kijken	  hoe	  
het	  met	  de	  jeugdtrainingen	  gaat	  en	  hoe	  de	  bezetting	  
in	  de	  groep	  van	  Gijs	  is.	  Daar	  bleek	  Nicole	  nog	  zonder	  
tegenstander	  te	  zijn	  dus	  toch	  maar	  even	  ingeslagen	  
voor	  de	  “selectie”-‐training.	  
Deze	  “selectie”-‐training	  zoals	  ik	  het	  zelf	  graag	  noem	  
bestaat	  uit	  jeugdspelers	  en	  een	  geselecteerd	  aantal	  
seniorenspelers.	  Het	  doel	  van	  de	  training	  is	  de	  jeugd-‐
spelers	  op	  een	  hoger	  niveau	  te	  brengen.	  Ik	  vind	  per-‐
soonlijk	  dat	  dit	  aardig	  lukt.	  Na	  de	  training	  wordt	  nog	  
wel	  eens	  een	  drankje	  genuttigd	  aan	  de	  bar.	  Meestal	  
eindigt	  de	  avond	  te	  laat.	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
Woensdag	  30	  Januari	  
Woensdag	  opnieuw	  een	  dag	  van	  9-‐17u.	  Daarna	  op	  tijd	  
naar	  huis	  want	  Suus	  gaat	  volleyballen.	  Omdat	  het	  me	  
wel	  aardig	  leek	  heb	  ik	  om	  deze	  tijd	  op	  te	  “vullen”	  mijn	  	  
buurvrouw	  gevraagd	  of	  er	  kinderen	  zijn	  die	  hulp	  nodig	  
hebben	  bij	  Wiskunde.	  Mijn	  buurvrouw	  is	  docente	  op	  
het	  Erfgooierscollege	  en	  heeft	  me	  voorgesteld	  aan	  
Bram.	  Bram	  is	  het	  schooljaar	  niet	  al	  te	  best	  (lees:	  dra-‐
matisch)	  begonnen	  wat	  Wiskunde	  betreft	  en	  ik	  help	  
hem	  op	  een	  hoger	  niveau	  te	  komen.	  Het	  is	  leuk	  om	  te	  
zien	  hoe	  kinderen	  geholpen	  kunnen	  worden	  door	  een	  
wellicht	  andere	  kijk	  op	  sommen	  en	  uitleg	  als	  de	  do-‐
cent.	  
	  
Donderdag	  31	  Januari	  
Bij	  thuiskomst	  meestal	  eerst	  koken	  en	  rustig	  met	  Suus	  
eten.	  Daarna	  meestal	  even	  langs	  de	  club	  om	  een	  bal-‐
letje	  te	  slaan	  tegen	  Quinten	  van	  Dissel.	  Als	  je	  de	  hele	  
dag	  achter	  een	  pc	  zit	  is	  dit	  echt	  hard	  nodig	  zo	  "verde-‐
dig"	  ik	  me	  thuis	  altijd.	  De	  waarheid	  is	  echter	  dat	  tafel-‐
tennis	  een	  lichte	  verslaving	  is	  waar	  ik	  waarschijnlijk	  
niet	  meer	  vanaf	  ga	  komen.	  De	  prettige	  sfeer	  die	  er	  
naar	  mijn	  mening	  altijd	  op	  de	  club	  is	  geweest	  is	  uniek	  
en	  ik	  denk	  de	  voornaamste	  reden	  van	  deze	  verslaving.	  
Op	  donderdag	  probeer	  ik	  ook	  altijd	  met	  onze	  leden	  in	  
contact	  te	  komen	  door	  een	  balletje	  mee	  te	  slaan	  met	  
mensen	  die	  minder	  talent	  hebben	  (lees:	  minder	  tijd	  in	  
de	  sport	  gestoken	  hebben	  en	  of	  niet	  verslaafd	  zijn).	  
Helaas	  is	  dat	  iets	  wat	  ik	  nog	  te	  weinig	  zie	  bij	  een	  deel	  
van	  onze	  leden:	  probeer	  eens	  om	  je	  heen	  te	  kijken	  of	  
er	  mensen	  zijn	  die	  graag	  eens	  een	  balletje	  slaan	  tegen	  
iemand	  die	  op	  een	  hoger	  niveau	  speelt.	  Dit	  kan	  ook	  
tien	  minuten	  of	  een	  kwartiertje,	  ook	  hier	  geldt:	  vele	  
handen	  maken	  licht	  werk.	  Complimenten	  aan	  de	  men-‐
sen	  van	  de	  recreantengroep	  van	  Henk	  en	  Ina	  (Ina	  en	  
Henk)	  voor	  de	  manier	  waarop	  zij	  dit	  oppakken!	  
Donderdag	  na	  het	  tafeltennissen	  ga	  ik	  zo	  nu	  en	  dan	  
nog	  even	  de	  kroeg	  in	  om	  bij	  te	  praten	  met	  mijn	  vriend	  
Rob	  die	  elke	  donderdag	  uit	  Amsterdam	  komt	  om	  zijn	  
ouders	  te	  bezoeken.	  	  
	  
Vrijdag	  1	  februari	  
Vrijdag	  is	  meestal	  de	  rustigste	  dag	  bij	  123inkt	  en	  is	  dan	  
ook	  een	  goede	  gelegenheid	  om	  voorbereidingen	  te	  
treffen	  voor	  de	  drukke	  maandag.	  Verder	  moet	  er	  na-‐
tuurlijk	  (zoals	  elke	  dag)	  in	  de	  pauze	  tafelgevoetbald	  
worden.	  Eigenlijk	  een	  net	  zo	  frustrerende	  sport	  als	  
tafeltennis	  waar	  ook	  zeer	  vreemde	  en	  ongebruikelijke	  
teksten	  je	  rond	  de	  oren	  vliegen.	  Hierbij	  een	  aantal	  
voorbeelden (vervolg	  op	  blz:	  17)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  16)	  
Schuine	  rakker:	  wanneer	  de	  pop	  met	  de	  zijkant	  tegen	  
de	  bal	  stoot	  ontstaat	  een	  schuin	  schot	  welke	  lastig	  te	  
blokken	  is.	  
Klinker:	  wanneer	  hard	  genoeg	  op	  goal	  wordt	  gescho-‐
ten	  en	  de	  bal	  terugkomt	  uit	  het	  gat.	  (2	  punten)	  
Een	  Ericje:	  wanneer	  een	  bal	  uit	  onmogelijke	  positie	  
het	  doel	  wordt	  binnengeschoten.	  	  
Eigenlijk	  puur	  geluk	  (en	  dus	  ongeldig)	  maar	  collega	  
Eric	  doet	  dit	  zo	  vaak	  dat	  het	  geen	  geluk	  meer	  ge-‐
noemd	  mag	  worden	  en	  dus	  daadwerkelijk	  als	  doel-‐
punt	  geldt.	  Zoals	  iedereen	  begrijpt	  ontstaat	  hier	  menig	  
maal	  discussie	  of	  iets	  nu	  een	  Ericje	  is	  of	  niet.	  	  
Zo	  zijn	  er	  nog	  een	  aantal	  woorden	  welke	  de	  collega’s	  
die	  rustig	  aan	  het	  eten	  zijn	  in	  de	  kantine	  vreemd	  doen	  
opkijken:	  Buitenspel???	  Hands???	  Tijdrekken???	  Kak-‐
zak???	  Vuile	  #!?$!	  Etc.	  etc.	  
In	  uitzonderlijke	  gevallen	  moet	  er	  bij	  een	  verlies	  van	  
10-‐0	  onder	  de	  tafel	  door	  gekropen	  worden.	  Iets	  wat	  
vanzelfsprekend	  binnen	  no	  time	  op	  Facebook	  staat.	  
Het	  is	  dan	  ook	  zaak	  dat	  wanneer	  het	  10de	  doelpunt	  er	  
in	  ligt	  zo	  snel	  mogelijk	  (voordat	  de	  mobieltjes	  tevoor-‐
schijn	  komen)	  onder	  de	  tafel	  door	  te	  glijden	  om	  open-‐
bare	  globale	  vernedering	  te	  voorkomen.	  
’s	  Avonds	  ben	  ik	  op	  verjaardag	  geweest	  van	  een	  
vriend	  en	  daarna	  nog	  een	  borrel	  op	  de	  club	  gedron-‐
ken.	  Edwin,	  Ferry	  en	  Quinten	  hebben	  me	  daarna	  mee-‐
gesleept	  naar	  het	  Plein	  2000.	  Ongetwijfeld	  dat	  we	  
daar	  zeer	  hoogstaande	  gesprekken	  hebben	  gehad.	  	  
	  
Zaterdag	  2	  februari	  
Suus	  moest	  werken	  dus	  even	  een	  uurtje	  blijven	  liggen.	  
Daarna	  snel	  alle	  zaterdag-‐dingen	  doen:	  boodschap-‐
pen,	  kapper,	  naar	  Veerman	  voor	  een	  nieuwe	  batterij-‐
tje,	  uitsmijter	  eten	  bij	  pa,	  cadeautje	  gekocht	  voor	  mijn	  
opa	  zijn	  verjaardag,	  thuis	  opruimen	  en	  schoonmaken.	  
Eigenlijk	  te	  veel	  voor	  een	  goede	  voorbereiding	  op	  een	  
wedstrijd	  in	  de	  derde	  divisie.	  	  
Ik	  heb	  altijd	  gezegd	  dat	  voor	  mij	  het	  belangrijkste	  is	  
dat	  ik	  op	  een	  uitdagend	  niveau	  kan	  tafeltennissen,	  of	  
dat	  nu	  in	  het	  eerste	  is	  of	  in	  het	  zesde	  is	  maakte	  me	  
nooit	  zo	  veel	  uit,	  net	  als	  mijn	  teamgenoten.	  Ik	  moet	  
echter	  zeggen	  dat	  het	  toch	  wel	  bijzonder	  is	  om	  in	  het	  
eerste	  te	  spelen.	  Zeker	  als	  er	  een	  hoop	  mensen	  ko-‐
men	  kijken	  (of	  beter	  gezegd:	  komen	  kletsen	  en	  kijken).	  
Dat	  kletsen	  werkt	  overigens	  perfect,	  daar	  menig	  te-‐
genstander	  zich	  groen	  en	  blauw	  ergert	  en	  kinderge-‐
krijs,	  luidkeels	  gelach	  of	  anderzijds	  vervelende	  gelui-‐
den	  (de	  zgn.	  klapdeur).	  
Deze	  zaterdag	  2	  februari	  was	  mijn	  terugkomst	  in	  het	  
eerste	  sinds,	  ik	  heb	  het	  even	  opgezocht	  op	  
www.ttkaart.nl	  (leuke	  website	  mensen!),	  najaar	  2005	  
waar	  ik	  toch	  een	  degelijke	  4	  uit	  9	  haalde.	  Het	  team	  
ging	  goed	  en	  we	  hebben	  7-‐3	  gewonnen.	  Ik	  baalde	  wel	  	  
	  

	  
	  
van	  het	  verloren	  dubbel	  met	  Gijs,	  maar	  dat	  komt	  vast	  
nog	  goed	  in	  de	  uitwedstrijd.	  
	  
Zondag	  3	  februari	  
Zondag	  is	  altijd	  de	  ideale	  dag	  om	  achter	  de	  pc	  te	  zitten	  
en	  alle	  penningmeesteractiviteiten	  uit	  te	  voeren.	  Voor	  
de	  rest	  leuke	  dingen	  met	  Suus	  doen	  en	  natuurlijk	  
19:00u	  op	  de	  bank	  voor	  jeweetwel.	  
	  
Ik	  geef	  de	  pen	  door	  aan	  Hans	  le	  Poole.	  
	  
Allen	  dank	  en	  tot	  gauw	  op	  de	  club!	  
Patrick	  Visser	  

	  

Competitie Jeugd 
	  	  
De	  competitie	  is	  weer	  gestart,	  het	  is	  een	  beetje	  een	  
rommelige	  competitiestart,	  vind	  ik.	  
Eerst	  speel	  je	  2	  wedstrijden,	  dan	  heb	  je	  een	  week	  vrij,	  
daarna	  speel	  je	  weer	  1	  wedstrijd,	  dan	  weer	  2	  weken	  
vrij	  en	  dat	  is	  niet	  prettig.	  En	  dat	  vind	  de	  jeugd	  ook	  
niet.	  
Ik	  denk	  dat	  we	  het	  best	  wel	  zwaar	  hebben	  in	  deze	  
competitie,	  gezien het aantal gewonnen wedtrijden	  
maar	  er	  komt	  altijd	  nog	  een	  2e	  helft	  en	  die	  gaat	  over	  
het	  algemeen	  al	  een	  stuk	  beter.	  
	  
Huizen	  1	  is	  landelijk	  gaan	  spelen,	  wat	  op	  zich	  al	  een	  
beleving	  is.	  Het	  moet	  veel	  verder	  rijden	  om	  naar	  een	  
wedstrijd	  te	  gaan	  en	  dat	  is	  ook	  al	  wennen	  zolang	  in	  de	  
auto	  voor	  een	  wedstrijd.	  
Ook	  zij	  hebben	  pas	  3	  wedstrijden	  gespeeld,	  waarvan	  
er	  geen	  werd	  gewonnen.	  Maar	  zoals	  al	  gezegd	  alle	  
begin	  is	  moeilijk,	  zelfs	  onder	  leiding	  van	  een	  ervaren	  
trainer/coach	  als	  Henk	  Oversteegen.	  
In	  dit	  team	  spelen	  Maxim	  vd	  Kaaij,	  Yoeri	  Tax,	  Mak	  
Temmet	  en	  Toon	  Verkerk.	  Ik	  ga	  nu	  nog	  niet	  de	  percen-‐
tages	  geven	  want	  de	  competitie	  is	  nog	  lang.	  
Maar	  ik	  kan	  wel	  zeggen	  op	  welke	  plaats	  zij	  staan	  en	  
dat	  is	  de	  laatste,	  maar	  dat	  wordt	  wel	  beter	  denk	  ik.	  
(vervolg	  op	  blz:	  18)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  17)	  
Huizen	  2:	  zij	  spelen	  2e	  klasse	  afdeling.	  Zij	  hebben	  wel	  
gewonnen	  en	  wel	  2	  van	  de	  3	  wedstrijden	  en	  1	  keer	  
gelijk.	  Ga	  zo	  door,	  dan	  komt	  het	  best	  wel	  goed.	  Zij	  
hebben	  het	  vorige	  seizoen	  ook	  al	  2e	  klasse	  gespeeld,	  
alleen	  Timo	  Weinberg	  	  nog	  niet.	  Hij	  is	  bij	  dit	  team	  ge-‐
komen,	  dus	  voor	  hem	  is	  het	  nog	  wel	  even	  wennen	  in	  
die	  klasse,	  maar	  dat	  kan	  ook	  niet	  anders.	  De	  andere	  
spelers(sters)	  zijn	  Kristel	  Koelewijn,	  Louise	  Kos	  en	  Par-‐
dis	  Faqiri	  met	  als	  coach	  natuurlijk	  Harry	  Kempers,	  
want	  hij	  wijkt	  niet	  van	  zijn	  meiden	  hoor,	  maar	  ook	  de	  
jongens	  worden	  door	  hem	  gecoacht	  hoor.	  
	  
Huizen	  3:	  zij	  komen	  uit	  in	  de	  3e	  klasse	  en	  ook	  zij	  staan	  
nog	  laatste	  in	  de	  poule.	  Ook	  zij	  hebben	  nog	  geen	  wed-‐
strijd	  weten	  te	  winnen	  en	  dat	  is	  toch	  wel	  jammer.	  Het	  
zijn	  net	  die	  laatste	  paar	  puntjes	  steeds,	  ze	  worden	  
nergens	  weggespeeld,	  maar	  een	  game	  gaat	  tot	  11	  en	  
als	  je	  dan	  verliest	  met	  13	  –	  11	  of	  zo	  dan	  kan	  het	  net	  zo	  
goed	  anders	  om	  zijn	  en	  dat	  soort	  dingen	  gebeuren.	  
Het	  team	  bestaat	  uit	  Tim	  Hoek,	  Arianne	  Boot,	  Jasper	  
Tax	  en	  Fabio	  Lemson	  met	  als	  coach	  Henk	  Tax.	  
	  
Huizen	  4:	  zij	  zijn	  gepromoveerd	  naar	  de	  4e	  klasse	  en	  
hebben	  tot	  op	  heden	  1	  wedstrijd	  verloren	  van	  de	  3,	  
dus	  dat	  gaat	  heel	  goed.	  Omdat	  ze	  hier	  allemaal	  heel	  
dicht	  bij	  elkaar	  staan	  komen	  zij	  op	  dit	  moment	  nog	  
niet	  verder	  dan	  een	  4e	  plaats,	  maar	  dat	  kan	  nog	  wel	  
veranderen.	  Hier	  wordt	  gecoacht	  door	  Marcel	  Mole-‐
naar	  en	  Edwin	  van	  Dijk	  en	  de	  slachtoffers	  zijn	  Andreas	  
Lauffer,	  Liquenda	  Molenaar,	  Kees	  Arwert	  en	  Joey	  
Maphar.	  
	  
Huizen	  5:	  zij	  spelen	  in	  de	  6e	  klasse	  en	  hebben	  1	  wed-‐
strijd	  gewonnen	  van	  de	  3	  en	  staan	  hiermee	  op	  een	  
gedeelde	  2e	  plaats.	  Hier	  is	  ook	  de	  1e	  plaats	  een	  ge-‐
deelde	  plaats,	  dus	  gaat	  hier	  nog	  heel	  veel	  veranderen	  
en	  nou	  maar	  hopen	  dat	  het	  in	  ons	  voordeel	  gebeurd.	  
De	  coach	  hier	  is	  Caroline	  Ohm	  en	  de	  kinderen	  van	  dat	  
team	  zijn	  Thijmen	  van	  Dijk,	  Bart	  Swinkels	  (die	  al	  langer	  
in	  dit	  team	  spelen)	  en	  daar	  is	  Ricardo	  Romijn	  bijgeko-‐
men.	  Hij	  speelt	  nog	  maar	  1	  seizoen,	  dus	  dat	  is	  dan	  nu	  
best	  wel	  even	  zwaar,	  maar	  ik	  reken	  er	  op	  dat	  ook	  dat	  
wel	  goed	  zal	  komen.	  
	  
Huizen	  6:	  dit	  team	  heb	  ik	  zelf	  onder	  mijn	  hoede	  ge-‐
nomen.	  Hier	  zijn	  3	  spelers	  die	  voor	  het	  eerst	  competi-‐
tie	  zijn	  gaan	  spelen	  en	  1	  speler	  speelt	  al	  1	  seizoen	  
langer.	  Zij	  spelen	  met	  veel	  plezier	  en	  moeten	  natuur-‐
lijk	  nog	  erg	  veel	  leren,	  maar	  ook	  dat	  komt	  allemaal	  
goed.	  Ze	  hebben	  er	  in	  ieder	  geval	  zin	  in	  en	  dat	  is	  	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
belangrijk.	  In	  dit	  team	  spelen	  Luca	  Wagemaker,	  Tim	  
Werson,	  Daniël	  Smit	  en	  Tessa	  Mei.	  Het	  is	  een	  4-‐mans	  
team	  geworden	  omdat	  niet	  iedereen	  elke	  week	  kan,	  
en	  dan	  is	  dat	  dus	  de	  beste	  oplossing.	  
Dus	  als	  er	  nog	  spelers	  bij	  de	  recreanten	  zijn	  die	  ook	  
graag	  competitie	  willen	  spelen	  en	  niet	  elke	  week	  kun-‐
nen	  spelen,	  dan	  is	  dit	  de	  oplossing,	  maar	  dan	  moet	  je	  
dat	  er	  wel	  bij	  aangeven.	  En	  als	  er	  spelertjes	  zijn	  die	  
twijfelen	  om	  op	  te	  geven,	  dan	  is	  er	  ook	  nog	  een	  star-‐
terscompetitie	  voor	  welpen	  en	  pupillen	  niet	  ouder	  
dan	  12	  jaar.	  
Daar	  speel	  je	  minder	  wedstrijden	  dan	  in	  de	  gewone	  
competitie.	  Als	  jullie	  denken	  ‘dat	  is	  wel	  wat	  voor	  mij’,	  
probeer	  er	  dan	  nog	  een	  paar	  spelers	  bij	  te	  krijgen	  
(liefst	  3)	  dan	  heb	  je	  een	  team.	  	  
	  
Dan	  moet	  je	  dat	  even	  doorgeven	  aan	  de	  trainer	  en	  
dan	  komt	  het	  vanzelf	  weer	  bij	  mij.	  
Dit	  was	  het	  dan	  voor	  deze	  keer,	  er	  is	  nog	  niet	  zo	  veel	  
te	  vertellen	  vandaar	  dat	  het	  iets	  minder	  is	  geworden,	  
maar	  ik	  heb	  mijn	  best	  weer	  gedaan.	  
Verder	  hoop	  ik	  nog	  op	  een	  sportief	  verloop	  voor	  de	  
rest	  van	  de	  competitie.	  
	  
Namens	  de	  Techn.Comm.Jeugd.	  
Peter	  vd	  Broek	  	  	  	  	  	  	  
	  

Kindertafeltennisfeest 2012 
	  
Met	  bijna	  100	  deelnemers	  was	  het	  kindertafeltennis-‐
feest	  2012	  een	  groot	  succes	  dit	  jaar!	  In	  totaal	  deden	  
er	  13	  scholen	  mee,	  namelijk	  De	  Parel,	  De	  springplank,	  
Kamperfoelieschool,	  PCBS	  Rehoboth,	  Tweemaster	  
Holleblok,	  2e	  Montessorischool,	  De	  Ark,	  Dr.	  Maria	  
Montessori,	  PCBS	  Eben	  Haëzerschool	  Beatrix,	  PCBS	  
Eben	  Haëzerschool	  Willem-‐Alexander,	  Tweemaster	  
Koers,	  Van	  der	  Brugghenschool	  en	  

	  
	  
De	  Wijngaard.	  Dit	  is	  als	  je	  het	  mij	  vraagt	  een	  hele	  
mooie	  opkomst,	  (vervolg	  op	  blz:	  19)	  
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(vervolg	  van	  blz:18)	  
mede	  dankzij	  ontzettend	  veel	  promotie	  bij	  de	  scholen.	  
In	  de	  ochtend	  hadden	  we	  zoals	  gebruikelijk	  groep	  5	  en	  
6	  en	  in	  de	  middag	  waren	  groep	  7	  en	  8	  aan	  de	  beurt.	  	  
	  
Bij	  groep	  5	  en	  6	  hadden	  we	  geen	  mensen	  van	  TTV	  
Huizen	  meespelen.	  Ryan	  Colijn	  sleepte	  de	  eerste	  prijs	  
in	  de	  wacht	  bij	  groep	  5	  toen	  hij	  won	  van	  Jermo	  van	  
Zomeren	  (2de).	  Bij	  groep	  6	  was	  Samuel	  van	  der	  Poel	  de	  
winnaar	  en	  Sam	  Flowerree	  tweede.	  	  
	  
In	  de	  middag	  waren	  er	  wel	  favorieten	  van	  onze	  club	  
aanwezig!	  Bij	  groep	  8	  waren	  Thijmen	  van	  Dijk,	  Ian	  
Gerritse	  en	  Luca	  Wagenmakers	  aanwezig.	  Voordat	  ik	  
hun	  prestaties	  bekend	  maak	  eerst	  nog	  even	  de	  win-‐
naars	  van	  groep	  7.	  Jeroen	  Boer	  was	  hier	  de	  terechte	  
winnaar	  na	  een	  spannende	  pot	  tegen	  Noah	  Colmsee.	  
Bij	  groep	  8	  ging	  de	  finale	  tussen	  Thijmen	  en	  Luca.	  Tij-‐
dens	  deze	  wedstrijd	  bleek	  dat	  Thijmen	  toch	  echt	  de	  
sterkste	  was	  en	  dus	  de	  winnaar	  van	  groep	  8!	  
	  
Nadat	  alle	  prijzen	  aan	  de	  winnaars	  uitgereikt	  waren,	  
stond	  er	  nog	  één	  enorme	  beker	  op	  de	  prijzentafel.	  De	  
scholenbokaal.	  Deze	  ging	  dit	  jaar	  naar	  De	  Springplank!	  

Deze	  school	  had	  een	  enorme	  opkomst	  en	  velen	  deden	  
het	  erg	  goed.	  
	  
Tot	  slot	  wil	  ik	  iedereen	  bedanken	  voor	  zijn	  of	  haar	  
bijdrage	  aan	  dit	  mooie	  toernooi.	  We	  hadden	  maar	  
liefst	  15	  vrijwilligers	  die	  het	  KTTF	  2012	  tot	  een	  succes	  
hebben	  gemaakt,	  waaronder	  Henk	  Tax,	  Peter	  van	  de	  
Broek,	  Cees	  Lam	  en	  een	  heleboel	  jeugdleden!	  
 
Tot	  volgend	  jaar,	  
Ruben	  Lam	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
Oliebollentoernooi 2012 

	  
28	  december	  van	  het	  vorige	  jaar	  was	  het	  weer	  zover:	  
er	  mocht	  gestreden	  worden	  voor	  de	  titel	  oliebol	  van	  
het	  jaar.	  Vorig	  jaar	  (in	  2011)	  werd	  deze	  titel	  bemach-‐
tigd	  door	  Sander	  Lam,	  dus	  het	  was	  aan	  iedereen	  hem	  
van	  zijn	  prolongatie	  af	  te	  houden.	  
Het	  oliebollentoernooi	  staat	  bekend	  om	  haar	  handi-‐
cap-‐systeem,	  wat	  wil	  zeggen	  dat	  er	  met	  punten	  voor-‐
sprong	  wordt	  gespeeld.	  
Dit	  jaar	  had	  het	  toernooi	  een	  speciaal	  tintje,	  zijnde	  het	  
60-‐jarig	  jubileum.	  
	  
Gelukkig	  was	  eigenlijk	  iedereen	  op	  tijd	  (behalve	  dege-‐
ne	  die	  nog	  uit	  zijn	  bed	  moest	  worden	  ge-‐
beld/gewhatsappt,	  ik	  noem	  geen	  namen).	  
Hierdoor	  konden	  we	  iets	  na	  tienen,	  de	  geplande	  aan-‐
vangstijd,	  beginnen.	  
	  
Er	  waren	  24	  deelnemers,	  helaas	  een	  stuk	  minder	  dan	  
vorig	  jaar.	  
Deze	  werden	  eerlijk	  verdeeld	  over	  3	  poules,	  zodat	  er	  
in	  poules	  van	  8	  werd	  gespeeld.	  
Hard	  werd	  er	  gestreden.	  Niet	  alleen	  om	  de	  bovenste	  
plekken,	  maar	  ook	  om	  de	  onderste	  te	  vermijden.	  Om	  
een	  uurtje	  of	  13.00	  waren	  de	  poule-‐uitslagen	  bekend.	  
De	  eerste	  2	  van	  elke	  poule	  zouden	  verder	  strijden	  om	  
plaatsen	  1	  t/m	  6,	  nummers	  3	  en	  4	  van	  elke	  poule	  om	  
plaatsen	  7	  t/m	  12,	  nummers	  5	  en	  6	  om	  plaatsen	  13	  
t/m	  18	  en	  nummers	  7	  en	  8	  om	  plaatsen	  19	  t/m	  24.	  
Maar	  niet	  voordat	  er	  eerst	  wat	  was	  gegeten.	  
	  
Om	  uiteindelijk	  tot	  een	  eindklassering	  te	  komen	  werd	  
er	  niet	  doorgespeeld	  met	  het	  knock-‐out	  systeem,	  
maar	  met	  een	  tweede	  poule.	  
Door	  deze	  toernooivorm	  te	  hanteren	  kon	  iedereen	  
genoeg	  wedstrijden	  spelen.	  
Voor	  de	  bovenste	  plekken	  streden	  Louise,	  Joep,	  Timo,	  
Liquenda,	  Milo	  en	  Kees.	  
In	  deze	  poule	  werd	  het	  snel	  duidelijk	  dat	  de	  eerste	  3	  
genoemde	  spelers	  zouden	  gaan	  strijden	  voor	  de	  grote	  
beker.	  Doordat	  Joep	  zowel	  van	  Timo	  als	  Louise	  met	  3-‐
2	  wist	  te	  winnen,	  was	  hij	  de	  beste	  van	  de	  dag	  en	  mag	  
zich	  daarom	  tot	  het	  eind	  van	  2013	  oliebol	  van	  het	  jaar	  
noemen.	  
Om	  de	  2e	  plek	  won	  Louise	  redelijk	  eenvoudig	  van	  Timo	  
met	  3-‐0.	  
Milo	  werd	  uiteindelijk	  4e,	  gevolgd	  door	  Kees	  en	  Li-‐
quenda.	  
Ook	  in	  de	  andere	  poules	  werd	  nog	  fel	  gestreden	  voor	  
een	  zo	  hoog	  mogelijke	  eindklassering.	  
(vervolg	  op	  blz:	  22)	  
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Onder"de"goede"inzenders"wordt"een"beloning"verloot.

Helaas"is"de"vorige"foto"weer"niet"geraden:"het"was"Marcel"Molenaar

Wie"is"deze"vrijwilliger?
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(vervolg	  	  van	  blz:19)	  
Al	  met	  al	  was	  het	  weer	  een	  zeer	  geslaagde	  dag	  met	  
veel,	  mooie	  en	  spannende	  wedstrijden.	  
Graag	  wil	  ik	  de	  organisatie	  bedanken	  voor	  de	  inzet	  en	  
verzorging	  van	  deze	  dag	  en	  dan	  met	  name	  Guus	  
Weinberg,	  die	  kaartjes	  voor	  het	  NK	  voor	  de	  winnaar	  
wist	  te	  bemachtigen	  via	  de	  NTTB.	  
	  

	  
(foto:	  Henk	  Tax)	  
	  
Namens	  de	  TCJ,	  
Quinten	  van	  Dissel	  
	  

 
Het alternatieve-batjestoernooi 

	  
Vrijdag	  11	  januari	  stond	  er	  weer	  een	  toernooitje	  op	  
het	  programma.	  
De	  competitie	  liet	  nog	  2	  weken	  op	  zich	  wachten,	  dus	  
serieus	  trainen/wedstrijdritme	  opdoen	  was	  nog	  geen	  
noodzaak.	  
	  
Menig	  creatieve	  toernooivorm	  is	  al	  aan	  bod	  gekomen	  
de	  laatste	  jaren	  (het	  stuiter-‐op-‐je-‐eigen-‐helft-‐
toernooi,	  verschillende	  handicap-‐toernooien,	  vreem-‐
de	  tafel	  toernooien,	  etc.).	  
Hierdoor	  was	  het	  moeilijk	  wat	  origineels	  te	  verzinnen,	  
maar	  in	  een	  spontane	  bui	  trokken	  we	  de	  plankjes	  en	  
kleine	  batjes	  uit	  de	  kast	  zodat	  we	  toch	  nog	  aan	  een	  
origineel	  toernooi	  konden	  beginnen.	  
	  
Aangezien	  er	  10	  deelnemers	  waren	  werd	  er	  gespeeld	  
in	  best	  of	  3	  games	  tot	  de	  11.	  
Na	  elke	  game	  werd	  er	  niet	  alleen	  van	  helft	  gewisseld,	  
maar	  ook	  van	  batje	  (op	  elke	  tafel	  lag	  telkens	  een	  
plankje	  en	  een	  klein	  batje).	  
Hoewel	  bijna	  alle	  competitieniveaus	  vertegenwoor-‐
digd	  waren	  en	  er	  soms	  een	  paar	  klasses	  verschil	  tus-‐
sen	  de	  spelers	  zat	  werden	  er	  erg	  spannende	  wedstrij-‐
den	  gespeeld.	  
	  

	  
Uiteindelijk	  was	  de	  eindrangschikking,	  in	  volgorde	  van	  
eerste	  tot	  laatste,	  als	  volgt:	  Quinten,	  Robert	  (Smit),	  
Ferry,	  Geert,	  Marcel,	  Manuela,	  Monique,	  Cees,	  Bert,	  
Bram.	  
	  
Omdat	  ondergetekende	  uiteindelijke	  eerste	  werd,	  
werd	  besloten	  hem	  de	  eer	  te	  geven	  het	  verslag	  van	  dit	  
stukje	  te	  schrijven.	  
Het	  toernooi	  was	  op	  een	  schappelijk	  tijdstip	  afgelo-‐
pen,	  zodat	  er	  nog	  (door	  de	  één	  langer	  dan	  door	  de	  
ander)	  na	  geborreld	  kon	  worden.	  
	  
Quinten	  van	  Dissel	  
	  
Afdelingskampioenschappen Jeugd 2013. 
	  
Op	  12	  en	  19	  januari	  werden	  dit	  jaar	  de	  Afdelings-‐
kampioenschappen	  gehouden	  in	  de	  zalen	  van	  de	  TTV	  
Hilversum.	  Het	  eerste	  weekend	  was	  de	  hogere	  jeugd	  
aan	  de	  beurt.	  
	  
Voor	  Huizen	  waren	  deze	  eerste	  zaterdag	  ingeschre-‐
ven:	  Maxim	  vd	  Kaaij,	  Sander	  Lam,	  Louise	  Kos,	  Kristel	  
Koelewijn,	  Yoeri	  Tax,	  Mod	  Temmet,	  Mak	  Temmet,	  
Pardis	  Faqiri,	  Fabio	  Lemson,	  Tim	  Hoek,	  Andreas	  Lauf-‐
fer,	  Arianne	  Boot,	  Timo	  Weinberg	  en	  Jasper	  Tax.	  	  
	  	  
Voor	  een	  4-‐tal	  jeugdspelers	  van	  Huizen	  werd	  het	  wel	  
een	  heel	  lange	  dag,	  want	  om	  19.00	  uur	  werden	  de	  
prijzen	  pas	  uitgedeeld.	  Voor	  Huizen	  mochten	  Louise	  
en	  Kristel	  een	  beker	  komen	  ophalen.	  Louise	  werd	  in	  
een	  complete	  Huizen-‐finale	  eerste	  in	  de	  klasse	  Meisjes	  
2,	  Kristel	  in	  die	  zelfde	  klasse	  dus	  2e.	  	  
De	  Dubbel	  2-‐klasse	  werd	  gewonnen	  door	  Mak	  en	  Yoe-‐
ri.	  Zij	  versloegen	  in	  de	  finale	  Rick	  van	  Es	  en	  Nick	  Lorist	  
van	  Hoogland	  en	  mochten	  dus	  ook	  een	  medaille	  ko-‐
men	  ophalen.	  	  
	  

	  
(foto:	  Henk	  Tax)	  
(vervolg	  op	  blz:	  23)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  22)	  
In	  het	  tweede	  weekend	  kwamen	  6	  Huizen-‐spelers	  in	  
actie	  in	  de	  zalen	  van	  TTV	  Hilversum,	  namelijk	  Thijmen	  
v	  Dijk,	  Kees	  Arwert,	  Joey	  Maphar,	  Liquenda	  Molenaar,	  
Ricardo	  Romijn	  en	  Luca	  Wagenmakers.	  
	  
Ook	  hier	  werd	  het	  weer	  een	  lange	  dag.	  Kees	  Arwert	  
was	  de	  enige	  die	  bij	  de	  prijsuitreiking	  naar	  voren	  
mocht	  komen.	  Hij	  werd	  namelijk	  knap	  2e	  in	  de	  Kadet-‐
ten	  4	  klasse.	  Kees	  won	  in	  de	  halve	  finale	  van	  Joey	  en	  
de	  finale	  verloor	  hij	  helaas	  nipt	  in	  5	  games	  van	  Mitch	  
Fokkenrood	  van	  TTVN.	  
	  

	  
(foto:	  Peter vd Broek)	  
	  
Al	  met	  al	  waren	  het	  dus	  twee	  drukke	  dagen,	  maar	  
iedereen	  heeft	  veel	  en,	  ik	  hoop,	  ook	  lekker	  gespeeld.	  
Alle	  prijswinnaars	  natuurlijk	  van	  harte	  gefeliciteerd	  en	  
ik	  bedank	  de	  vele	  begeleiders	  voor	  het	  brengen/halen	  
en	  coachen	  van	  onze	  jeugd.	  
	  
Tot	  volgend	  jaar!	  
Namens	  de	  TCJ	  
Henk	  Tax	  	  
	  
C-Ranglijsttoernooi Nijmegen 23-02-2013 
	  
Afgelopen	  zaterdag	  23-‐02-‐2013	  was	  het	  weer	  tijd	  voor	  
het	  jaarlijkse	  C-‐ranglijsttoernooi	  in	  Nijmegen.	  
	  
Na	  een	  zeg	  maar	  niet	  zo’n	  beste	  voorbereiding	  door	  
ondergetekende	  bleek	  dat	  er	  van	  de	  6	  ingeschreven	  
spelers	  er	  3	  niet	  konden.	  2	  vanwege	  ziekte	  en	  1	  van-‐
wege	  andere	  verplichtingen.	  Dit	  betekende	  dat	  we	  
met	  3	  spelers	  richting	  Nijmegen	  gingen.	  Dit	  waren	  de	  
uitzonderlijke	  talenten:	  Yoeri	  Tax,	  Jasper	  Tax	  en	  Timo	  
Weinberg.	  Het	  bijzondere	  aan	  vandaag	  was	  dat	  er	  
meer	  coaches	  mee	  gingen	  dan	  spelers.	  4	  coaches	  in	  de	  
personen	  van:	  Guus	  Weinberg	  (tevens	  chauffeur),	  
Edwin	  van	  Dijk,	  (Bijmaat-‐er)	  Quinten	  van	  Dissel	  en	  
ondergetekende	  (tevens	  chauffeur).	  

	  
Zoals	  wel	  vaker	  waren	  we	  (de	  coaches,	  uitgezonderd	  
Guus)	  eigenlijk	  net	  iets	  te	  laat	  thuis	  van	  de	  zeer	  gezel-‐
lige	  vrijdagavond	  bij	  Huizen	  en	  dat	  maakte	  het	  opstar-‐
ten	  niet	  makkelijk.	  Maar	  goed,	  onder	  het	  motto	  ’s-‐
avonds	  een	  vent,	  ’s-‐ochtends	  een	  vent	  gingen	  we	  op-‐
gewekt	  op	  pad	  richting	  Nijmegen.	  
	  
Eenmaal	  aangekomen	  in	  Nijmegen	  was	  het	  eerst	  tijd	  
voor	  een	  bakkie	  koffie.	  Na	  de	  koffie	  was	  het	  tijd	  om	  de	  
zaal	  op	  te	  gaan	  zoeken.	  Nadat	  de	  coaches	  de	  opstel-‐
lingen	  qua	  coachen	  hadden	  bepaald	  gingen	  we	  in	  die	  
opstelling	  naar	  de	  spelers.	  Guus	  en	  Edwin	  hielden	  zich	  
bezig	  met	  Timo	  en	  Quinten	  en	  ondergetekende	  met	  
Yoeri.	  
Jasper	  moest	  pas	  om	  12	  uur	  spelen.	  
	  
Timo	  had	  niet	  echt	  zijn	  dag	  en	  kwam	  in	  de	  poule	  maar	  
moeilijk	  in	  zijn	  spel	  en	  werd	  helaas	  laatste	  en	  dat	  be-‐
tekende	  het	  vervolg	  in	  het	  troosttoernooi.	  
Yoeri	  had	  een	  betere	  dag.	  Hij	  had	  ondanks	  zijn	  ietwat	  
luie	  houding	  het	  betere	  van	  het	  spel.	  Na	  de	  juiste	  
aanwijzingen	  die	  hij	  zowaar	  enigszins	  opvolgde	  was	  de	  
wedstrijd	  eigenlijk	  een	  makkie.	  Er	  werd	  “makkelijk”	  in	  
5-‐en	  gewonnen.	  Yoeri	  werd	  uiteindelijk	  2e	  in	  zijn	  poule	  
en	  mocht	  dus	  door	  naar	  het	  hoofdtoernooi.	  
	  
Om	  12	  uur	  mocht	  ook	  Jasper	  zijn	  toernooi	  aanvangen	  
en	  hij	  begon	  nog	  enigszins	  stroef,	  maar	  dit	  wist	  hij	  om	  
te	  buigen	  en	  uiteindelijk	  3e	  te	  worden	  in	  zijn	  poule.	  Dit	  
betekende	  dus	  ook	  het	  trooststoernooi	  voor	  Jasper.	  
	  
Over	  de	  vervolgrondes	  kan	  ik	  redelijk	  kort	  zijn.	  Zowel	  
Yoeri,	  Jasper	  als	  Timo	  wisten	  hun	  eerste	  wedstrijd	  te	  
winnen	  en	  werden	  hierna	  uitgeschakeld.	  
	  
Dan	  wil	  ik	  ook	  nog	  een	  oproep	  doen	  en	  wel	  de	  vol-‐
gende:	  Wil	  een	  ieder	  die	  een	  keer	  mee	  wilt	  als	  coach	  /	  
begeleider	  /	  chauffeur	  dit	  aan	  mij	  laten	  weten.	  Het	  is	  
altijd	  een	  lang,	  maar	  gezellig	  dagje	  uit.	  
	  
Met	  sportieve	  groet,	  
Ferry	  de	  Hoogen	  
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Jeugdactiviteit 

	  
Zaterdag	  23	  februari	  en	  zaterdag	  2	  maart	  waren	  twee	  
vrije	  zaterdagen	  waarop	  geen	  competitie	  werd	  ge-‐
speeld.	  Het	  leek	  ons	  daarom	  leuk	  om	  iets	  te	  organise-‐
ren.	  
	  

	  
(foto:	  Henk	  Tax)	  
	  
Uiteraard	  was	  er	  de	  mogelijkheid	  om	  gewoon	  gezellig	  
een	  balletje	  te	  komen	  slaan,	  maar	  we	  hadden	  ook	  de	  
“tafeltennisrobot”	  neergezet	  zodat	  iedereen	  daar	  
lekker	  tegen	  kon	  oefenen.	  Als	  je	  hier	  nog	  nooit	  tegen	  
gespeeld	  hebt,	  is	  het	  erg	  leuk	  om	  dit	  eens	  uit	  te	  pro-‐
beren!	  
	  
Ook	  een	  paar	  vreemde	  en	  grappige	  tafel-‐variaties	  
waren	  neergezet,	  zodat	  iedereen	  zich	  lekker	  kon	  uitle-‐
ven!	  
	  

	  
(foto:	  Henk	  Tax)	  
	  
De	  eerste	  zaterdag	  waren	  6	  jeugdspelers	  aanwezig	  en	  
vermaakten	  zich	  prima.	  De	  2e	  zaterdag	  was	  het	  nog	  
wat	  drukker	  met	  11	  talenten.	  Ook	  de	  wat	  oudere	  
jeugd	  vermaakte	  zich	  trouwens	  prima.	  	  
	  
	  

	  
	  
	  
Op	  de	  website	  van	  de	  TTV	  Huizen	  staan	  in	  het	  foto-‐
boek	  de	  foto’s,	  zodat	  iedereen	  die	  deze	  keren	  niet	  
konden	  komen,	  kunnen	  zien	  wat	  ze	  gemist	  hebben.	  
Als	  er	  een	  mogelijk	  is,	  organiseren	  we	  snel	  weer	  zo’n	  
dag,	  zodat	  iedereen	  de	  kans	  krijgt	  om	  een	  keer	  tegen	  
de	  robot	  te	  spelen.	  
	  

	  
(foto:	  Henk	  Tax)	  
	  
Namens	  de	  TCJ,	  
Guus	  Weinberg	  en	  Henk	  Tax	  
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Wanneer: Wat:( Voor(wie:
01#maart Vrije,week,toernooi,,Inhaalweek Senioren
02#maart Deadline,voltreffer Jeugd,&,Senioren
05#maart PAC,vergadering
09#maart landelijke,competitie,Huizen/PDK,1,#,US,3                                            Senioren
09#maart landelijke,competitie,Huizen,J1,#,HBC,2 Jeugd
18#maart Bestuur,vergadering
23#maart landelijke,competitie,Huizen/PDK,1,#,Rapidity,1 Senioren
23#maart landelijke,competitie,Huizen,J1,#,Tios,51,1 Jeugd
25#maart Algemene,ledenvergadering Jeugd,&,Senioren
28#maart Paasrecreanten,toernooi Senioren
03#april Pac,vergadering
05#april Vrije,week,toernooi,,Inhaalweek Senioren
06#april landelijke,competitie,Huizen/PDK,1,#,Spirit,1                                       Senioren
06#april landelijke,competitie,Huizen,J1,#,AMVJ,1                                              Jeugd
16#april TCS,vergadering ,
19#april Prima,Donna,Kaas,Clubkampioenschap,eigen,klasse Senioren
20#april landelijke,competitie,Huizen/PDK,1,#,Salamanders,2 Senioren
20#april landelijke,competitie,Huizen,J1,#,Salamanders,1 Jeugd
22#april Start,Bekercompetitie Jeugd,&,Senioren
27#april Deadline,voltreffer Jeugd,&,Senioren
02#mei Laatste,training,recreanten Senioren




