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Van de voorzitter 
 

De	  vakantie	  hebben	  we	  achter	  de	  rug,	  ik	  hoop	  dat	  
iedereen	  de	  zomer	  goed	  door	  gekomen	  is.	  Het	  was	  
een	  heerlijke	  zomer.	  Het	  zal	  niemand	  verbazen	  dat	  
Nancy,	  Wick	  en	  ik	  ook	  dit	  jaar	  weer	  iets	  anders	  gedaan	  
hebben	  dan	  andere	  jaren,	  deze	  zomer	  waren	  we	  in	  
Italië	  aan	  het	  Iseomeer.	  Heerlijk	  een	  plekje	  direct	  aan	  
het	  water,	  lekker	  even	  afkoelen	  als	  het	  te	  warm	  werd.	  
	  
Dit	  jaar	  geen	  traditioneel	  uitwisselingstoernooi	  met	  
Rega	  om	  de	  Lentink-‐cup.	  Vorig	  jaar	  ging	  het	  toernooi	  
niet	  door	  omdat	  Rega	  niet	  voldoende	  teams	  kon	  op-‐
stellen,	  dit	  jaar	  niet	  voldoende	  animo	  vanuit	  beide	  
verenigingen	  om	  het	  te	  blijven	  organiseren.	  Tijd	  voor	  
een	  nieuw	  idee.	  De	  T.C.S.	  heeft	  op	  vrijdag	  30	  augustus	  
het	  “geheime	  teamtoernooi”	  georganiseerd,	  een	  leuk	  
idee	  van	  Bram	  Gerritse.	  Het	  was	  zeer	  gezellig	  en	  ie-‐
dereen	  was	  enthousiast,	  geslaagd	  dus.	  
	  
Vrijdag	  6	  september	  is	  het	  traditionele	  Prima	  Donna	  
Kaas	  bedrijventoernooi	  georganiseerd,	  goed	  bezocht	  
en	  gezellig,	  het	  toernooi	  is	  gewonnen	  door	  het	  team	  
van	  Rabobank.	  
	  
De	  competitie	  is	  inmiddels	  van	  start	  gegaan	  en	  diverse	  
teams	  zijn	  volop	  bezig	  zich	  te	  mengen	  in	  de	  strijd	  om	  
het	  kampioenschap	  of	  het	  ontlopen	  van	  degradatie.	  
Iedereen	  veel	  succes	  en	  plezier!	  
	  
Henk	  Klein	  kwam	  weer	  even	  een	  weekje	  over	  uit	  Cu-‐
raçao	  voor	  themadagen	  van	  zijn	  werk.	  En	  natuurlijk	  
komt	  hij	  dan	  langs	  op	  de	  club,	  voor	  een	  stukje	  gezel-‐
ligheid,	  het	  weerzien	  met	  bekenden	  en	  kijken	  hoe	  het	  
de	  club	  vergaat.	  Leuk	  om	  Henk	  weer	  even	  gesproken	  
te	  hebben.	  
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De	  T.T.V.	  Huizen	  is,	  en	  we	  mogen	  dit	  al	  jaren	  conclu-‐
deren,	  een	  gezonde	  vereniging	  zowel	  sportief	  als	  fi-‐
nancieel.	  Over	  het	  algemeen	  zijn	  de	  commissies	  goed	  
bezet	  en	  zijn	  er	  voldoende	  vrijwilligers	  om	  bijna	  alle	  
voorkomende	  taken	  op	  te	  pakken.	  Alleen	  het	  aantal	  
barmedewerkers	  is	  een	  uitdaging,	  op	  sommige	  avon-‐
den	  is	  de	  spoeling	  te	  dun.	  Vandaar	  onze	  oproep	  om	  je	  
aan	  te	  melden	  bij	  de	  Z.K.C.,	  natuurlijk	  kan	  je	  aangeven	  
hoe	  vaak	  je	  wilt	  draaien	  of	  op	  welke	  dag.	  Spreek	  Kees	  
Visser,	  Robert	  Bunschoten,	  Paul	  Dekker	  of	  Robert	  Smit	  
anders	  even	  aan	  voor	  informatie.	  Daarnaast	  zijn	  we	  al	  
een	  paar	  jaar	  op	  zoek	  naar	  iemand	  die	  de	  sponsoring	  
op	  zich	  neemt,	  in	  deze	  tijd	  wordt	  het	  steeds	  lastiger	  
om	  sponsoren	  te	  behouden	  of	  te	  werven,	  het	  is	  niet	  
veel	  werk.	  Nu	  wordt	  het	  maar	  beperkt	  opgepakt	  en	  
dat	  gaat	  ten	  koste	  van	  de	  sponsorinkomsten,	  dus	  meld	  
je	  aan	  bij	  André	  Rebel	  of	  Geert	  Molenaar.	  
	  
Tijdens	  de	  Huizerdag	  op	  14	  september	  stond	  de	  T.T.V.	  
Huizen	  met	  een	  kraam	  in	  de	  sportstraat,	  hier	  konden	  
geïnteresseerden	  informatie	  inwinnen	  over	  mooie	  
club	  en	  sport.	  In	  de	  Kinderboekenweek	  waren	  we	  op	  
woensdag	  2	  oktober	  present	  in	  de	  Bibliotheek	  voor	  de	  
promotie	  van	  de	  T.T.V..	  Daarnaast	  houden	  we	  nog	  een	  
open	  weekend	  op	  de	  club	  voor	  geïnteresseerden,	  op	  
vrijdag	  18	  oktober	  een	  open	  toernooi	  voor	  senioren	  
en	  op	  zaterdag	  19	  oktober	  een	  open	  toernooi	  voor	  
jeugd.	  In	  oktober	  en	  november	  doen	  we	  mee	  aan	  de	  
jeugdsponsoractie	  van	  de	  Boni,	  doe	  al	  je	  boodschap-‐
pen	  bij	  de	  Boni	  want	  dan	  krijgen	  wij	  sponsormunten	  
die	  we	  kunnen	  besteden	  aan	  onze	  jeugd.	  Vanuit	  mijn	  
kant	  een	  pluim	  voor	  de	  inzet	  van	  de	  vrijwilligers	  die	  dit	  
mogelijk	  maken.	  
	  
Frank	  Hagen	  
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Openingstoernooi van 30 augustus. 
	  
Er	  	  was	  de	  T.C.S.	  gevraagd	  ter	  vervanging	  van	  de	  	  
uitwisseling	  met	  Rega	  (Lentink	  	  cup)	  	  een	  	  ander	  	  
opwarmertje	  	  voor	  	  het	  	  najaar's	  seizoen	  	  te	  	  
organiseren.	  Hiervoor	  	  heeft	  	  de	  	  T.C.S.	  	  dit	  	  jaar	  	  het	  
geheime	  teamtoernooi	  georganiseerd.	  
	  
Even	  	  een	  uitleg	  van	  dit	  toernooi	  voor	  een	  ieder	  die	  
niet	  aanwezig	  was	  of	  	  het	  	  op	  	  deze	  avond	  niet	  hele-‐
maal	  begrepen	  heeft.	  Het	  doel	  van	  het	  toernooi	  	  is	  dus	  
oefening	  voor	  de	  komende	  competitie,	  dus	  leek	  het	  
mij	  handig	  	  als	  	  spelers	  van	  hetzelfde	  niveau	  zoveel	  
mogelijk	  tegen	  elkaar	  spelen	  	  oftewel	  	  de	  	  te	  	  spelen	  
poules	  worden	  op	  sterkte	  ingedeeld.	  Om	  eventue-‐
le	  	  klasseverschillen	  	  te	  	  neutraliseren	  	  werd	  	  er	  met	  
een	  handicap	  gespeeld.	  Om	  de	  link	  te	  leggen	  tussen	  
de	  verschillende	  poules	  zijn	  	  er	  	  teams	  gevormd	  over	  
de	  poules	  heen	  waarbij	  tenminste	  1	  speler	  uit	  	  	  
elke	  	  poule	  	  zit.	  	  	  
Om	  	  deze	  teams	  zo	  eerlijk	  mogelijk	  in	  te	  delen	  	  	  
(gelijke	  	  sterkte)	  	  zijn	  	  de	  	  poules	  	  ook	  	  op	  	  sterkte	  ge-‐
plaatst	  en	  de	  verdeling	  	  van	  	  de	  	  teams	  zo	  gemaakt	  dat	  
deze	  een	  gelijkmatige	  sterkte	  hebben.	  
	  	  
De	  einduitslag	  werd	  bepaald	  door	  de	  gemiddelde	  
team	  scores.	  En	  zoals	  	  de	  	  naam	  	  van	  	  het	  	  toernooi	  
aangaf	  wist	  niemand	  vooraf	  bij	  wie	  hij/zij	  in	  het	  team	  
zat.	  
	  
Voor	  	  de	  	  eeuwige	  	  mopperaars	  	  en	  	  klagers:	  	  dit	  was	  
een	  heel	  gepuzzel	  en	  heeft	  veel	  tijd	  gekost,	  ik	  nodig	  
jullie	  uit	  om	  mijn	  rol	  binnen	  de	  T.C.S.	  eens	  een	  keertje	  
over	  te	  nemen.	  
	  
Het	  	  toernooi	  was	  goed	  bezocht	  	  met	  22	  deelnemers,	  
waarbij	  ongeveer	  de	  helft	  	  zich	  	  van	  	  tevoren	  had	  inge-‐
schreven	  en	  de	  andere	  helft	  zich	  dus	  weer	  eens	  pas	  op	  
de	  avond	  zelf....	  
	  
Er	  	  werd	  	  in	  	  4	  poules	  gestreden,	  2	  van	  5	  en	  2	  van	  6.	  
In	  poule	  A	  zaten	  Quinten	  van	  Dissel,	  Jerry	  van	  Leeu-‐
wen,	  Ferry	  de	  Hoogen,	  Edwin	  van	  Dijk	  
en	  	  	  Marcel	  	  	  Molenaar.	  	  
De	  punten	  	  die	  	  behaald	  	  zijn	  voor	  hun	  team	  zijn	  in	  
dezelfde	  volgorde:	  2,	  2,	  	  1,	  	  4	  	  en	  	  1.	  	  
	  
Poule	  B	  bestond	  uit	  Yorick	  Westland,	  Joop	  Manussen,	  
Robert	  	  Smit,	  	  Henk	  	  Oversteegen	  	  en	  	  Manuela	  
Schuurman.	  Hun	  behaalde	  punten	  	  waren	  0,	  3,	  3,	  1	  en	  
3.	  Poule	  C	  bestond	  uit	  Bert	  van	  der	  Zwaan,	  
Frank	  	  Hagen,	  	  Rob	  	  Barendregt,	  	  Kees	  	  Visser,	  Yoeri	  
Tax	  en	  Nicole	  van	  Beurden.	  	  (2,	  	  4,	  	  1,	  	  4,	  	  2,	  3)	  	  
	  

	  
	  
En	  in	  de	  laaste	  (D)	  poule	  zaten	  Ruben	  
Tempelaars,	  Henny	  Dekker,	  Bert	  Jongerden,	  Harry	  
Kempers,	  Bram	  Gerritse	  en	  Ton	  Huberts.	  (5,	  3,	  3,	  2,	  2,	  
0).	  En	  	  	  toen	  	  	  was	  	  	  het	  	  weer	  	  rekenen	  	  met	  	  de	  	  voor-‐
af	  	  bepaalde	  	  teams	  (team	  1:	  A4-‐B4-‐C1-‐C6-‐D1,	  2:	  A5-‐
B1-‐C5-‐D2-‐D4,	  3:	  A1-‐B3-‐C4-‐D5,	  4:	  A2-‐B2-‐C3-‐D6,	  5:	  A3-‐
B5-‐C2-‐D3).	  	  
	  
Het	  winnende	  team	  had	  15	  punten	  behaald	  en	  werd	  
met	  een	  gemiddelde	  van	  3	  	  eerste.	  Dit	  team	  bestond	  
uit	  	  Edwin,	  Henk,	  Bert	  v/d	  Zwaan,	  Nicole	  en	  Ruben.	  
De	  punten	  	  	  en	  	  gemiddelde	  	  van	  	  de	  	  andere	  	  teams	  
zijn	  op	  volgorde	  van	  de	  uitslag:	  	  	  
team	  	  3:	  	  Quinten,	  	  Robert,	  	  Kees	  en	  Bram	  met	  11	  pun-‐
ten	  een	  gemiddelde	  	  van	  2,75.	  Team	  5:	  Ferry,	  Frank,	  
Manuela	  en	  Bert	  Jongerden	  met	  10	  	  punten	  	  een	  ge-‐
middelde	  van	  2,5.	  Team	  2:	  Marcel,	  Yoeri,	  Yorick,	  
Harry	  	  en	  	  Henny	  met	  8	  punten	  en	  een	  gemiddelde	  
van	  1,6	  en	  als	  laatste	  team	  	  4:	  	  Jerry,	  	  Rob,	  	  Joop	  en	  
Ton	  met	  6	  punten	  en	  een	  gemiddelde	  van	  1,5.	  
	  
Graag	  	  zou	  	  ik	  van	  jullie	  vernemen,	  	  
via	  tcstoernooien@ttvhuizen.nl,	  of	  jullie	  	  dit	  	  	  
toernooi	  	  voor	  	  volgende	  jaren	  ook	  als	  opwarmertje	  
willen	  zien	  of	  niet	  en	  waarom.	  
	  
Namens	  de	  T.C.S.,	  
Bram	  Gerritse	  
	  

Rubbers 
 

Dames	  en	  heren	  bij	  deze	  wil	  ik	  vragen	  dat	  als	  er	  men-‐
sen	  zijn	  die	  nieuwe	  rubbers	  kopen	  de	  oude	  in	  te	  leve-‐
ren	  bij	  Henk	  Oversteegen.	  

	  
	  
Henk	  wil	  er	  graag	  een	  paar	  batjes,	  die	  op	  de	  club	  lig-‐
gen,	  mee	  opknappen	  zodat	  er	  door	  de	  recreanten	  met	  
betere	  batjes	  gespeeld	  kan	  worden. 
	  
Marcel	  Molenaar	  
TCS	  
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Het Bedrijventoernooi editie 2013 

	  
Vrijdag	  6	  september	  is	  weer	  het	  jaarlijkse	  bedrijven-‐
toernooi	  gehouden.	  
	  
Er	  waren	  	  19	  teams	  van	  15	  verschillende	  bedrijven.	  
De	  	  poulerondes	  	  werden	  	  gespeeld	  volgens	  het	  halve	  
daviscupsysteem,	  zodat	  iedereen	  een	  leuk	  	  aantal	  	  
wedstrijden	  kon	  spelen.	  Er	  waren	  4	  poules	  waarvan	  de	  
nummers	  1	  en	  2	  doorgingen	  naar	  de	  kwartfinales.	  
In	  	  de	  	  halve	  	  finales	  	  streden	  	  Key2Finance	  B.V.	  tegen	  
Gall	  &	  Gall	  en	  Rabobank	  Noord	  Gooiland	  tegen	  	  
Kannegieter	  	  	  om	  	  een	  plek	  in	  de	  finale.	  
	  
In	  de	  finale	  bleek	  het	  team	  van	  de	  Rabobank	  net	  iets	  
sterker	  dan	  	  het	  	  team	  	  van	  	  Gall&Gall	  	  en	  	  wist	  	  de	  
finale	  in	  een	  5-‐setter	  te	  winnen.	  	  
Het	  team	  van	  de	  Rabobank 

	  
(foto:Marcel	  Molenaar)	  
	  
bestaande	  uit	  Marcel	  Keek	  en	  Ronald	  Kalb	  mag	  dus	  dit	  
jaar	  op	  de	  wisselbeker	  passen.	  
	  
Groetjes,	  
Bram	  
	  

Trainingen op de dinsdagen 
	  
Dames	  en	  heren,	  bij	  deze	  wil	  ik	  vragen	  aan	  de	  mensen	  
die	  training	  krijgen	  van	  John	  Scott	  of	  Gijs	  Molenaar,	  of	  
je	  je	  wel	  wil	  afmelden	  als	  je	  niet	  kunt.	  
	  
Ook	  vraag	  ik	  me	  af	  waarom	  niet	  alle	  mensen	  die	  trai-‐
ning	  wilden	  krijgen,	  niet	  komen	  opdagen.	  Dit	  is	  niet	  
correct.	  
	  
Ik	  vraag	  dan	  ook	  of	  de	  mensen	  zich	  weer	  op	  de	  dins-‐
dagen	  bij	  de	  trainers	  willen	  melden	  om	  er	  weer	  wat	  te	  
leren.	  
	  
Marcel	  Molenaar	  
TCS	  

	  
Aardige start van najaarsseizoen voor 

meeste Huizen teams 
 

Tussenstanden	  Senioren	  Competitie	  najaar	  2013	  
	  
De	  najaarscompetitie	  is	  op	  dit	  moment	  alweer	  bijna	  
op	  de	  helft	  aanbeland	  en	  de	  meeste	  teams	  hebben	  er	  
al	  weer	  4	  wedstrijden	  opzitten.	  De	  meeste	  hoogste	  
teams	  zijn	  uitstekend	  begonnen	  aan	  de	  competitie,	  
met	  misschien	  wel	  een	  aantal	  verrassingen.	  Qua	  kam-‐
pioenskandidaten	  lopen	  we	  nog	  wat	  achter	  op	  sche-‐
ma,	  gelukkig	  zijn	  er	  ook	  maar	  2	  teams	  die	  het	  echt	  
moeilijk	  hebben	  op	  dit	  moment.	  Laten	  we	  eens	  kijken	  
wat	  de	  teams	  tot	  op	  heden	  presteren.	  
	  
Derde	  divisie	  
Team	  1	  zit	  in	  een	  poule	  waar	  de	  strijd	  om	  de	  bovenste	  
plaatsen	  enorm	  spannend	  is.	  	  Met	  2	  gelijke	  spelen	  en	  
2	  overwinningen	  doet	  Huizen	  1	  prima	  mee,	  sterker	  
nog	  na	  4	  wedstrijden	  staan	  de	  4	  heren	  gedeeld	  aan	  
kop	  met	  HBC.	  Gijs	  is	  weer	  ouderwets	  op	  dreef	  met	  12	  
uit	  12	  en	  na	  de	  welverdiende	  vakantie	  van	  Frank	  zal	  
hij	  naar	  verwachting	  ook	  scherp	  terugkeren.	  Hopelijk	  
kunnen	  de	  heren	  het	  goede	  spel	  tot	  het	  einde	  van	  het	  
seizoen	  vasthouden	  en	  zit	  er	  wellicht	  wel	  een	  sensatie	  
aan	  te	  komen….	  	  
	  
Eerste	  klasse	  
Het	  tweede	  team	  staat	  na	  4	  wedstrijden	  bovenaan!	  
Kleine	  kanttekening	  daarbij	  is	  wel	  dat	  ze	  een	  wedstrijd	  
méér	  gespeeld	  hebben	  dan	  Almeerspin,	  de	  gedood-‐
verfde	  kampioen.	  De	  voorsprong	  is	  maar	  minimaal,	  
maar	  wellicht	  dat	  er	  in	  de	  onderlinge	  wedstrijd	  een	  
verrassing	  genoteerd	  kan	  worden.	  Mocht	  dat	  het	  ge-‐
val	  zijn,	  dan	  dit	  team	  misschien	  gaan	  dromen	  van	  een	  
kampioenschap…	  Hopelijk	  is	  Danny	  ook	  snel	  	  weer	  
helemaal	  wedstrijdfit,	  wie	  weet	  waar	  dit	  team	  met	  
een	  fitte	  selectie	  toe	  in	  staat	  is.	  	  	  
	  
Team	  3	  staat	  er	  na	  4	  speelrondes	  eigenlijk	  keurig	  voor.	  
Hoewel	  het	  team	  pas	  3	  wedstrijden	  heeft	  gespeeld,	  
lijkt	  handhaving	  op	  dit	  moment	  heel	  goed	  mogelijk.	  
Aangezien	  dit	  ook	  de	  doelstelling	  was	  van	  dit	  team,	  
ben	  ik	  best	  tevreden.	  Zeker	  als	  Geert	  straks	  nog	  in	  het	  
juiste	  ritme	  komt,	  kan	  mama	  Monique	  zich	  voor	  vol-‐
gend	  seizoen	  alvast	  voor	  kunnen	  gaan	  bereiden	  voor	  
een	  seizoen	  1e	  klasse!	  Hopelijk	  houden	  Ferry	  en	  Jerry	  
alles	  heel	  tijdens	  hun	  vakanties…	  
(vervolg	  op	  blz:	  7)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  6)	  
Tweede	  klasse	  
Team	  4	  zit	  in	  een	  poule	  waar	  het	  volgens	  mij	  alle	  kan-‐
ten	  op	  kan	  en	  voor	  mijn	  gevoel	  wordt	  het	  in	  deze	  pou-‐
le	  pas	  op	  het	  allerlaatst	  beslist.	  Na	  4	  speelrondes	  staat	  
het	  team	  weliswaar	  op	  de	  eerste	  plek,	  voornaamste	  
concurrent	  Bijmaat	  heeft	  wel	  een	  wedstrijd	  minder	  
gespeeld.	  Jammer	  dat	  in	  de	  eerste	  wedstrijd	  Robert	  
nog	  niet	  echt	  in	  zijn	  doen	  was,	  mede	  daardoor	  werd	  
een	  matig	  gelijkspelletje	  gehaald	  tegen	  laagvlieger	  
Shot.	  Anders	  had	  het	  team	  wat	  relaxter	  achterover	  
kunnen	  hangen.	  	  Maar	  ik	  ben	  er	  van	  overtuigd	  dat	  
Robert	  na	  een	  snoepreisje	  naar	  Brazilië	  sterk	  zal	  te-‐
rugkomen	  en	  dat	  het	  team	  tot	  op	  de	  laatste	  competi-‐
tiedag	  in	  ieder	  geval	  meedoet	  voor	  het	  kampioen-‐
schap!	  
	  
Derde	  klasse	  
Team	  5	  staat	  netjes	  op	  plaats	  2.	  Ik	  vermoed	  dat	  zij	  ook	  
op	  deze	  plek	  blijven	  staan,	  ze	  zijn	  the	  best	  of	  the	  rest.	  
Dat	  Bert	  een	  hattrick	  scoort	  tegen	  een	  team	  met	  daar-‐
in	  2	  vrouwen	  geeft	  wel	  aan	  dat	  de	  wonderen	  de	  we-‐
reld	  nog	  niet	  uit	  zijn,	  dus	  misschien,	  héél	  misschien	  
kan	  het	  team	  nog	  stunten	  in	  de	  tweede	  seizoenshelft.	  
Zou	  het	  mogelijk	  zijn	  als	  de	  joker	  Thijs	  uit	  de	  hoge	  
hoed	  getoverd	  wordt?	  
	  
Team	  6	  heeft	  het	  niet	  getroffen	  deze	  competitie	  en	  
lijkt	  (zoals	  een	  beetje	  verwacht)	  te	  moeten	  blijven	  
vechten	  tegen	  degradatie.	  Het	  gat	  met	  een	  veilige	  
vierde	  plek	  lijkt	  inmiddels	  wel	  wat	  te	  groot	  te	  zijn	  ge-‐
worden,	  hopelijk	  speelt	  dit	  team	  nog	  wel	  wat	  lekkere	  
wedstrijden	  zodat	  ze	  met	  goede	  moed	  volgend	  sei-‐
zoen	  in	  de	  4e	  klasse	  kunnen	  vlammen.	  
	  
Vierde	  klasse	  
Team	  7	  heeft	  het	  enorm	  lastig	  in	  de	  vierde	  klasse	  he-‐
laas.	  Piet	  lijkt	  wel	  in	  zijn	  hum	  te	  zitten	  op	  dit	  niveau	  
maar	  de	  anderen	  komen	  toch	  wel	  wat	  te	  kort.	  Voor	  dit	  
team	  geldt	  eigenlijk	  hetzelfde	  als	  team	  6,	  hopelijk	  
pakken	  zij	  nog	  wat	  potjes	  mee	  in	  deze	  4e	  klasse	  zodat	  
er	  volgend	  seizoen	  een	  klasse	  lager	  weer	  in	  de	  hoog-‐
ste	  regionen	  meegedaan	  kan	  worden.	  	  
Team	  8	  doet	  prima	  mee	  in	  de	  middenmoot,	  maar	  
moeten	  wel	  de	  puntjes	  blijven	  pakken.	  De	  tweede	  
plaats	  is	  in	  zicht	  (scheelt	  slechts	  3	  puntjes)	  maar	  het	  is	  
wel	  uitkijken	  geblazen	  want	  ook	  de	  degradatieplaats	  6	  
staat	  slechts	  3	  puntjes	  achter	  op	  dit	  team.	  Ik	  ga	  er	  
vanuit	  dat	  de	  punten	  gepakt	  gaan	  worden	  tegen	  de	  
concurrenten	  zodat	  dit	  team	  er	  keurig	  in	  blijft.	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Vijfde	  klasse	  
Team	  9	  staat	  er	  prima	  voor,	  helaas	  is	  dit	  wel	  een	  poule	  
van	  5	  teams	  dus	  worden	  er	  al	  twee	  wedstrijden	  min-‐
der	  gespeeld.	  Gelukkig	  heeft	  dit	  geen	  invloed	  op	  de	  
resultaten,	  want	  in	  de	  2	  gespeelde	  wedstrijden	  zijn	  er	  
al	  18	  punten	  gescoord.	  Tegen	  de	  concurrent	  is	  nog	  
niet	  gespeeld,	  maar	  het	  verwacht	  een	  spannende	  
strijd	  te	  worden.	  Hopelijk	  kan	  dit	  team	  weer	  terugke-‐
ren	  naar	  de	  vierde	  klasse,	  dat	  zou	  een	  prima	  prestatie	  
zijn!	  
In	  Team	  10	  heeft	  Monique	  haar	  rentree	  gemaakt	  in	  de	  
competitie,	  helaas	  wil	  het	  nog	  niet	  zo	  vlotten	  qua	  
winstpartijen	  maar	  het	  is	  slechts	  een	  kwestie	  van	  tijd	  
voordat	  zij	  ook	  de	  potjes	  mee	  gaat	  pikken.	  Het	  team	  
staat	  in	  de	  middenmoot,	  maar	  dame	  en	  heren	  kijk	  uit	  
en	  blijf	  scherp	  want	  degraderen	  naar	  de	  zesde	  klasse	  
zal	  jullie	  toch	  niet	  nog	  een	  keer	  overkomen??	  	  
	  
Zesde	  klasse	  
Team	  11	  pakt	  weer	  rustig	  aan	  zijn	  wedstrijdjes	  mee,	  
verliest	  en	  wint	  eigenlijk	  nooit	  dik	  maar	  is	  vaak	  wel	  
aan	  de	  tegenstander	  gewaagd.	  Zoals	  elk	  seizoen	  is	  er	  
wel	  1	  team	  wat	  duidelijk	  sterker	  is	  maar	  team	  11	  doet	  
prima	  mee	  in	  de	  middenmoot.	  Weinig	  op	  aan	  te	  mer-‐
ken	  dus.	  
	  
Succes	  allemaal	  in	  de	  resterende	  wedstrijden!	  
	  
Groeten	  van	  de	  wedstrijdsecretaris.	  
Jerry	  
	  

OPROEP 
	  
Oproep	  voor	  alle	  recreanten	  en	  competitiespelers:	  	  	  
we	  zoeken	  nog	  nieuwe	  competitiespelers!	  Na	  de	  na-‐
jaarscompetitie	  is	  er	  weinig	  tijd	  om	  de	  teamindelingen	  
in	  te	  dienen.	  We	  kunnen	  nog	  wel	  wat	  mensen	  gebrui-‐
ken	  om	  eventuele	  gaten	  in	  teams	  op	  te	  vullen	  en	  om	  
eventueel	  een	  nieuw	  team	  te	  vormen.	  Graag	  zou	  ik	  
nog	  2	  à	  3	  mensen	  erbij	  willen	  hebben	  voor	  bijvoor-‐
beeld	  een	  donderdagavond	  team.	  Wie	  lijkt	  het	  leuk	  
om	  competitie	  te	  spelen?	  Geef	  je	  dan	  zo	  snel	  mogelijk	  
bij	  me	  op,	  zodat	  ik	  rekening	  kan	  houden	  met	  de	  invul-‐
ling	  van	  de	  teams	  voor	  de	  voorjaarscompetitie.	  Uiter-‐
aard	  voor	  de	  mensen	  die	  al	  competitie	  spelen,	  hoor	  ik	  
graag	  zo	  snel	  mogelijk	  of	  er	  nog	  wijzigingen	  wensbaar	  
zijn	  in	  de	  huidige	  teamindelingen.	  	  
Mail	  (jerryvanleeuwen@gmail.com)	  of bel me e!	  	  	  
	  
Groeten	  van	  de	  wedstrijdsecretaris.	  
Jerry	  
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Niet goed ontvangen 

	  
In	  vorige	  Voltreffer	  was	  er	  een	  stukje	  geschreven	  over	  	  
Afsluiting	  recreanten	  seizoen.	  Hierbij	  waren	  ook	  foto’s	  
aangeleverd,	  alleen	  waren	  die	  bij	  de	  redactie	  niet	  
goed	  ontvangen	  dus	  als	  nog	  een	  paar	  foto’s.	  
	  

	  
(foto:Ina	  Busscher)	  
	  
Nieuwsgierig	  naar	  de	  andere	  foto’s	  ga	  dan	  naar	  ons	  
fotoboek	  dat	  te	  vinden	  is	  op	  onze	  site.	  
	  
De	  redactie	  
	  

TTV Huizen timmert aan de weg 
	  
Zaterdag	  14	  september	  stonden	  we	  met	  een	  kraam	  
op	  de	  Huizerdag	  om	  tafeltennis	  –	  	  en	  met	  name	  TTV	  
Huizen	  –	  	  op	  de	  kaart	  te	  zetten.	  ’s	  Morgens	  was	  het	  
gelukkig	  droog,	  zodat	  	  mensen	  met	  interesse	  in	  tafel-‐
tennis	  onze	  kraam	  hebben	  gevonden.	  Helaas	  begon	  
het	  ’s	  middags	  te	  regenen,	  waarop	  werd	  besloten	  om	  
vroegtijdig	  af	  te	  breken.	  

	  
(foto:André	  Rebel)	  
	  
Woensdag	  	  2	  oktober	  waren	  we	  vertegenwoordigd	  in	  
de	  bibiliotheek	  van	  Huizen	  tijdens	  de	  kinderboeken-‐
week	  2013.	  	  
	  
	  

	  
	  
	  

(foto:Maarten	  Robbers)	  
	  
Het	  thema	  van	  dit	  jaar	  is	  Sport	  en	  Spel	  en	  er	  waren	  
diverse	  verenigingen	  aanwezig	  om	  hun	  sport	  te	  pro-‐
moten.	  	  Daar	  konden	  we	  dus	  niet	  bij	  ontbreken.	  Van	  
14:00	  tot	  16:00u	  hebben	  we	  laten	  zien	  hoe	  leuk	  tafel-‐
tennis	  is.	  Met	  een	  demonstratie	  op	  een	  mini	  	  
tafeltennistafel	  en	  het	  uitdelen	  van	  flyers	  en	  gele	  bal-‐
lonnen	  hebben	  we	  veel	  kinderen,	  maar	  ook	  (groot-‐)	  
ouders	  gesproken.	  Uiteraard	  mochten	  de	  kinderen	  
zelf	  ook	  proberen	  een	  balletje	  te	  slaan	  op	  de	  mini	  
tafeltennistafel.	  Nu	  maar	  hopen	  dat	  deze	  promotie-‐
acties	  tot	  het	  aantrekken	  van	  nieuwe	  leden	  leidt.	  	  
	  

	  
(foto:Maarten	  Robbers)	  
	  
	  
De	  PAC	  wil	  eenieder	  die	  deze	  evenementen	  mogelijk	  
heeft	  gemaakt	  van	  harte	  bedanken.	  	  
	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



9 
 

	  



10 
 

	  



11 
 

	  
Boni Jeugd sponsoractie 

	  
In	  de	  week	  van	  40	  t/m	  47	  (van	  2	  oktober	  tot	  26	  no-‐
vember)	  zal	  TTV	  Huizen	  meedoen	  aan	  de	  Boni	  Jeugd	  
sponsoractie!	  
	  
Iedereen	  die	  in	  deze	  periode	  boodschappen	  doen	  bij	  
de	  Boni	  krijgt	  sponsormunten	  die	  ze	  mogen	  doneren	  
aan	  een	  willekeurige	  vereniging.	  
Maar	  deze	  munten	  moeten	  uiteraard	  wel	  in	  de	  koker	  
van	  TTV	  Huizenterecht	  komen!!!!	  
	  
Dus	  jeugdleden	  geeft	  door	  aan	  je	  ouders,	  opa's	  &	  
oma's,	  ooms	  &	  tantes,	  broers	  &	  zussen	  dat	  ze	  bood-‐
schappen	  moeten	  doen	  bij	  de	  Boni,	  want	  het	  is	  voor	  
jullie!!!!	  
	  
Aan	  alle	  senior	  leden	  &#x2192;	  Doe	  ook	  eens	  bood-‐
schappen	  bij	  de	  Boni	  bij	  het	  Holleblok	  en	  zorg	  ervoor	  
dat	  we	  een	  leuk	  bedrag	  aan	  deze	  actie	  overhouden	  
die	  we	  goed	  kunnen	  besteden	  aan	  de	  jeugd	  van	  	  
ONZE	  vereniging!!!!!	  
Wilt	  je	  weten	  of	  we	  goed	  gaan	  ga	  naar	  de	  site	  en	  klik	  
op	  de	  actie	  logo	  van	  de	  Boni	  links	  bovenin.	  
	  

De tafeltennisweek van… 
	  
Ja	  en	  dan	  is	  het	  zover…	  dat	  ik	  het	  moet	  gaan	  doen,	  
dankzij	  Jerry	  van	  Leeuwen.	  
Waar	  moet	  je	  beginnen	  zou	  je	  zeggen,	  want	  een	  hele	  
week	  tafeltennis	  doet	  niemand.	  
Nou	  ik	  begin:	  laatst	  kreeg	  ik	  een	  mail	  met	  de	  vraag	  
‘ben	  je	  niet	  vergeten	  dat	  jij	  de	  tafeltennis	  week	  van…	  
moet	  doen?’	  
Ik:	  	  ‘Ja	  s...	  vergeten	  maar	  komt	  goed,	  ik	  regel	  het.’	  
	  
Zaterdag	  28	  september	  
Vroeg	  op	  omdat	  we	  drukke	  dag	  hebben,	  want	  ik	  ga	  
team	  4	  coachen	  bij	  de	  jeugd	  en	  ja	  die	  was	  toevallig	  bij	  
Rega,	  nu	  doe	  ik	  dit	  samen	  met	  Edwin	  van	  Dijk.	  
	  
	  

	  
	  
Om	  12	  uur	  op	  de	  club	  afgesproken,	  alleen	  zonder	  Ed-‐
win	  want	  die	  ging	  mee	  met	  team	  2	  om	  te	  coachen,	  
dus	  ik	  alleen	  met	  4	  kids	  naar	  Nijkerk.	  
Aan	  het	  begin	  van	  de	  wedstrijden	  had	  ik	  contact	  met	  
Edwin	  en	  zijn	  team	  was	  al	  klaar	  in	  Almere	  dus	  die	  gin-‐
gen	  naar	  Huizen.	  
Hij	  vroeg	  ‘zal	  ik	  vragen	  of	  Harry	  Kempers	  mij	  bij	  jou	  
afzet?’,	  dus	  ik	  ‘nee	  is	  omrijden,	  dat	  kan	  je	  niet	  maken.’	  
Nou	  ja	  hoor,	  hij	  kwam	  toch	  gezellig	  bij	  ons.	  
Toen	  kwam	  ik	  er	  ook	  achter	  dat	  het	  lastig	  is	  als	  je	  je	  
kind	  moet	  coachen,	  je	  weet	  dat	  ze	  het	  kan	  maar	  ze	  
doet	  het	  niet.	  
Bij	  de	  laatste	  wedstrijd	  van	  Liquenda	  zei	  ik	  ‘ik	  ga	  ro-‐
ken’	  en	  ben	  weggelopen,	  en	  wat	  denk	  je…	  ik	  kom	  te-‐
rug,	  staat	  ze	  2-‐0	  voor!	  Dus	  maar	  even	  gewacht	  en	  ja	  
hoor	  ze	  won	  in	  drieën.	  	  	  
met	  dank	  aan	  Edwin,	  overall	  hebben	  ze	  5-‐5	  gespeeld.	  
Daarna	  maar	  in	  Huizen	  op	  de	  club	  kijken	  bij	  het	  eerste	  
team	  en	  ja	  dat	  waren	  ook	  mooie	  partijen.	  
Waarom	  kan	  ik	  dat	  niet	  zo	  goed?	  Zal	  wel	  te	  laat	  be-‐
gonnen	  zijn…	  denk	  ik	  dan	  maar.	  
	  
Zondag	  29	  september	  
Ja	  en	  zondag	  heb	  ik	  eigenlijk	  niets	  gedaan	  wat	  met	  
tafeltennis	  te	  maken	  heeft,	  dus	  ja	  sorry	  mijn	  privé	  
leven	  ga	  ik	  niet	  openbaar	  stellen.	  
	  
	  
Maandag	  30	  september	  
Ook	  geen	  tafeltennis,	  maar	  wel	  werken	  en	  ja…	  we	  
gaan	  over	  2	  maanden	  over	  naar	  een	  nieuw	  software-‐
pakket,	  dus	  moet	  er	  veel	  getest	  worden.	  Alleen	  werkt	  
de	  testversie	  nog	  niet	  optimaal	  .	  
	  
Dinsdag	  1	  oktober	  
Ja,	  dat	  is	  de	  dag	  dat	  we	  training	  krijgen	  van	  Gijs.	  Dus	  
wel	  hele	  dag	  werken	  en	  dan	  gauw	  eten,	  douchen	  en	  
dan	  om	  half	  7	  op	  de	  club	  voorbereiden	  op	  de	  training.	  
Ja,	  wel	  een	  lekkere	  training	  gehad,	  alleen	  had	  Manue-‐
la	  een	  lachstuip…	  bij	  alles	  wat	  ik	  deed	  schoot	  ze	  weer	  
in	  de	  lach,	  zal	  het	  mijn	  spel	  zijn??	  
Maar	  ja	  wel	  een	  goede	  training	  gehad,	  alleen	  moet	  ik	  
de	  dingen	  ook	  nog	  in	  de	  wedstrijden	  gaan	  gebruiken,	  
want	  daar	  speel	  ik	  heel	  anders.	  
Daarna	  er	  even	  over	  gehad	  wie	  er	  zouden	  gaan	  spelen	  
vrijdag,	  dus	  ik	  ook	  geregeld.	  
	  
Woensdag	  2	  oktober	  	  
Een	  drukke	  dag	  op	  het	  werk	  zorgde	  ervoor	  dat	  ik	  in	  de	  
avond	  op	  de	  bank	  plofte	  en	  uitgeteld	  was.	  (vervolg	  op	  
blz:	  14)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  11)	  
Donderdag	  3	  oktober	  
Na	  een	  dagje	  werken	  ben	  ik	  in	  de	  avond	  	  met	  Liquen-‐
da	  meegegaan	  naar	  de	  club	  omdat	  ze	  training	  had,	  
dan	  zit	  ik	  meestal	  daar	  te	  kijken	  en	  soms	  ook	  beetje	  
tips	  te	  geven	  aan	  de	  jeugdspelers.	  
	  
Nu	  kwam	  Kristel	  een	  beetje	  laat	  en	  die	  had	  niemand	  
om	  te	  spelen,	  dus	  vroeg	  ze	  mij.	  
	  
Nou	  ja	  tuurlijk	  doe	  ik	  dat,	  want	  zij	  is	  toch	  een	  beetje	  
mijn	  tafeltennisdochter	  nummer	  2.	  
	  
Enige	  nadeel	  is	  dat	  je	  het	  dan	  wel	  weer	  veel	  zweet	  
kost	  omdat	  de	  jeugd	  toch	  echt	  wel	  beter	  word,	  of	  ik	  
slechter.	  
	  
Vrijdag	  4	  oktober	  
Ja	  toen	  kreeg	  ik	  een	  telefoontje	  van	  Thijs	  (teamge-‐
noot)	  dat	  hij	  waarschijnlijk	  niet	  zou	  gaan	  spelen,	  om-‐
dat	  hij	  een	  flinke	  peesontsteking	  in	  zijn	  pols	  heeft.	  
Ja	  en	  dat	  snap	  ik,	  dat	  je	  rust	  moet	  houden,	  hij	  had	  Bert	  
v/d	  Zwaan	  ook	  al	  gebeld	  om	  te	  vragen	  of	  hij	  spelen	  
kon	  en	  hij	  kon	  dus	  ook	  geregeld.	  
	  
Ja	  de	  wedstrijd	  moesten	  we	  thuis	  tegen	  de	  koplopers.	  
HTTC	  was	  er	  en	  zeiden	  voor	  de	  wedstrijd	  begon	  ‘ja,	  wij	  
willen	  geen	  kampioen	  worden	  hoor,	  dus	  we	  houden	  
ons	  zeker	  in	  bij	  de	  laatste	  wedstrijden’.	  Ja,	  daar	  word	  
je	  dus	  niet	  blij	  van…	  
Pieter	  en	  Bert	  winnen	  gelijk	  dus	  2-‐0	  voor,	  ja	  en	  toen	  
ik…	  nou	  die	  man	  was	  2	  en	  een	  halve	  meter	  lang	  en	  ik	  
had	  geen	  kans.	  Verder	  verloren	  we	  ook	  bijna	  alles,	  
alleen	  pakte	  ik	  in	  de	  negende	  partij	  toch	  ook	  een	  punt.	  
Dus	  ja,	  3-‐7	  verloren,	  wat	  niet	  goed	  is,	  maarja	  sterke	  
tegenstanders	  (prikkers).	  
	  
We	  moeten	  verder	  maar	  kijken,	  want	  we	  staan	  ge-‐
woon	  nog	  tweede	  in	  de	  poule	  en	  zij	  willen	  niet	  dus	  ja	  
misschien	  worden	  we	  dan	  toch	  kampioenen,	  moet	  ik	  
wel	  wat	  beter	  gaan	  spelen…	  
	  
Nou	  dit	  was	  de	  week	  van…	  en	  ja	  wie	  moet	  je	  dan	  op-‐
geven	  om	  een	  stukje	  te	  schrijven,	  dat	  is	  niet	  makkelijk	  
want	  je	  weet	  niet	  wie	  er	  allemaal	  al	  geweest	  is.	  
Bij	  deze	  ga	  ik	  de	  pen	  maar	  is	  doorgeven	  aan	  mijn	  oude	  
teamgenoot	  Henk	  Tax.	  
	  
Marcel	  Molenaar	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
 
 
 

Jeugdcommissie 
	  	  
De	  competitie	  is	  bij	  het	  schrijven	  van	  dit	  stukje	  alweer	  
een	  paar	  weken	  aan	  de	  gang.	  Jammer	  dat	  we	  geen	  
landelijk	  team	  meer	  hebben,	  het	  was	  wel	  aangevraagd	  
maar	  niet	  gekregen.	  
Eigenlijk	  zijn	  we	  dubbel	  gepakt	  omdat	  we	  ook	  voor	  
team	  2	  een	  hogere	  klasse	  hadden	  aangevraagd	  n.l.	  1e	  
klasse,	  maar	  ook	  die	  hebben	  we	  niet	  gekregen.	  Daar	  
waren	  we	  niet	  blij	  mee,	  maar	  je	  doet	  er	  niets	  aan	  
jammer	  genoeg.	  De	  andere	  teams	  zijn	  gelukkig	  wel	  
ingedeeld	  in	  de	  gevraagde	  klasses.	  
Jammer	  is	  ook	  dat	  er	  bij	  een	  paar	  spelers	  al	  is	  doorge-‐
lekt	  dat	  dit	  het	  laatste	  seizoen	  is	  dat	  zij	  competitie	  
spelen	  om	  welke	  reden	  dan	  ook.	  
Hopelijk	  komen	  er	  weer	  wat	  kleintjes	  bij	  die	  competi-‐
tie	  willen	  gaan	  spelen,	  misschien	  wel	  bij	  de	  startertjes,	  
dat	  hoop	  ik	  dan	  maar.	  
Bij	  het	  schrijven	  van	  dit	  stuk	  hebben	  niet	  alle	  teams	  
evenveel	  wedstrijden	  gespeeld,	  er	  zijn	  nog	  een	  paar	  
wedstrijden	  uitgesteld	  naar	  een	  andere	  datum.	  
Dan	  nu	  even	  iets	  over	  de	  verschillende	  teams	  uit	  de	  
competitie.	  
	  
Huizen	  1	  speelt	  in	  de	  1e	  klasse	  en	  doet	  het	  heel	  goed.	  
Zij	  staan	  nu	  op	  de	  3e	  plaats,	  maar	  ook	  dat	  is	  verteke-‐
nend	  omdat	  HTTC	  1	  en	  2	  in	  dezelfde	  competitie	  zitten	  
en	  al	  een	  wedstrijd	  vooruit	  hebben	  gespeeld	  tegen	  
elkaar.	  Dus	  door	  deze	  wedstrijd	  staan	  zij	  nu	  op	  de	  
plaatsen	  1	  en	  2	  in	  deze	  poule.	  
Het	  1e	  team	  bestaat	  uit	  Yoeri	  Tax	  en	  Mak	  Temmet,	  
verder	  spelen	  in	  dit	  team	  Maxim	  vd	  Kaaij	  en	  Toon	  
Verkerk.	  
Tot	  nog	  toe	  is	  Mak	  hier	  de	  sterkste,	  van	  de	  9	  gespeel-‐
de	  partijen	  heeft	  hij	  er	  8	  weten	  te	  winnen,	  Yoeri	  heeft	  
er	  3	  van	  de	  9	  gewonnen	  en	  Maxim	  heeft	  er	  1	  uit	  3,	  hij	  
heeft	  nog	  maar	  1	  keer	  meegedaan	  vandaar	  en	  Toon	  
heeft	  er	  5	  van	  de	  6	  gewonnen.	  
Wel	  hoop	  ik	  als	  dit	  team	  kampioen	  zou	  worden	  dat	  zij	  
blijven	  spelen	  anders	  zou	  het	  wel	  heel	  triest	  zijn.	  
	  (vervolg	  op	  blz:	  15)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  14)	  
Huizen	  2	  ook	  zij	  kregen	  de	  aangevraagde	  klasse	  niet.	  
Er	  was	  hier	  1e	  klasse	  aangevraagd,	  maar	  helaas	  2e	  
klasse	  gekregen,	  dat	  is	  wel	  heel	  jammer.	  
Juist	  omdat	  hier	  eigenlijk	  al	  wel	  bekend	  is	  dat	  dit	  team	  
uiteen	  valt	  na	  deze	  competitie	  en	  ook	  dat	  is	  al	  triest	  
genoeg.	  Zij	  hebben	  al	  wel	  3	  wedstrijden	  gespeeld	  en	  
doen	  het	  heel	  goed,	  dit	  team	  bestaat	  uit	  Kristel	  Koe-‐
lewijn	  en	  Louise	  Kos	  en	  als	  3e	  Pardis	  Faqiri.	  
Hier	  staat	  op	  dit	  moment	  Louise	  het	  hoogst	  met	  9	  
wedstrijden	  gespeeld	  en	  6	  daarvan	  heeft	  zij	  gewon-‐
nen.	  Kristel	  heeft	  er	  1	  minder	  ook	  uit	  9	  wedstrijden	  en	  
Pardis	  heeft	  3	  wedstrijden	  gespeeld	  en	  daarvan	  heeft	  
hij	  er	  2	  gewonnen,	  op	  dit	  moment	  staan	  zij	  op	  de	  2e	  
plaats,	  dus	  hier	  kan	  nog	  iets	  leuks	  gebeuren,	  maar	  het	  
is	  nog	  niet	  afgelopen	  maar	  het	  kan	  wel.	  
	  
Huizen	  3	  uitkomend	  in	  de	  3e	  klasse.	  Zij	  hebben	  nog	  
maar	  2	  wedstrijden	  gespeeld,	  1	  wedstrijd	  is	  uitgesteld	  
naar	  16	  november.	  Zij	  staan	  nu	  in	  de	  middenmoot,	  
maar	  hier	  is	  nog	  niet	  zoveel	  over	  de	  eindstand	  te	  zeg-‐
gen.	  In	  dit	  team	  zijn	  vertegenwoordigd	  Fabio	  Lemson,	  
hij	  verzorgde	  een	  heel	  goede	  invalbeurt	  bij	  Huizen	  2	  
door	  daar	  2	  partijen	  te	  winnen	  afgelopen	  week,	  ver-‐
der	  spelen	  in	  dit	  team	  nog	  Timo	  Weinberg	  en	  Jasper	  
Tax.	  Jasper	  en	  Timo	  staan	  wat	  gewonnen	  wedstrijden	  
betreft	  gelijk	  met	  6	  gespeelde	  wedstrijden	  en	  3	  keer	  
winst,	  ook	  Fabio	  heeft	  er	  6	  gespeeld	  maar	  hij	  heeft	  er	  
2	  weten	  te	  winnen.	  
Maar	  ook	  zij	  kunnen	  nog	  wel	  wat	  klimmen	  in	  het	  vor-‐
deren	  van	  de	  competitive,	  op	  dit	  moment	  staan	  zij	  op	  
de	  4e	  plaats.	  
	  	  
Huizen	  4:	  komt	  uit	  in	  de	  5e	  klasse,	  zij	  staan	  momen-‐
teel	  op	  de	  4e	  plaats	  maar	  ook	  hier	  kan	  nog	  veel	  ver-‐
anderen.	  Dit	  team	  bestaat	  uit	  de	  spelers	  Andreas	  Lauf-‐
fer	  die	  op	  dit	  moment	  het	  hoogst	  staat	  met	  100%	  
winst	  uit	  9	  wedstrijden,	  Joey	  Maphar	  heeft	  er	  ook	  9	  
gespeeld	  en	  2	  gewonnen,	  Kees	  Arwert	  heeft	  3	  wed-‐
strijden	  gespeeld	  en	  wist	  er	  1	  te	  winnen	  en	  Liquenda	  
Molenaar	  heeft	  ook	  6	  wedstrijden	  gespeeld	  en	  ook	  zij	  
wist	  er	  1	  te	  winnen,	  maar	  ook	  dit	  team	  zie	  ik	  nog	  wel	  
een	  paar	  plaatsen	  stijgen.	  
	  
Ook	  Huizen	  5	  komt	  uit	  in	  de	  5e	  klasse.	  Dat	  is	  een	  klas-‐
se	  hoger	  dan	  vorig	  seizoen,	  ook	  zij	  hebben	  nog	  maar	  2	  
wedstrijden	  gespeeld	  en	  moeten	  nog	  een	  wedstrijd	  
inhalen	  op	  19	  oktober.	  
Dus	  ook	  hier	  is	  het	  een	  beetje	  vertekenend,	  zij	  staan	  
momenteel	  op	  de	  4e	  plaats	  en	  de	  verwachting	  is	  dat	  
ook	  zij	  nog	  wel	  een	  paar	  plaatsjes	  gaan	  stijgen.	  
Dit	  team	  wordt	  vertegenwoordigd	  door	  Thijmen	  v	  
Dijk,	  Bart	  Swinkels	  en	  Ricardo	  Romijn	  .	  
	  
	  

	  
	  
Hier	  staat	  Thijmen	  ook	  nog	  op	  100%	  winst	  uit	  6	  wed-‐
strijden,	  Bart	  heeft	  er	  6	  gespeeld	  en	  4	  gewonnen	  en	  
Ricardo	  heeft	  er	  3	  van	  de	  6	  gewonnen.	  Ik	  reken	  er	  op	  
dat	  ook	  hier	  de	  goede	  resultaten	  niet	  uit	  zullen	  blijven.	  
	  
Huizen	  6	  uitkomend	  in	  de	  6e	  klasse	  en	  ook	  hier	  is	  dui-‐
delijk	  een	  stijgende	  lijn	  in	  het	  spel	  te	  zien,	  wat	  vorig	  
seizoen	  nog	  niet	  lukte	  lukt	  nu	  wel.	  
Ook	  zij	  staan	  op	  dit	  moment	  op	  de	  4e	  plaats,	  maar	  wie	  
weet	  zit	  ook	  hier	  nog	  wel	  een	  hogere	  klassering	  in.	  
Luca	  Wagemaker	  en	  Tim	  Werson	  met	  Tessa	  Mei	  en	  als	  
4e	  Daniél	  Smits	  vertegenwoordigen	  dit	  team.	  
Luca	  heeft	  9	  wedstrijden	  gespeeld	  en	  daarvan	  heeft	  
hij	  er	  5	  gewonnen,	  Tim	  won	  2	  van	  de	  6	  wedstrijden	  en	  
Daniél	  wist	  er	  1	  te	  winnen	  van	  de	  6	  gespeelde	  wed-‐
strijden,	  Tessa	  heeft	  nog	  maar	  1	  keer	  meegespeeld	  en	  
heeft	  3	  wedstrijden	  gespeeld	  en	  daarvan	  3	  gewonnen	  
dus	  ook	  dat	  is	  nog	  een	  100%	  score.	  Maar	  als	  je	  dit	  
team	  ook	  ziet	  ze	  verliezen	  dan	  wel	  maar	  het	  is	  alle-‐
maal	  net	  aan.	  Veel	  games	  eindigen	  dan	  ook	  boven	  de	  
11	  punten	  aan	  beide	  kanten	  dus	  het	  is	  best	  wel	  span-‐
nend,	  veel	  spannender	  dan	  vorig	  seizoen.	  
Dit	  was	  dan	  mijn	  verhaaltje	  over	  de	  competitie,	  we	  
gaan	  er	  nog	  even	  flink	  tegen	  aan	  voor	  een	  hogere	  
plaats	  op	  de	  ranglijst.	  
	  
Ik	  hoop	  dat	  jullie	  allemaal	  proberen	  zoveel	  mogelijk	  
jullie	  wedstrijden	  te	  spelen	  en	  zo	  min	  mogelijk	  afzeg-‐
gen	  (zeker	  in	  een	  3-‐mans	  team)	  er	  is	  namelijk	  heel	  
weinig	  ruimte	  om	  een	  wedstrijd	  uit	  te	  stellen.	  
Heel	  veel	  verenigingen	  hebben	  maar	  om	  de	  week	  de	  
zaal	  en	  kunnen	  dus	  niet	  uitstellen.	  
Wij	  zijn	  in	  een	  bevoorrechte	  positie	  dat	  wij	  elke	  week	  
de	  zaal	  hebben	  en	  dat	  geeft	  natuurlijk	  veel	  meer	  mo-‐
gelijkheden.	  
	  
Maar	  ook	  dan	  probeer	  je	  natuurlijk	  zoveel	  mogelijk	  
wedstrijden	  te	  spelen	  op	  de	  vastgestelde	  datum.	  
	  
Jongens	  en	  ook	  meisjes	  natuurlijk	  ik	  hoop	  op	  nog	  een	  
goed	  en	  sportief	  vervolg	  van	  deze	  competitie.	  
	  
Namens	  de	  Techn.	  Comm.	  Jeugd	  TTV	  “Huizen”	  
Peter	  vd	  Broek	  
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Wie$is$deze$vrijwilliger?
(in$de$blauwe$trui)

U$kunt$uw$antwoord$naar$de$redacteur$sturen$op
voltreffer@ttvhuizen.nl

In$de$volgende$Voltreffer$komt$de$uitslag$te$staan.
Onder$de$goede$inzenders$wordt$een$beloning$verloot.

De$vorige$foto$is$geraden:$Ingeborg$Rebel
Jerry$van$Leeuwen$gefeliciteerd
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Wanneer: Wat:( Voor(wie:
02#oktober Pac-vergadering
05#oktober 4e-ronde-competitie-Huizen-J2-t/m-J6-thuis Jeugd
05#oktober Deadline-Voltreffer Jeugd-&-Senioren
06#oktober NJM-Afdelingsvoorronde Jeugd
07#oktober Schoonmaak Jeugd-&-Senioren
12#oktober 5e-ronde-Landelijke-competitie-Huizen-1-#-Drivers-1-thuis Senioren
12#oktober 5e-ronde-competitie-Huizen-J1-thuis Jeugd
14#oktober Bestuursvergadering
15#oktober TCS-vergadering Senioren
18#oktober Open-avond Senioren
19#oktober Open-dag-&-Vriendentoernooi-met-clinic Jeugd
19#oktober Inhaalweek-competitie Jeugd
19#oktober Ranglijst-C-in-Hoorn Jeugd
19#oktober Activiteit-12:00-tot-14:00-mits-er-om-12:30-niemand-dan-gesloten Jeugd-&-Senioren
20#oktober Ranglijst-B-in-Hoorn Jeugd
26#oktober 6e-ronde-competitie-Huizen-J2-t/m-J5-thuis Jeugd

02#november 7e-ronde-Landelijke-competitie-Huizen-1-#-Avanti-2-thuis Senioren
02#november 7e-ronde-competitie-Huizen-J1-thuis Jeugd
03#november NJM-Afdelingsfinale Jeugd
04#november Schoonmaak Jeugd-&-Senioren
06#november Pac-vergadering
09#november 8e-ronde-competitie-Huizen-J2-t/m-J4-en-J6-thuis Jeugd
10#november Mini-meerkamp-+-D-Kadetten-o.v.b.-Hilversum Jeugd
11#november Bestuursvergadering
12#november 9e-ronde-Landelijke-competitie-Huizen-1-#-HBC-1-thuis Senioren
12#november 9e-ronde-competitie-Huizen-J1-thuis Jeugd
16#november Ranglijst-C/D-in-Berkel Jeugd
16#november Activiteit-12:00-tot-14:00u-mits-er-om-12:30-niemand-dan-gesloten Jeugd-&-Senioren
17#november Ranglijst-A-in-Berkel Jeugd
21#november Sinterklaas-toernooi Senioren-recreanten
22#november Vrij/inhaalweek-of-een-toernooi Senioren
23#november 9e-ronde-competitie-Huizen-J2-t/m-J4-en-J6-thuis Jeugd
30#november Laatste-competitiedag-Huizen-J1-thuis Jeugd
30#november Kampioensfeest Jeugd
01#december Deadline-Voltreffer Jeugd-&-Senioren
02#december Schoonmaak Senioren
03#december TCS-vergadering
07#december Kindertafeltennisfeest Jeugd

Voor(in(je(Agenda

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




