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Van het bestuur 
	  
De	  zomerstop	  is	  een	  feit,	  de	  trainingen	  zijn	  afgelopen	  
en	  de	  club	  is	  alleen	  nog	  op	  vrijdag	  open	  om	  lekker	  
ontspannen	  een	  balletje	  te	  slaan.	  Sommigen	  zijn	  of	  
gaan	  al	  snel	  op	  vakantie,	  anderen	  wat	  later	  of	  niet,	  al	  
met	  al	  een	  stukje	  rustiger	  dan	  we	  gewend	  zijn	  bij	  onze	  
Ttv.	  
Voor	  veel	  vrijwilligers	  betekent	  dit	  echter	  niet	  dat	  er	  
niets	  meer	  te	  doen	  is,	  sterker	  nog,	  het	  lijkt	  wel	  of	  er	  
nog	  even	  gas	  gegeven	  wordt	  om	  alles	  weer	  voor	  el-‐
kaar	  te	  krijgen	  voor	  het	  nieuwe	  seizoen	  en	  om	  nog	  
meer	  promotie	  te	  maken	  zodat	  hopelijk	  nog	  meer	  
leden	  kunnen	  gaan	  genieten	  van	  de	  tafeltennissport-‐
en-‐gezelligheid	  van	  onze	  mooie	  vereniging.	  	  
Mede	  hierom	  maak	  ik	  graag	  van	  de	  gelegenheid	  ge-‐
bruik	  om	  middels	  dit	  platform	  alle	  vrijwilligers	  hartelijk	  
te	  danken	  voor	  hun	  inzet,	  ideeën	  en	  clubliefde!	  Het	  is	  
zeker	  niet	  vanzelfsprekend	  dat	  we	  er	  zoveel	  hebben,	  
en	  dat	  ze	  met	  zijn	  allen	  zoveel	  voorelkaar	  krijgen!	  	  
Het	  team	  van	  vrijwilligers	  heeft	  in	  mei	  een	  heerlijk	  
uitstapje	  gemaakt	  naar	  Giethoorn,	  waar	  op	  een	  lood-‐
zware	  puntertocht	  na,	  iedereen	  nu	  zelf	  eens	  ontspan-‐
nen	  kon	  genieten.	  Ze	  hebben	  het	  verdiend!	  Als	  het	  
goed	  is	  kunt	  u	  hierover	  ook	  meer	  lezen	  verderop	  in	  
het	  clubblad.	  
	  
Tussen	  de	  twee	  competitie	  ronden	  in	  hebben	  de	  spe-‐
lers	  de	  gelegenheid	  om	  aan	  het	  bekertoernooi	  mee	  te	  
doen,	  dit	  jaar	  hebben	  er	  drie	  teams	  van	  Huizen	  mee-‐
gedaan.	  
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In$deze$Voltreffer

	  

	  
	  
	  
	  
	  
Het	  enige	  team	  dat	  verder	  dan	  de	  poulefase	  is	  geko-‐
men	  was	  Huizen	  2,	  dat	  na	  twee	  wedstrijden	  die	  beslist	  
moesten	  worden	  in	  een	  laatste	  dubbel	  uiteindelijk	  in	  
de	  kwartfinale	  werden	  uitgeschakeld	  door	  het	  team	  
van	  Elan,	  dat	  ook	  vorig	  jaar	  een	  sta	  in	  de	  weg	  was,	  
toen	  in	  de	  halve	  finale.	  Top	  gedaan,	  Gijs,	  Jerry,	  Ferry,	  
Geert,	  Monique,	  Ruben	  T	  en	  Robert	  S.	  
Ook	  de	  jeugd	  heeft	  nog	  het	  een	  en	  ander	  gespeeld	  de	  
afgelopen	  maanden,	  verderop	  in	  de	  Voltreffer	  kunt	  u	  
meer	  hierover	  lezen.	  
Behalve	  de	  vrijdagen	  dat	  de	  vereniging	  open	  is	  in	  de	  
zomerperiode,	  wordt	  er	  ook	  zo	  nu	  en	  dan	  op	  andere	  
dagen	  iets	  georganiseerd	  in	  de	  kantine,	  de	  afgelopen	  
periode	  is	  er	  gepokerd,	  gedart	  en	  voetbal	  gekeken.	  Op	  
de	  dag	  van	  het	  schrijven	  van	  dit	  stukje	  is	  het	  Neder-‐
lands	  elftal	  in	  rust	  om	  vervolgens	  te	  vlammen	  tegen	  
Mexico.	  We	  hopen	  natuurlijk	  met	  zijn	  allen	  dat	  ze	  nog	  
een	  stuk	  verder	  gaan	  komen	  want	  die	  Oranje-‐gekte	  is	  
natuurlijk	  fantastisch.	  De	  Kloef	  blijft	  geopend	  op	  de	  
tijden	  dat	  Holland	  speelt,	  dus	  kom	  gerust	  eens	  mee-‐
kijken	  als	  u	  dat	  wilt.	  Mocht	  u	  willen	  weten	  wanneer	  er	  
iets	  gepland	  staat,	  kijk	  dan	  op	  de	  website	  bij	  de	  link	  
naar	  de	  ZKC	  kalender.	  
	  
Dan	  blijft	  er	  over	  voor	  mij	  om	  iedereen	  een	  fantasti-‐
sche	  zomer	  en	  vakantie	  toe	  te	  wensen,	  ik	  hoop	  een	  
ieder	  nog	  regelmatig	  te	  zien	  op	  de	  club,	  maar	  in	  ieder	  
geval	  weer	  na	  de	  zomervakantie,	  wanneer	  we	  van	  
start	  gaan	  met	  een	  nieuw	  seizoen,	  met	  nieuwe	  shirts	  
en	  nieuwe	  wedstrijdtafels.	  
	  
Namens	  het	  bestuur,	  
Robert	  Smit	  
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De beste landelijke speler over najaar 2013 – voorjaar 2014 
	  
Tijdens	  het	  kampioensfeest	  op	  zaterdag	  3	  mei	  werd	  naast	  de	  kampioenen	  ook	  de	  René	  Schijff	  bokaal	  uitgereikt.	  
Deze	  bokaal	  wordt	  traditioneel	  uitgereikt	  aan	  de	  speler	  of	  speelster	  die	  het	  hoogste	  percentage	  gehaald	  heeft	  in	  
de	  landelijke	  competitie.	  
	  
Ondanks	  (of	  misschien	  wel	  dankzij)	  dat	  niet	  elke	  landelijke	  speler	  een	  voor-‐	  en	  najaar	  seizoen	  gespeeld	  heeft	  was	  
het	  spannend	  tot	  en	  met	  de	  laatste	  competitiewedstrijd.	  Met	  een	  verschil	  van	  1	  procent	  heeft	  Gijs	  Molenaar	  de	  
felbegeerde	  bokaal	  voor	  een	  jaar	  in	  zijn	  bezit.	  Hij	  heeft	  dankzij	  een	  zeer	  goede	  voorjaarscompetitie	  zijn	  titel	  be-‐
houden.	  
	  
De	  percentages	  waren:	  
	  
Najaar	  2013	  senioren	   	   	   	   Voorjaar	  2014	  Senioren	  	   	   	   totaal	  
Frank	  Bilius	   24	   10	   42%	   	   Frank	  Bilius	   	   24	   16	   67%	   54,5%	  
Gijs	  Molenaar	   30	   22	   73%	   	   Gijs	  Molenaar	   	   27	   22	   81%	   77%	  
André	  Rebel	   6	   2	   33%	   	   André	  Rebel	   	   12	   4	   33%	   33%	  
Patrick	  Visser	   30	   12	   40%	   	   Patrick	  Visser	   	   24	   12	   50%	   45%	  
	  
	  
Najaar	  2013	  Jeugd	   	   	   	   Voorjaar	  2014	  Jeugd	  
Geen	  landelijk	   	   	   	   	   Maxim	  van	  der	  Kaaij	   21	   16	   76%	   76%	  
	   	   	   	   	   	   Yoeri	  Tax	   	   21	   12	   57%	   57%	  
	   	   	   	   	   	   Mak	  Temmet	   	   27	   18	   67%	   67%	  
	   	   	   	   	   	   Toon	  Verkerk	   	   21	   10	   48%	   48%	  
	  
Alle	  van	  harte	  gefeliciteerd	  met	  het	  resultaat,	  ondanks	  wat	  blessures	  kunnen	  we	  terugkijken	  op	  een	  aantal	  goede	  
resultaten	  en	  zeker	  mooie	  partijen	  op	  de	  zaterdagen.	  Namens	  de	  leden	  ook	  hiervoor	  dank.	  
	  
Namens	  het	  bestuur,	  
Jeroen	  Blok	  
 

De redactie  
	  

Wenst iedereen een hele 
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Sportweekend in de Oostermeent 
	  
Zaterdag	  14	  juni	  mochten	  we	  onze	  club	  van	  13.00	  -‐	  
16.00u	  promoten	  bij	  het	  Sportweekend	  in	  de	  Ooster-‐
meent.	  Onder	  een	  grote	  witte	  partytent,	  konden	  kids	  
én	  volwassenen	  het	  opnemen	  tegen	  de	  bekende	  ro-‐
bot.	  Uiteraard	  was	  de	  partytent	  versierd	  met	  ballon-‐
nen	  én	  de	  nieuwe	  shirts!	  
	  
Gijs,	  Ruben	  Lam,	  Pieter	  en	  ondergetekende	  hebben	  de	  
kids	  mogen	  vermaken,	  danwel	  een	  praatje	  gemaakt	  
met	  de	  ouders	  van	  hen.	  

	  	  (foto:	  Nicole	  van	  Beurden)	  
	  
We	  mochten	  aardig	  wat	  informatiepakketjes	  uitdelen	  
(ook	  dank	  aan	  Cees	  Lam!),	  dus	  aan	  animo	  was	  geen	  
gebrek!	  
	  	  
Al	  met	  al	  een	  geslaagde	  middag!	  Gijs	  Molenaar	  en	  
Ruben	  Lam	  bedankt	  voor	  de	  inzet!	  
	  	  
Groeten	  namens	  de	  PAC,	  
Pieter	  en	  Nicole	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De club van 25 
	  
De	  Club	  van	  25	  is	  een	  aantal	  personen,	  die	  ieder	  jaar	  
een	  bijdrage	  leveren	  aan	  de	  vereniging.	  De	  25	  euro,	  
die	  zij	  jaarlijks	  schenken,	  komt	  ten	  goede	  aan	  de	  
jeugd.	  

De	  club	  van	  25	  is	  in	  eerste	  instantie	  opgericht	  door	  
een	  aantal	  (ere-‐)leden,	  die	  bij	  het	  50-‐jarig	  jubileum	  
hadden	  bedacht,	  dat	  de	  jeugd	  behalve	  tafeltennissen	  
ook	  op	  een	  andere	  manier	  verbonden	  konden	  worden	  
aan	  de	  vereniging.	  Omdat	  hier	  veelal	  geen	  financiën	  
voor	  zijn,	  hebben	  zij	  de	  Club	  van	  50	  in	  het	  leven	  ge-‐
roepen.	  De	  leden	  van	  de	  Club	  van	  50	  schonken	  ieder	  
jaar	  50	  GULDEN	  aan	  de	  vereniging.	  Toen	  de	  euro	  zijn	  
intrede	  deed,	  werd	  dit	  de	  Club	  van	  25.	  

Wat	  is	  er	  in	  al	  die	  jaren	  met	  het	  geld	  gedaan?	  

• Uitjes	  als	  bowlen,	  zwemmen,	  e.d.	  
• Naar	  de	  NK	  tafeltennis	  
• Naar	  de	  WK	  tafeltennis	  
• Uitwisseling	  met	  de	  55+	  club	  

	  

Graag	  willen	  we	  als	  vereniging	  dit	  soort	  activiteiten	  
blijven	  doen.	  Wie	  de	  jeugd	  heeft,	  heeft	  de	  toekomst	  
en	  we	  willen	  graag	  de	  jeugd	  aan	  onze	  vereniging	  blij-‐
ven	  binden.	  

Uiteraard	  hierbij	  de	  oproep	  aan	  alle	  leden	  om	  ook	  lid	  
te	  worden	  van	  de	  Club	  van	  25.	  

U	  kunt	  zich	  opgeven	  voor	  de	  Club	  van	  25	  bij	  een	  van	  
de	  bestuursleden	  of	  PAC	  leden.	  Ook	  is	  er	  de	  mogelijk-‐
heid	  om	  het	  geld	  te	  storten	  op	  rekening	  nummer	  
NL80RABO145441482	  van	  de	  ttv	  Huizen	  onder	  ver-‐
melding	  van	  Club	  van	  25.	  

De	  leden	  worden	  ieder	  jaar	  vermeld	  op	  een	  bord	  in	  de	  
kantine,	  naast	  de	  deur	  van	  de	  bestuurskamer.	  
	  
Namens	  de	  PAC	  
Geert	  Molenaar	  
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Administratiekantoor E.M.T. sponsort 
T.T.V. Huizen 

	  
Vrijdag	  27	  juni	  2014	  was	  het	  dan	  zover,	  Pieter	  Riepma	  
van	  Administratiekantoor	   E.M.T.	   en	   Frank	  Hagen	   van	  
de	   TTV	   Huizen	   ondertekenden	   op	   het	   kantoor	   van	  
E.M.T.	  het	  sponsorcontract.	  
	  
Pieter	   draagt	   onze	   vereniging	   een	   warm	   hart	   toe	   en	  
heeft	   in	   het	   verleden	   al	   eens	   mee	   gedaan	   aan	   het	  
Oliebollentoernooi,	   vandaar	   dat	   overeengekomen	   is	  
om	   E.M.T.	   qua	   naam	   te	   koppelen	   aan	   het	   Bedrijven-‐
toernooi	   en	   de	   Oliebollentoernooien.	   Het	   bestuur	   is	  
blij	  met	  het	  afsluiten	  van	  een	  contract	  waarbij	  E.M.T.	  
zich	  verbindt	  aan	  deze	  toernooien.	  Dit	  contract	  betreft	  
de	  periode	  2014	  t/m	  2016.	  Wij	  verzorgen	  de	  commu-‐
nicatie	  tot	  de	  genoemde	  toernooien	  in	  de	  lokale	  pers,	  
kantine,	  etc..	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Foto:Maarten	  Robbers)	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
Vrijdag	  5	   september	  2014	  organiseert	   de	  TTV	  Huizen	  
het	   E.M.T.	   Bedrijventoernooi,	   natuurlijk	   hebben	   wij	  
onze	   kersverse	   sponsor	   hier	   ook	   voor	   uitgenodigd.	  
Bedrijven	  kunnen	  zich	  tot	  vrijdag	  29	  augustus	  inschrij-‐
ven	   via	   tcstoernooien@ttvhuizen.nl	   of	   onze	   website	  
www.ttvhuizen.nl.	  
	  
Wij	   willen	   vanaf	   deze	   plek	   Administratiekantoor	  
E.M.T.	   en	   in	   het	   bijzonder	   Pieter	   Riepma	  be-‐	   danken	  
voor	   het	   ondersteunen	   van	   onze	   vereniging	   en	   zien	  
een	  prettige	  samenwerking	  tegemoet.	  
	  
Namens	  het	  bestuur	  en	  de	  	  
Promotie	  en	  Advies	  Commissie,	  	  
	  
Frank	  Hagen	  
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www.henkmolenaarinstallatie.nl

b.v.
Schaepmanlaan 2 - 1272 GJ Huizen
Telefoon: 035 - 5268399
Telefax: 035 - 5259915
Autotel.: 06 - 51425396

Internet: www.heijnen-schilderwerken.nl
E-mail: info@heijnen-schilderwerken.nl

Bouwbedrijf VLOT bv

VAKMANSCHAP sinds 1984

Tel 035 - 525 69 96
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t/m 18 jaar: 10 euro

DAMES EN HEREN KAPPER

Wedekuil 19
(om de hoek bij de Zomerkade)

1273 SC  Huizen
035 - 526 25 12

SANITAIR ELEKTROTECHNIEK CENTRALE VERWARMING DAKBEDEKKING

Te

Loodgieterswerk

Centrale verwarming

Elektrotechniek

Dakbedekking

Sanitair

Zonnepanelen

Zonneboilers

www.schipperbvinstallatie.nl

U vindt bij ons het hele assortiment tafeltennisspullen 
gekoppeld aan het beste advies. 

Tevens hebben we een flinke keuze in dartspullen 
alles tegen redelijke tot scherpe prijzen.

Fregatstraat 107-109
3534 RC  Utrecht
Tel.  030 - 23 28 686
Fax. 030 - 24 59 355
info@tafeltenniswinkel.nl

Openingstijden:
maandag 13:00 - 18:00 uur
dinsdag t/m vrijdag  11:00 - 18:00 uur
donderdagavond 18:00 - 21:00 uur
zaterdag 10:00 - 17:00 uur

www.beau-geste.nl

Wij zijn van dinsdag tot en met
zondag geopend!

De keuken is open vanaf 17:00 u.

Middenweg 17
1271 AS Huizen
035 52 64 995

“ Le Beau Geste”
Bistro

Goed &Gezellig
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3e#Divisie#Poule#C 1e#klasse#Poule#C
SVE$1 $10'64 Gijs 81% TTVN$Nieuwegein$1 $10'63 Sander 72%

Huizen$1 $10'61 André 33% Huizen$2 $10'62 Ruben 75%

TT$Nijmegen$1 $10'57 Frank 67% Hilversum$8 $10'53 Danny 39%

Kluis$2 $10'46 Patrick 50% WIK$1 $10'50 Nico 63%

Litac$1 $10'39 Invaller 0% Effect$1 $10'45 Invaller 83%

TTCV$/$V.$Herw.$3 $10'33 Dubbel 70% TVS$1 $10'27 Dubbel 40%

2e#klasse#Poule#C 2e#klasse#Poule#D
Huizen$3$(K) $10'82 Jerry 100% Bunshot$1 $10'63 Robert 52%

De$Schans$1 $10'63 Ferry 100% UTTC$3 $10'60 Jurriaan 76%

Iduna$1 $10'52 Monique 57% Maarssen$1 $10'55 Henk 57%

TOVO$1 $10'41 Geert 71% Huizen$4 $10'53 Edwin '

Hoogland$1 $10'31 Dubbel 80% Hoogland$2 $10'45 Invaller 17%

Almeerspin$5 $10'31 Almeerspin$4 $10'24 Dubbel 60%

3e#klasse#Poule#D 4e#klasse#Poule#H
ZETA$1 $10'77 Marcel 33% ATC$Almere$6 $10'66 Rob 67%

Hilversum$14 $10'61 Frank 33% Huizen$6 $10'65 Kees 80%

LTTC$2 $10'61 Bert 17% Vlug$&$Vaardig$3 $10'59 Cees 62%

Shot$7 $10'43 Pieter 37% Hilversum$20 $10'49 Nicole 58%

Huizen$5 $10'39 Thijs 60% Over$'t$Net$5 $10'48 Dubbel 50%

Almeerspin$7 $10'19 Dubbel 50% LTTC$5 $10'13

4e#klasse#Poule#J 4e#klasse#Poule#K
Huizen$7$(K) $10'71 Piet 73% Hilversum$17 $9'66 Manuela 13%

LTTC$3 $10'62 Yoeri 71% VTV$(N)$11 $9'54 Piet 38%

SVO$6 $10'48 Ruben 67% TTVN$Nieuwegein$4 $10'56 Yorick 33%

Laren$3 $10'43 Robert 74% Woerden$7 $10'54 Henny 8%

Good$Luck$3 $10'42 Dubbel 70% LTTC$4 $10'40 Dubbel 0%

Werinon$2 $10'34 Huizen$8$(D) $10'20

5e#klasse#Poule#B 5e#klasse#Poule#K
ZETA$3 $10'75 Henk 30% Fletio$1 $10'74 Bram 50%

ATC$Almere$8 $10'60 Pieter 30% Huizen$10 $10'57 Harry 83%

Hoogland$5 $10'51 Kevin 76% TTVN$Nieuwegein$7 $10'54 Paul 48%

REGA$8 $10'47 Bert 40% SVE$10 $10'50 Monique 44%

Huizen$9 $10'41 Dubbel 30% VTV$(N)$14 $10'46 Dubbel 50%

LTTC$7 $10'26 HTV$4 $10'19

6e#klasse#Poule#G
REGA$10 $10'67 Hans 83%

Huizen$11 $10'59 Leo '

Vitus$2 $10'57 Gerrit 46%

BUNA$2 $10'48 Piet 25%

Hilversum$26 $10'43 Arne 71%

Almeerspin$11 $10'25 Dubbel 50%

De eindstand van de senioren 
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Teamsamenstellingen+TTV+HUIZEN+Najaar+2014

Team+1+(3e+divisie) Team+2+(1e+klasse) Team+3+(1e+klasse)
Zaterdag(15:00(uur Vrijdag(20:15(uur Vrijdag(20:15(uur

Gijs(Molenaar((A) Danny(Harthoorn((A) Ferry(de(Hoogen((A)
André(Rebel Ruben(Lam Geert(Molenaar(
Frank(Bilius John(Ouderdorp Monique(Kievith
Patrick(Visser Nico(Sentini Jerry(van(Leeuwen

Team+4+(2e+klasse) Team+5+(3e+klasse) Team+6+(3e+klasse)
Vrijdag(20:15(uur Vrijdag(20:15(uur Vrijdag(20:15(uur

Robert(Bunschoten((A) Marcel(Molenaar((A) Robert(Smit((A)
Jurriaan(Dekker Bert(v/d(Zwaan Piet(Knop
Henk(Tax Frank(Hagen Ruben(Tempelaars
Yoeri(Tax Pieter(Bosch Edwin(van(Dijk

Thijs(Fennis

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

Kees(Visser((A) Henny(Dekker((A) Henk(Oversteegen((A)
Rob(Barendregt Piet(Zittersteijn( Pieter(Kos
Cees(Lam Yorick(Westland Kevin(Kos
Nicole(van(Beurden Manuela(Schuurman Bert(Jongerden

Team+10+(5e+klasse) Team+11+(6e+klasse)
Vrijdag(20:15(uur Vrijdag(20:15(uur

Harry(Kempers((A) Hans(Le(Poole((A)
Paul(Dekker Arne(Kieβling
Bram(Gerritse Remco(Ockhuizen
Monique(Gerritse Nico(Luiks

*"A"="Aanvoerder
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E.M.T. Bedrijventafeltennistoernooi 2014 
	  
Dit	  jaar	  zal	  er	  wederom	  een	  Bedrijventafeltennistoer-‐
nooi	   georganiseerd	   worden	   bij	   Tafeltennisvereniging	  
Huizen.	   Dit	   jaar	   gesponsord	   door	   Administratiekan-‐
toor	  E.M.T.	  te	  Huizen.	  
	  
Afhankelijk	   van	   het	   aantal	   deelnemers	   zal	   het	   toer-‐
nooi	  met	   alleen	  dubbels	   gespeeld	  worden	  of	   volgens	  
het	  halve	  Daviscup	  systeem	  (2	  enkels	  	  en	  een	  dubbel).	  
Er	  wordt	   gespeeld	  met	   teams	   van	   twee	  personen	   (al	  
dan	  niet	  gemengd).	  Per	  team	  mag	  slechts	  één	  persoon	  
lid	  zijn	  van	  een	  tafeltennisvereniging	  of	  in	  het	  verleden	  
competitie	   gespeeld	   hebben.	   Dit	   lijkt	   ons	   het	   beste	  
voor	  een	   spannende	  en	   leuke	  avond.	  Tevens	  moeten	  
beide	  spelers	  ouder	  zijn	  dan	  17	  jaar	  daar	  dit	  een	  seni-‐
orentoernooi	  is.	  
	  
Het	   toernooi	   vindt	   plaats	   op	   vrijdag	   5	   september	  
2014.	  
Aanvang:	   ca.	   20:15-‐20:30	   uur	   (aanwezig	   20:00u,	   eer-‐
der	  komen	  voor	  inspelen	  kan	  helaas	  niet	  daar	  er	  voor	  
dit	  toernooi	  nog	  training	  gegeven	  wordt	  aan	  de	  jeugd)	  
Kosten:	  aan	  inschrijving	  en	  deelname	  zijn	  geen	  kosten	  
verbonden	  
Een	  aantal	  batjes	  is	  beschikbaar	  voor	  diegenen,	  die	  er	  
niet	  zelf	  één	  bezitten.	  
Enige	   verplichting:	   zaalsportschoenen,	   geen	   zwarte	  
zolen.	  
	  
Alleen	  de	  zaalruimte	  is	  een	  beperking	  inzake	  het	  aan-‐
tal	  op	  te	  geven	  teams	  per	  bedrijf.	  Tot	  nu	  toe	  hebben	  
we	  nog	  nooit	  een	   inschrijfstop	  hoeven	  toe	  te	  passen,	  
maar	   als	   u	   zeker	   wilt	   zijn	   van	   een	   plaats	   geef	   uw	  
team(s)	   dan	   zo	   spoedig	  mogelijk	   op.	  U	   kunt	  dit	   doen	  
met	   het	   formulier	   dat	   bij	   de	   Voltreffer	   is	   bijgevoegd	  
voor	   vrijdag	  29	  augustus	   a.s.	   aan	  mij	   te	   retourneren	  
bij	   voorkeur	   per	   email	   (tcstoernooien@ttvhuizen.nl)	  
of	   op	   het	   genoemde	   adres	   op	   het	   formulier,	   die	   te	  
vinden	  is	  op	  de	  achterkant	  van	  De	  Voltreffer	  
	  
U	   zult	   zo	   spoedig	   mogelijk	   reactie	   krijgen	   op	   uw	   in-‐
schrijving.	  Met	   de	   vakantietijd	   is	   het	  mogelijk	   dat	   dit	  
niet	  per	  ommegaande	  is.	  
	  
Met	  eventuele	  vragen	  kunt	  u	  terecht	  bij	  het	  genoem-‐
de	  emailadres.	  
Ik	  zal	  dan	  zo	  spoedig	  mogelijk	  reageren.	  
	  
Namens	  de	  T.C.S.	  
Bram	  Gerritse	  
 
 
 

 
 
Het voorjaarsrecreantentoernooi 
	  	  
Op	  17	  april	  hebben	  we	  het	  recreantentoernooi	  
gehouden.	  Aanvankelijk	  liep	  de	  inschrijving	  geen	  
storm,	  dit	  kwam	  mede	  doordat	  de	  55plussers	  pas	  kort	  
daarvoor	  hun	  uitwisseling	  hadden	  gehad	  met	  Hilver-‐
sum.	  In	  de	  laatste	  week	  kwamen	  er	  toch	  nog	  	  flink	  wat	  
inschrijvingen	  binnen,	  zodat	  het	  totaal	  op	  20	  
deelnemers	  stond.	  Goede	  rekenaars	  zullen	  daar	  twee	  
zevenkampen	  en	  een	  zeskamp	  gemaakt	  hebben	  	  (wij	  
ook	  dus).	  
	  
Zo	  langzamerhand	  weet	  iedereen	  hoe	  het	  invullen	  van	  
het	  briefje	  werkt,	  dus	  heb	  ik	  steeds	  minder	  te	  doen.	  
Een	  beetje	  rondlopen	  en	  kijken	  hoe	  het	  gaat	  is	  mijn	  
taak.	  Nou,	  het	  ging	  erg	  goed.	  
	  
De	  indeling	  was	  goed,	  er	  waren	  veel	  partijen	  boven	  de	  
tien.	  Zo	  won	  Ton	  Hubert	  in	  de	  A-‐poule	  in	  drieën	  van	  
Mark	  Boelens	  met	  11-‐9,	  13-‐15	  en	  11-‐9.	  Ina	  moest	  ook	  
vol	  aan	  de	  bak	  tegen	  Mark,	  zij	  won	  met	  11-‐9	  en	  12-‐14.	  
Gerard	  Rensink	  en	  Ina	  Busscher	  streden	  ook	  een	  ti-‐
tanenwedstrijd,	  die	  met	  9-‐11,	  11-‐8	  en	  16-‐14	  door	  Ina	  
gewonnen	  werd.	  Ook	  Nico	  Luiks	  liet	  zich	  niet	  onbetu-‐
igd.	  Hij	  won	  met	  11-‐8,	  13-‐15	  en	  11-‐9	  van	  Ton	  Hubert.	  
Guus	  Weinberg	  was	  niet	  te	  verslaan,	  hoewel	  Nico	  erg	  
dichtbij	  kwam	  met	  een	  gameverlies	  van	  15-‐17.	  
Guus	  werd	  eerste,	  gevolgd	  door	  respectievelijk	  Nico	  
Luiks,	  Ton	  Hubert,	  Ina	  Busscher,	  Mark	  Boelens,	  Gerard	  
Rensink	  en	  Anneke	  Schipper,	  die	  alleen	  van	  Mark	  Boe-‐
lens	  wist	  te	  winnen.	  
	  
In	  de	  B-‐poule	  was	  Remco	  Ockhuijsen	  onverslaanbaar,	  
hoewel	  hij	  in	  de	  eerste	  partij	  wel	  erg	  moest	  wennen	  
aan	  die	  gekke	  pseudo	  Chinese	  slag	  van	  Lorenz	  Oeben.	  
Hij	  moest	  een	  game	  toelaten.	  De	  broedertwist	  tussen	  
Gerrit	  en	  Jacob	  Schipper	  was	  ook	  zeer	  vermel-‐
denswaardig.	  De	  krakende	  diesel	  van	  Gerrit	  kon	  pas	  in	  
de	  derde	  game	  echt	  op	  gang	  komen.(11-‐7,	  7-‐11	  en	  11-‐
4)	  	  Frans	  Wikkerman	  en	  Jacob	  Schipper	  hadden	  ook	  
lang	  werk.	  Uiteindelijk	  won	  Frans	  met	  11-‐9,	  6-‐11	  en	  
15-‐13.	  Gerrit	  en	  Remco	  waren	  in	  de	  laatste	  partij	  ook	  
in	  een	  titanenstrijd	  gewikkeld.	  Remco	  won	  met12-‐10,	  
3-‐11	  en	  9-‐11.	  Teleurgesteld	  moet	  Gerrit	  even	  gaan	  
roken.	  Harry	  Biessen	  verloor	  alleen	  van	  Remco,	  waar-‐
door	  hij	  achter	  Remco	  Ockhuijsen	  de	  tweede	  plaats	  
bezette.	  Derde	  werd	  Frans	  Wikkerman,	  vierde	  Gerrit	  
Schipper,	  gevolgd	  door	  zijn	  broer	  Jacob	  en	  Lorenz	  
Oeben	  sloot	  de	  rij.	  Heb	  je	  er	  wel	  eens	  aan	  gedacht	  om	  
als	  recreant	  te	  komen	  spelen?	  We	  kunnen	  je	  nog	  wel	  
het	  een	  en	  ander	  leren!	  
(vervolg	  op	  blz:	  11)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  10)	  
In	  de	  C-‐poule	  had	  Pim	  de	  Keijzer	  het	  alleen	  moeilijk	  
tegen	  Cees	  Kranenburg,	  hij	  moet	  hem	  een	  game	  toes-‐
taan	  met	  11-‐5.	  Rob	  van	  Domselaar	  was	  ook	  weer	  eens	  
van	  de	  partij.	  Hij	  won	  in	  	  drie	  games	  van	  Eric	  van	  
Haeften,	  na	  de	  eerste	  game	  met	  2-‐11	  verloren	  te	  heb-‐
ben	  gaf	  hij	  gas	  en	  gaf	  Eric	  geen	  kans	  meer,	  hoewel	  13-‐
11	  en	  11-‐9	  nu	  niet	  erg	  overtuigend	  klinkt	  .Hein	  Stam	  
voelde	  zich	  goed	  en	  hij	  deed	  alle	  partijen	  mee,	  hij	  wist	  
Frans	  van	  Haeften,	  Frans	  v.d.Kuinder	  en	  Eric	  van	  
Haeften	  overtuigend	  te	  verslaan.	  Pim	  de	  Keijzer	  werd	  
dus	  eerste,	  gevolgd	  door	  Good	  old	  Cees	  Kranenburg,	  
Frans	  v.d.	  Kuinder,	  Rob	  van	  Domselaar,	  Hein	  Stam,	  
Eric	  van	  Haeften	  (	  zijn	  vader	  kan	  het	  nog	  steeds	  niet	  
van	  hem	  winnen)	  en	  tenslotte	  Frans	  van	  Haeften.	  
	  	  
Ina	  had	  voor	  leuke	  plantjes	  gezorgd,	  waardoor	  	  
iedereen	  met	  een	  prijs	  naar	  huis	  ging.	  	  
Jan	  Visser	  had	  voor	  ons	  de	  drankjes	  prima	  verzorgd.	  
	  	  
Henk	  en	  Ina	  
	  
Clubkampioenschappen recreanten. 
	  	  
Het	  was	  voor	  mij	  toch	  min	  of	  meer	  een	  onaangename	  
verrassing	  toen	  ik	  22	  mei	  hoorde	  dat	  dat	  de	  laatste	  
donderdagavond	  was.	  Ina	  en	  ik	  hadden	  nog	  veel	  plan-‐
nen	  om	  uit	  te	  voeren.	  Maar	  er	  moest	  ook	  nog	  een	  
kampioenschap	  geregeld	  worden.	  Wij	  hadden	  het	  idee	  
om	  dat	  dit	  jaar	  te	  doen	  via	  het	  ladder	  systeem.	  Maar	  
daar	  waren	  we	  nog	  lang	  niet	  klaar	  mee.	  Ik	  vond	  een	  
tussenoplossing.	  Met	  de	  aanwezigen,	  toch	  altijd	  weer	  
13	  man,	  hebben	  we	  in	  twee	  poules	  gespeeld.	  De	  twee	  
winnaars	  zouden	  tegen	  de	  bovenste	  twee	  van	  de	  lad-‐
der	  spelen	  om	  de	  bekers.	  
	  
In	  de	  ene	  poule	  speelden	  Guus,	  Arne,	  Remco,	  Ruud,	  
Hans	  en	  Gerrit	  S.	  In	  de	  andere	  poule	  speelden	  Hein,	  
Nico,	  Ina,	  Klaas,	  Henk	  S.	  Rogier	  en	  Jitske.	  
	  
In	  de	  eerste	  poule	  ging	  alles	  voorspelbaar.	  Geen	  enke-‐
le	  recreant	  kon	  de	  effectballen	  van	  Hans	  lePoole	  vol-‐
doende	  beantwoorden	  om	  hem	  te	  verslaan.	  Arne	  en	  
Guus	  kwamen	  op	  een	  gedeelde	  tweede	  plaats.	  Arne	  
kwam	  door	  onderling	  resultaat	  op	  de	  tweede	  plaats.	  
In	  de	  andere	  poule	  was	  het	  moeilijker.	  Daar	  eindigden	  
Nico,	  Ina	  en	  Klaas	  gelijk.	  Omdat	  ze	  niet	  de	  punten	  
genoteerd	  hadden	  kon	  ik	  niet	  bepalen	  wie	  1,	  2,	  en	  3	  
werd.	  Rekening	  houdend	  met	  de	  ladder	  competitie	  
kreeg	  ik	  de	  volgende	  wedstrijden	  Nico	  tegen	  Arne	  om	  
de	  eerste	  en	  tweede	  plaats	  en	  Ina	  tegen	  Remco	  om	  de	  
derde	  en	  vierde	  plaats.	  Uiteindelijk	  werd	  Arne	  eerste,	  
Nico	  tweede	  en	  Ina	  derde.	  Al	  met	  al	  was	  het	  toch	  wel	  
een	  bevredigend	  slot	  van	  de	  recreanten	  avonden.	  	  
	  

	  
	  
Een	  advies	  zou	  ik	  toch	  willen	  geven	  om	  op	  de	  agenda,	  
achterin	  de	  Voltreffer,	  te	  vermelden	  wanneer	  er	  een	  
avond	  niet	  meer	  doorgaat.	  Ook	  kwam	  er	  een	  vraag	  
waarom	  er	  gestopt	  wordt	  in	  juni	  met	  de	  donderdag-‐
avond.	  Er	  is	  altijd	  animo	  genoeg.	  Ik	  denk	  dat	  ik	  ook	  in	  
de	  maand	  juni	  wel	  een	  zaal	  vol	  zou	  hebben.	  Er	  was	  
nog	  een	  punt	  van	  lichte	  wrevel.	  Er	  zijn	  geen	  “echte”	  
bierglazen	  meer.	  Nu	  zijn	  er	  alleen	  nog	  fluitjes.	  Bij	  de	  
recreanten	  is	  het	  gewone	  bierglas	  het	  favoriete	  glas.	  
	  	  
Henk	  Oversteegen 

 
 

Van en meer over de 55+ club 
	  
Onlangs	  las	  ik	  	  het	  meinummer	  van	  de	  Voltreffer.	  	  
Tevergeefs	  zocht	  ik	  mijn	  stukje	  van	  en	  over	  de	  
55+club.	  En	  dat	  klopt	  ook,	  want	  ik	  had	  	  niets	  inge-‐
stuurd.	  Eigenlijk	  wel	  weer	  hoog	  tijd	  dus,	  vind	  ik.	  
Ik	  kan	  en	  wil	  er	  niet	  omheen:	  binnen	  redelijk	  korte	  tijd	  
is	  onze	  club	  een	  aantal	  memorabele	  personen	  ontval-‐
len:	  Rinus	  van	  den	  Broek,	  Rien	  van	  der	  Putten	  en	  Chris	  
van	  Leeuwen.	  En	  ja,	  daar	  wordt	  je	  dan	  even	  stil	  van.	  	  
En	  wordt	  je	  met	  de	  neus	  op	  de	  feiten	  gedrukt,	  dat	  
onze	  club	  ook	  in	  de	  toekomst	  dit	  nog	  wel	  vaker	  zal	  
meemaken.	  
	  	  
We	  hebben	  een	  wachtlijst	  voor	  de	  55+club,	  maar	  op	  
deze	  wijze	  de	  lijst	  wegwerken	  is	  niet	  fijn.	  De	  drie	  bo-‐
vengenoemde	  collega's	  hadden	  een	  gemeenschappe-‐
lijke	  speelwijze:	  ze	  hoefden	  niet	  per	  se	  te	  winnen,	  en	  
gaven	  een	  zwakkere	  tegenstander	  het	  gevoel	  dat	  
hij/zij	  tóch	  een	  leuke	  wedstrijd	  gespeeld	  had.	  
	  	  
Deze	  speelwijze	  is	  niet	  altijd	  een	  vanzelfsprekendheid.	  
Op	  26	  maart	  hadden	  wij	  de	  jaarlijkse	  uitwisseling	  met	  
Hilversum.	  Ook	  hier	  luidde	  de	  opdracht:	  niet	  per	  se	  
winnen!	  Een	  soort	  matchfixing	  dus.	  
Alleen	  de	  'kreukelzone'	  had	  zich	  aan	  de	  teamorder	  
gehouden.	  Uh,	  de	  kreukelzone	  bestaat	  uit	  een	  aantal	  
minder	  getalenteerde	  spelers.	  Met	  trots	  kan	  ik	  zeggen	  
daar	  deel	  uit	  van	  te	  maken.	  Het	  is	  niet	  gelukt	  om	  van	  
Hilversum	  te	  verliezen:	  We	  zitten	  wéér	  met	  de	  beker.	  
Het	  was	  een	  genoeglijke	  middag.	  Alleen	  jammer	  dat	  er	  
relatief	  veel	  krachten	  'ingehuurd'	  moesten	  worden	  om	  
tot	  het	  aantal	  gewenste	  teams	  te	  komen.	  Henk	  heeft	  
hiervoor	  een	  dringende	  oproep	  gedaan.	  Wie	  weet?!	  
Helaas	  was	  Piet	  Knop	  tijdens	  het	  spelverloop	  op	  zijn	  
teentjes	  getrapt.	  Nije,	  nijt	  an	  de	  kurf	  ësteuten.	  Piet	  
krijg	  je	  niet	  zo	  gauw	  van	  zijn	  aperepo	  of.	  Ik	  zal	  het	  dan	  
ook	  anders	  formuleren.	  	  
(vervolg	  op	  blz:	  14)	  
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Lindenlaan 105A
1271 AZ Huizen
035-5242297

SCHOONHEIDSSALON
* div. gezichtsbehandelingen
* benen harsen
* pedicure
* manicure
* zonnebank

Oude Raadhuisplein 2
1271 RH  Huizen

Tel. 035 - 526 27 76

Ook voor uw gordijnmode

Tegen in lever ing van deze advertent ie

10%  kort ing op a l  onze art ikelen,
behalve lopende aanbiedingen  

Oostermeent - Oost 13 Huizen

SCHOENEN
BROEKHUIZEN
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Oude Raadhuisplein 4, 1271 RH Huizen
Tel. 035 - 525 38 55  |  plein@vandentolopticiens.nl 

Oostermeent-Oost 84, 1274 SN Huizen
Tel. 035 - 525 38 53  |  oostermeent@vandentolopticiens.nl 

 www.vandentolopticiens.nl

oogzorg & brilmode

Bij ons koopt u geen
kat in de zak, de
kwaliteit en prijs

is ons bewijs.

RADIO - TV

J. Spier en Zonen
Kronenburgerstraat 8 - Huizen
Tel. 035 - 525 15 65
Uw geluids- en wasmachinespecialist

Voor uw tv-, video- of
audio-apparatuur.
Ook voor uw wasmachine,
koelkast, enz. enz.
Eigen werkplaats, dus 
lage reparatiekosten en 
vlotte service.
GÉÉN VOORRIJKOSTEN!!!

donderdag
Wilhelminaplein

Bussum

zaterdag
Oude Raadhuisplein

Huizen

MARKTDAGEN
vrijdag
Centrum

Laren

Vent i la t ie
Sani ta i r

Water
Gas
Dak
C.V.

Logo Huizen - Botterstraat 33 - 1271 XL  Huizen
Tel. 035 - 5251798 / 035 - 5250246, Fax. 035 - 5265724

Email. info@logohuizen.nl

Komt hier 
uw 

advertentie?

Mail voor informatie naar:
communicatie@ttvhuizen.nl
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(vervolg	  van	  blz:	  11)	  
Zoals	  te	  lezen	  was	  in	  het	  stukje	  van	  Henk	  Oversteegen	  
–	  hij	  had	  wél	  een	  stukkie	  ingezonden	  –	  heeft	  Piet,	  in	  
een	  vertwijfelde	  poging	  om	  het	  balletje	  te	  raken,	  een	  
misstap	  gedaan.	  Het	  resultaat	  is	  bekend:	  voet	  ver-‐
stuikt,	  en	  na	  controle,	  een	  middenvoetsbeentje	  ge-‐
broken.	  Met	  pijnlijk	  vertrokken	  gezicht	  en	  dito	  voet	  
zat	  Piet	  de	  boel	  te	  koelen.	  Vraag	  aan	  de	  BHV:	  hebben	  
wij	  geen	  smurfensnot	  (coolpacks)	  in	  huis?	  	  	  
	  
Als	  alles	  goed	  is,	  is	  Piet	  weer	  ter	  been.	  D.w.z.	  het	  gips	  
zou	  er	  weer	  af	  moeten	  zijn.	  Hij	  zal	  onderhand	  wel	  
trappelen	  van	  ongeduld	  om	  weer	  te	  gaan	  batsen.	  Nu	  
moet	  ie	  niet	  al	  te	  hard	  trappelen	  want	  z'n	  been	  moet	  
toch	  nog	  wel	  wat	  rust	  hebben.	  Nu	  ja,	  die	  rust	  komt	  er	  
spoedig	  aan:	  nog	  even	  en	  we	  staan	  voor	  een	  gesloten	  
deur.	  Intussen	  staan	  we	  daar	  al	  voor.	  Dan	  is	  de	  school	  
wegens	  vakantie	  dicht.	  Kunnen	  we	  allemaal	  weer	  op	  
krachten	  komen,	  stiekem	  oefenen	  op	  de	  camping.	  Of	  
aan	  het	  begin	  van	  het	  nieuwe	  seizoen	  weer	  helemaal	  
van	  voren	  af	  aan	  beginnen.	  	  
	  
Ook	  op	  een	  andere	  wijze	  wordt	  onze	  wachtlijst	  weg-‐
gewerkt.	  Helaas.	  Ries	  Kuipers	  heeft	  al	  lange	  tijd	  geen	  
acte	  de	  présence	  gegeven,	  Rinus	  Kroon	  loopt	  op	  lucht,	  
Maria	  Rijkaart	  (oh!oh!oh!)	  heeft	  andere	  bezigheden.	  
En	  ja,	  Henk	  .	  loopt	  nog	  steeds	  te	  tobben	  met	  zijn	  en-‐
kel.	  Aan	  de	  andere	  kant:	  zowel	  Rinus	  als	  Henk	  zijn	  wél	  
regelmatig	  aanwezig	  bij	  de	  gezellige	  nazit.	  
Zoals	  al	  eerder	  vermeld	  gaat	  het	  daar	  aan	  de	  'stamta-‐
fel'	  voornamelijk	  over	  auto's.	  	  
En	  het	  zijn	  ook	  altijd	  dezelfden	  die	  tot	  lang	  na	  de	  laat-‐
ste	  ronde	  blijven	  plakken.	  Dat	  kan	  natuurlijk	  iets	  zeg-‐
gen	  over	  de	  gezelligheid	  aldaar.	  
Laatst	  heb	  ik	  nog	  eens	  goed	  rondgekeken	  in	  de	  tafel-‐
kast,	  achter	  het	  gordijn.	  Maar	  nee,	  geen	  kabouters.	  
Huh?	  
	  
Soms	  bestaat	  de	  indruk	  dat	  sommigen	  nog	  in	  kabou-‐
ters	  geloven.	  Of	  men	  meent	  dat	  onze	  tafeltennistafels	  
volautomatisch	  zijn	  en	  zichzelf	  in-‐	  en	  uit	  de	  kast	  rijden.	  	  
Het	  opstellen	  van	  de	  tafels	  is	  geen	  punt.	  Dankzij	  de	  
hulp	  van	  Harry	  van	  D.	  en	  Wim	  H.	  gaat	  dit	  vlot.	  Het	  is	  
nog	  net	  niet	  zo,	  dat	  Wim	  H.	  met	  een	  waterpas	  en	  
duimstok	  rondloopt	  maar	  het	  scheelt	  niet	  veel:	  alle	  
tafels	  moeten	  naar	  rechts	  gericht	  zijn,	  netjes	  in	  het	  
gelid.	  Hoewel:	  hij	  is	  ooit	  aangetroffen	  met	  een	  water-‐
pas	  op	  de	  tafel.	  	  
Het	  vermoeden	  bestaat,	  dat	  dit	  in	  scene	  is	  gezet.	  
Zo,	  dat	  was	  weer	  eens	  een	  kijkje	  in	  de	  keuken	  van	  de	  
populaire	  55+club.	  
	  
Tot	  een	  volgende	  keer.	  
Gezamenlijk	  project	  van	  Aart	  Brons	  en	  Karel	  de	  Boo	  
	  

 
 

Vrijwilligersuitje 2014 GIETHOORN 
	  
Zaterdag	  17	  mei	  was	  weer	  het	  jaarlijkse	  vrijwilligers-‐
uitje.	  Dit	  jaar	  weer	  een	  echt	  uitje	  en	  wel	  naar	  Giet-‐
hoorn.	  Om	  half	  10	  vertrokken	  we	  met	  38	  personen	  
met	  de	  auto	  naar	  Giethoorn.	  De	  meeste	  auto’s	  kwa-‐
men	  hier	  ook	  veilig	  aan,	  de	  een	  wat	  eerder	  dan	  de	  
ander	  want	  in	  de	  regio	  Giethoorn	  wil	  er	  nog	  wel	  is	  een	  
brug	  open	  gaan	  of	  ineens	  een	  tractor	  voor	  je	  neus	  
rijden.	  Alleen	  de	  auto	  van	  Bram	  begon	  naarmate	  hij	  
Giethoorn	  naderde	  steeds	  meer	  rook	  signalen	  af	  te	  
geven.	  Vervolg	  in	  een	  paar	  steekwoorden:	  politie	  was	  
niet	  blij,	  auto	  niet	  meer	  starten,	  Bram	  wachten,	  ANWB	  
erbij,	  ANWB	  had	  geen	  idee,	  Bram	  wachten,	  sleepauto	  
erbij,	  Bram	  opgepikt	  en	  kon	  nog	  net	  aansluiten	  voor	  
de	  lunch.	  	  
	  

	  
(foto	  Jan	  Visser)	  
Bij	  aankomst	  in	  Giethoorn	  stond	  de	  koffie	  al	  klaar	  en	  
kregen	  we	  een	  lekker	  stuk	  appeltaart.	  Na	  de	  koffie	  
stond	  een	  verkenningstocht	  te	  voet	  door	  Giethoorn	  
op	  de	  planning.	  

	  
(foto	  Cees	  lam)	  
	  
(vervolg	  op	  blz:15)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  14)	  
Na	  deze	  verkenningstocht	  werden	  we	  getrakteerd	  op	  
een	  brood	  lunch	  met	  soep.	  Nu	  werd	  het	  tijd	  voor	  het	  
echte	  werk	  en	  vertrokken	  vier	  punter	  bootjes	  met	  de	  
jongere	  ouderen	  vol	  goede	  moed,	  deze	  kwamen	  er	  al	  
snel	  achter	  dat	  er	  voor	  punteren	  echte	  spierballen	  
nodig	  zijn.	  De	  als	  iets	  rijpere	  ouderen	  schakelden	  heel	  
snel	  en	  ruilden	  stiekem	  hun	  twee	  punter	  bootjes	  in	  
voor	  fluister	  boten	  en	  lieten	  de	  fluister	  boot	  het	  zware	  
werk	  opknappen.	  De	  vaartocht	  was	  gecombineerd	  
met	  een	  puzzeltocht,	  de	  uitslag	  van	  deze	  puzzeltocht	  
ligt	  nog	  in	  de	  week	  ergens	  in	  Giethoorn,	  nooit	  meer	  
iets	  van	  gehoord.	  
	  

	  
(foto	  Cees	  Lam)	  
	  
Aangezien	  het	  een	  perfecte	  zonnige	  dag	  was	  werd	  na	  
afloop	  van	  de	  vaartocht	  gretig	  aftrek	  genomen	  van	  
allerlei	  sapjes.	  Hierna	  stond	  er	  nog	  een	  BBQ	  op	  het	  
programma	  welke	  werd	  afgesloten	  met	  een	  lekker	  
ijsje.	  Al	  met	  al	  een	  zeer	  geslaagde	  dag!	  
	  
Namens	  de	  ZKC,	  
Robert	  Bunschoten	  
	  

De tafeltennisweek van :…………. 
	  
Geachte	  Lezer,	  na	  een	  tijdperk	  van	  8	  jaar	  komt	  	  
De	  Tafeltennisweek	  van………..	  niet	  meer	  terug	  voor	  de	  
senioren,	  maar	  daarvoor	  in	  de	  plaats	  komt	  een	  	  
Hobbiieeezzzz.	  Er	  zijn	  veel	  leden	  die	  naast	  tafeltennis	  
nog	  meer	  hobby’s	  hebben.	  Voor	  dit	  onderwerp	  
mag	  iedeereen	  gevraagd	  worden.	  
	  
Komt	  De	  Tafeltennisweek	  van….	  niet	  meer	  terug?	  
Jawel	  hoor,	  nu	  is	  de	  jeugd	  aan	  de	  beurt.	  
	  
Jullie	  kunnen	  nu	  lezen	  wie	  de	  allereerste	  heeft	  
geschreven,	  wie	  de	  laatste	  is	  en aansluitend	  de	  	  
nieuwe.	  
	  

Hier	  de	  eerste	  van	  februari	  2006:	  
 

De Tafeltennis week van…. Henk Klein 
	  
Robert	  wil	  toch	  elke	  keer	  weer	  die	  Voltreffer	  volkrij-‐
gen,	  dus	  heb	  ik	  maar	  een	  nieuwe	  rubriek	  in	  het	  leven	  
geroepen	  “De	  tafeltennisweek	  van....”	  U	  begrijpt	  het	  
al,	  uw	  naam	  kan	  hier	  de	  volgende	  keer	  komen	  te	  
staan.	  Als	  eerste	  zal	  ik	  het	  goede	  voorbeeld	  geven	  en	  
mijn	  avonturen	  van	  de	  afgelopen	  week	  op	  tafeltennis-‐
gebied	  (de	  rest	  is	  niet	  zo	  interessant)	  aan	  u	  melden.	  
	  
Doordat	  mijn	  vrouw	  dinsdagavond	  niet	  naar	  school	  
hoefde,	  kon	  ik	  weer	  eens	  een	  keertje	  gaan	  pingpon-‐
gen	  op	  de	  dinsdag.	  Een	  zeer	  drukke	  avond	  is	  mij	  opge-‐
vallen.	  Een	  heleboel	  mensen	  willen	  graag	  beter	  wor-‐
den	  en	  komen	  dus	  een	  uurtje	  trainen	  bij	  Martin,	  die	  
het	  waarschijnlijk	  erg	  goed	  doet,	  want	  er	  waren	  vele	  
kampioenen	  afgelopen	  seizoen.	  Anderen	  ,	  zoals	  ik,	  die	  
geen	  zin	  hebben	  om	  beter	  te	  worden,	  gaan	  zelf	  lekker	  
een	  balletje	  slaan	  met	  iemand	  waarvan	  je	  zeker	  weet	  
dat	  je	  niet	  helemaal	  word	  weggeslagen.	  Het	  enige	  wat	  
wel	  jammer	  is	  dat	  je	  lang	  moet	  wachten	  op	  een	  tafel	  
die	  vrij	  komt.	  Nou	  is	  mijn	  geheugen	  door	  diverse	  oor-‐
zaken	  al	  aardig	  aangetast,	  maar	  sommige	  dingen	  (al-‐
leen	  als	  het	  in	  mijn	  voordeel	  is)	  onthoud	  ik	  nog	  wel	  .	  
Volgens	  mij	  is	  er	  op	  de	  vorige	  ledenvergadering	  over	  
dit	  onderwerp	  een	  discussie	  geweest	  en	  er	  is	  toen	  
niets	  besloten,	  maar	  er	  is	  wel	  een	  algemene	  regel	  
voorgedragen.	  Die	  regel	  houd	  in	  dat	  mensen	  die	  nog	  
moeten	  gaan	  trainen	  hun	  tafel	  vrijmaken	  voor	  dege-‐
nen	  die	  staan	  te	  wachten.	  U	  begrijpt	  het	  al,	  sommige	  
mensen	  begrijpen	  dat,	  maar	  zoeken	  toch	  naar	  de	  ma-‐
zen	  in	  het	  web	  en	  denken	  lekker	  slim	  te	  zijn	  om	  te	  
gaan	  tafeltennissen	  met	  iemand	  die	  geen	  training	  
heeft	  zodat	  die	  toch	  lekker	  dat	  uurtje	  kan	  gaan	  spelen.	  	  	  
	  
Wie	  de	  schoen	  past	  trekke	  hem	  aan	  zou	  ik	  zeggen.	  	  
Ik	  zet	  geen	  namen	  en	  prenten	  erbij,	  want	  voor	  je	  het	  
weet	  eisen	  een	  heleboel	  landen	  excuses	  van	  mij.	  
Uiteindelijk	  hebben	  Jeroen	  en	  ik	  toch	  een	  tafel	  
bemachtigd	  en	  hebben	  velen	  druppels	  later	  die	  weer	  
vrijgemaakt.	  Wij	  spelen	  altijd	  zeer	  lekkere	  rally’s,	  want	  
Jeroen	  houd	  graag	  de	  bal	  op	  tafel	  en	  wil	  ook	  altijd	  
graag	  winnen,	  al	  zegt	  zijn	  gelaatsuitdrukking	  soms	  wat	  
anders.	  Trap	  ook	  nooit	  in	  zijn	  overdreven	  reactie	  als	  
die	  een	  sorrybal	  heeft,	  want	  hij	  meent	  er	  geen	  bal	  
van.	  Ik	  kan	  het	  weten,	  want	  speel	  al	  jaren	  competitie	  
met	  hem.	  Tegenwoordig	  valt	  Jeroen	  ook	  regelmatig	  
aan	  en	  daar	  schrik	  je	  soms	  wel	  van,	  want	  ze	  zijn	  mee-‐
stal	  nog	  goed	  ook,	  hopelijk	  gaat	  hij	  dit	  ook	  meer	  doen	  
in	  de	  competitie.	  	  
(vervolg	  op	  blz:	  16)	  
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(vervolg	  van	  bLz:	  15)	  
Mijn	  eigen	  spel	  was	  die	  avond	  ook	  wel	  om	  over	  naar	  
huis	  te	  schrijven,	  maar	  dat	  heeft	  geen	  zin,	  want	  tafel-‐
tennissen	  vind	  ze	  niet	  zo	  interessant,	  mijn	  dochter	  wel	  
,	  of	  is	  dat	  alleen	  maar	  om	  de	  snoep	  en	  patat.	  Na	  een	  
stuk	  of	  dertien	  games	  (7-‐6	  voor	  mij,	  maar	  dat	  is	  vaak	  
ook	  andersom)	  even	  een	  paar	  spa-‐roodjes	  naar	  bin-‐
nen	  werken.	  De	  barman,	  Rob	  Barendregt,	  keek	  daar	  
erg	  van	  op,	  want	  die	  denkt	  dat	  ik	  altijd	  maar	  aan	  de	  
wanta’s	  zit.	  Hij	  begrijpt	  niet	  dat	  sommige	  mensen	  
geen	  drank	  nodig	  hebben	  om	  te	  discussiëren.	  
Doordeweeks	  geen	  drank	  voor	  mij,	  want	  ik	  moet	  nor-‐
maal	  om	  5	  uur	  op,	  dus	  dat	  wordt	  anders	  best	  gezellig	  
op	  de	  vroege	  morgen	  als	  ik	  wel	  doordeweeks	  ga	  
drinken.	  	  Na	  wat	  spijkers	  met	  koppen	  te	  hebben	  
geslagen	  ,	  vooral	  met	  Kees	  Visser	  ,	  en	  nog	  wat	  
geouwehoerd	  te	  hebben	  met	  sommige	  leden,	  weer	  op	  
huis	  aan	  en	  vrijdag	  maar	  weer	  lekker	  competite	  spe-‐
len.	  	  	  
	  
Vrijdags	  maak	  ik	  tegenwoordig	  ook	  vaak	  een	  extra	  
hapje	  voor	  de	  kantine	  en	  dit	  keer	  dacht	  ik	  aan	  een	  
“broodje	  gebakken	  marinier”.	  Dit	  ken	  ik	  vanuit	  mijn	  
werk	  bij	  de	  marine	  en	  dat	  smaakte	  altijd	  wel	  lekker.	  
Even	  googglelen	  (wat	  een	  woord)	  en	  gevonden.	  Na	  
wat	  aanpassingen	  mijnerzijds	  moest	  ik	  even	  een	  
testpersoon	  hebben	  om	  dit	  uit	  te	  proberen.	  Gelukkig	  
zijn	  mijn	  vrouw	  en	  dochter	  niet	  zo	  dik,	  dus	  kan	  ik	  hun	  
wel	  als	  proefkonijn	  gebruiken,	  er	  was	  ook	  nog	  een	  
nichtje	  aanwezig	  die	  ook	  nog	  wel	  	  een	  kilootje	  kan	  
gebruiken.	  Volgens	  hun	  was	  het	  wel	  lekker,	  maar	  iets	  
te	  pikant.	  	  	  Nou	  moet	  u	  weten	  dat	  hun	  een	  korreltje	  
peper	  al	  pikant	  vinden,	  dus	  daar	  trok	  ik	  me	  niets	  van	  
aan.	  Goedgekeurd	  door	  de	  Colombiaanse	  bond	  van	  
huisvrouwen.	  	  	  
	  
Om	  half	  acht	  snel	  naar	  de	  club	  mijn	  tas	  neerzetten	  en	  
op	  de	  fiets	  naar	  de	  Boni	  om	  de	  diverse	  benodi-‐
gdheden	  te	  halen	  voor	  het	  “broodje	  gebakken	  tegen-‐
stander”,	  klinkt	  wat	  leuker	  dan	  marinier.	  Alles	  gekocht	  
en	  terug	  lopend	  naar	  de	  club....	  He	  waar	  is	  mijn	  fiets,	  
helaas	  ,	  staat	  nog	  bij	  de	  Boni,	  en	  weer	  terug.	  Mijn	  
hersencellen	  toch	  aangetast	  door	  die	  spa-‐roodjes	  ,	  
denk	  ik.	  Even	  snel	  het	  eten	  voorbereid	  en	  Kees	  en	  Paul	  	  
konden	  hun	  gang	  gaan	  later.	  	  	  
	  
Wij	  moesten	  spelen	  tegen	  VTV	  die	  1	  punt	  achter	  ons	  
stonden,	  wij	  waren	  koploper.	  Het	  was	  een	  leuke	  
wedstrijd	  ,	  waarbij	  weer	  velen	  partijen	  in	  vijven	  gin-‐
gen.	  Jeroen	  had	  de	  ongelofelijke	  pech	  dat	  hij	  drie	  
partijen	  nipt	  in	  vijven	  verloor.	  	  

	  
Ik	  zelf	  was	  redelijk	  op	  dreef,	  maar	  kon	  op	  het	  moment	  	  
suprème	  geen	  potten	  breken	  en	  verloor	  daardoor	  2	  
keer.	  De	  laatste	  partij	  was	  erg	  raar.	  De	  tegenstander	  
stond	  de	  hele	  avond	  met	  een	  gezicht	  van,	  wat	  doe	  ik	  
hier	  en	  ik	  wil	  zo	  snel	  mogelijk	  weg,	  maar	  tegen	  mij	  had	  
hij	  het	  licht	  weer	  gezien	  en	  sloeg	  mij	  alle	  kanten	  op.	  
Technisch	  prima,	  maar	  mentaal	  dus	  erg	  zwak,	  maar	  
daar	  kon	  ik	  net	  niet	  van	  profiteren.	  Over	  mentaal	  
gesproken.........Jerry	  van	  Leeuwen	  speelde	  dit	  keer	  
een	  zeer	  degelijke	  wedstrijd	  en	  scoorde	  een	  hattrick.	  
Hij	  leent	  daarbij	  wel	  af	  en	  toe	  de	  geluiden	  van	  Tarzan	  
of	  zo,	  maar	  het	  schijnt	  te	  helpen.	  In	  het	  verleden	  heb	  
ik	  weleens	  geschreven	  dat	  de	  jeugd	  ons	  voorbij	  moet	  
streven	  en	  dat	  is	  nu	  ook	  gelukkig	  gebeurd.	  Jerry	  en	  
Jurriaan	  Dekker	  staan	  erg	  goed	  te	  spelen	  en	  daar	  kun-‐
nen	  wij	  oude	  lullen	  (Jeroen	  en	  ik)	  nu	  een	  voorbeeld	  
aan	  nemen.	  Ik	  had	  eerlijk	  gezegd	  niet	  verwacht	  dat	  zij	  
het	  zo	  goed	  zouden	  doen,	  maar	  ze	  verdienen	  nu	  alle	  
lof	  en	  ik	  hoop	  dat	  ik	  ze	  een	  beetje	  kan	  bijhouden,	  zo-‐
dat	  we	  uiteindelijk	  niet	  te	  hoeven	  degraderen.	  In	  onze	  
poule	  ligt	  alles	  erg	  dicht	  bij	  elkaar,	  dus	  er	  kan	  van	  alles	  
gebeuren.	  	  Na	  de	  wedstrijd	  nog	  wat	  afgebabbeld,	  
gedronken	  en	  gegeten	  (de	  broodjes	  tegenstander	  
vielen	  goed	  en	  alles	  was	  weer	  op).	  	  
	  
	  ’s	  Morgens	  vroeg	  weer	  thuis	  en	  lekker	  gesnurkt	  tot	  
een	  uur	  of	  tien.	  ’s	  Middags	  opnieuw	  naar	  de	  Boni,	  
want	  volgens	  Kees	  moest	  er	  weer	  gegeten	  worden.	  Nu	  
toch	  maar	  gelijk	  teruggefietst.	  	  Huizen	  1	  speelde	  tegen	  
De	  Veluwe	  en	  dat	  was	  een	  leuke	  wedstrijd.	  Helaas	  
verloor	  Huizen	  met	  6-‐4,	  terwijl	  er	  toch	  wel	  5-‐5	  had	  
ingezeten.	  Jeugd	  1	  deed	  het	  fantastisch	  en	  won	  met	  
10	  –	  0.	  	  
	  
Mochten	  deze	  jongens	  nog	  lang	  bij	  ons	  spelen,	  dan	  
verwacht	  ik	  dat	  zij	  binnen	  3	  of	  4	  jaar	  weleens	  voor	  een	  
verrassing	  kunnen	  gaan	  zorgen	  bij	  de	  senioren	  
clubkampioenschappen.	  De	  broodjes	  vlogen	  wat	  	  
minder	  over	  de	  toonbank,	  maar	  dat	  kon	  verklaard	  
worden.	  De	  familie	  Visser	  en	  aanhang	  moesten	  nog	  
gaan	  uiteten	  en	  dat	  scheelt	  een	  broodje	  of	  10,	  dus	  dan	  
had	  alles	  wel	  opgeweest	  en	  ook	  omdat	  onze	  voorzitter	  
nu	  controle	  kreeg	  van	  zijn	  vrouw,	  zodat	  hij	  nu	  maar	  1	  
broodje	  nam	  terwijl	  hij	  normaal	  alles	  op	  eet	  van	  wat	  
er	  overblijft.	  	  
	  
Naderhand	  ging	  de	  discussie	  aan	  de	  bar	  over	  het	  ir-‐
riterende	  geluid	  vanuit	  de	  kantine,	  waarvan	  de	  spelers	  
last	  zouden	  hebben.	  	  
(vervolg	  op	  blz:	  17)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  16)	  
Gijs	  zei	  terecht	  dat	  als	  je	  goed	  speelt	  daar	  geen	  last	  
van	  hebt,	  maar	  als	  je	  achter	  staat	  dan	  ga	  je	  je	  daar	  wel	  
aan	  irriteren.	  Het	  beste	  zou	  toch	  zijn	  dat	  de	  kinderen	  
een	  beetje	  in	  zaal	  2	  gaan	  spelen	  of	  dat	  ze	  mooi	  bezig	  
zijn	  met	  kleuren	  in	  de	  bestuurskamer	  of	  om	  ze	  thuis	  te	  
houden	  als	  ze	  erg	  tekeer	  gaan.	  Dit	  keer	  viel	  het	  nog	  
mee,	  want	  er	  ontbraken	  een	  paar	  Rebelletjes.	  Niet	  dat	  
die	  zo	  tekeer	  gaan,	  maar	  7	  of	  10	  kinderen	  scheelt	  we-‐
er	  een	  slok	  op	  een	  chocolademelk.	  De	  heren	  van	  het	  
eerste	  hadden	  wel	  een	  goede	  conclusie,	  het	  is	  niet	  de	  
schuld	  van	  de	  kinderen,	  maar	  van	  de	  ouders	  die	  de	  
kinderen	  stil	  moeten	  houden.	  Ik	  zal	  Celia	  de	  volgende	  
keer	  helemaal	  vol	  proppen	  met	  snoep,	  zodat	  ze	  geen	  
boe	  of	  bah	  meer	  kan	  zeggen.	  Is	  ook	  weer	  goed	  voor	  de	  
baromzet	  en	  voor	  het	  winstpercentage,	  die	  volgens	  
Paul	  onder	  druk	  komt,	  nu	  de	  cola	  duurder	  wordt.	  Dus	  
minder	  cola	  drinken	  en	  meer	  bier.	  Helaas	  kon	  mijn	  
vrouw	  dit	  allemaal	  niet	  meemaken,	  want	  die	  was	  wat	  
ziekjes	  thuis	  en	  ik	  nu	  ook.	  
	  
Hopelijk	  krijgt	  deze	  rubriek	  weer	  een	  vervolg	  en	  moet	  
Robert	  maar	  een	  interessante	  persoon	  vragen.	  	  	  	  
	  
Henk	  Klein	  	  	  	  
	  
Wist	  u	  dat:	  	  De	  redaktie	  even	  over	  Henk	  zijn	  voorstel	  
heeft	  nagedacht	  Wist	  u	  dat:	  	  De	  redaktie	  het	  een	  leuk	  
idee	  vindt	  om	  de	  week	  van	  als	  nieuwe	  rubriek	  	  in	  de	  
Voltreffer	  te	  introduceren	  	  
Wist	  u	  dat:	  	  De	  redaktie	  nu	  nog	  een	  interessant	  	  
persoon	  moet	  aangeven	  voor	  	  	  	  de	  volgende	  Voltreffer	  
Wist	  u	  dat:	  	  Het	  “toetsenbord”wordt	  doorgegeven	  aan	  
Ina	  Busscher	  Wist	  u	  dat:	  	  De	  redaktie	  met	  belang-‐
stelling	  de	  week	  van	  Ina	  tegemoet	  ziet	  	  	  	  
	  
Nu	  de	  laatste	  in	  2014	  
	  

De tafeltennis week van….  
Monique Kievith 

	  
Best	  moeilijk	  om	  nu	  verslag	  te	  doen	  van	  mijn	  tafelten-‐
nisweek,	  omdat	  deze	  periode	  zonder	  competitie	  en	  
helaas	  in	  de	  kwartfinale	  uitgeschakeld	  voor	  de	  beker-‐
competitie	  ik	  wat	  minder	  intens	  met	  tafeltennis	  bezig	  
ben.	  Neemt	  niet	  weg	  dat	  ik	  er	  helemaal	  niet	  mee	  bezig	  
ben	  of	  helemaal	  niet	  aanwezig	  ben,	  met	  een	  kerel	  
thuis	  die	  helemaal	  gek	  is	  van	  het	  spelletje	  en	  veel	  op	  
de	  club	  is,	  ga	  ik	  daar	  natuurlijk	  in	  mee.	  In	  deze	  tijd	  is	  
het	  meer	  wk	  voetbal	  dan	  tafeltennis	  op	  de	  club,	  maar	  
wel	  heel	  gezellig.	  
	  
	  

	  
Deze	  week	  :	  
Maandag	  de	  laatste	  poulewedstrijd	  van	  Nederland	  
tegen	  Chili,	  we	  zijn	  al	  geplaatst	  maar	  toch	  heel	  be-‐
nieuwd	  hoe	  ze	  het	  tegen	  het	  sterke	  Chili	  doen.	  We	  
(Casey,	  Robert	  en	  ik)	  zijn	  al	  op	  tijd	  aanwezig	  om	  de	  
kantine	  te	  openen,	  de	  popcorn	  en	  de	  spekkies	  klaar	  te	  
zetten,	  tv	  aan	  en	  wachten	  op	  wie	  en	  wat	  komen	  gaat.	  
Al	  snel	  komen	  de	  eersten	  binnen	  druppelen,	  en	  de	  
Rebelletjes	  en	  de	  Bunschoten	  hebben	  heerlijke	  zelf-‐
gebakken	  pannenkoeken	  bij	  zich	  voor	  in	  de	  rust.	  Heer-‐
lijk	  waren	  ze.	  Einduitslag	  2-‐0,	  weer	  een	  overwinning	  !!	  
Het	  was	  niet	  druk,	  maar	  wel	  gezellig.	  
	  
Dinsdag	  geen	  tafeltennis	  en	  geen	  training,	  wel	  even	  
nadenken	  over	  de	  wedstrijd	  van	  zondag….	  een	  hoop	  
leden	  hebben	  aangegeven	  dan	  niet	  te	  kunnen,	  dus	  
kijken	  we	  dit	  keer	  thuis	  of	  moeten	  we	  volhouden	  en	  
de	  kantine	  weer	  openen	  voor	  de	  die	  hards	  ?	  
	  
Woensdag	  wederom	  geen	  tafeltennis	  maar	  wel	  beslo-‐
ten	  om	  zondag	  de	  wedstrijd	  tegen	  Mexico	  gewoon	  
weer	  op	  de	  club	  te	  gaan	  kijken.	  Manuela	  zorgt	  voor	  de	  
broodjes	  en	  ik	  voor	  de	  soep.	  
	  
Donderdag	  even	  helemaal	  geen	  TTV	  Huizen,	  wel	  even	  
checken	  wie	  er	  vrijdag	  op	  de	  club	  is	  om	  een	  balletje	  
mee	  te	  slaan.	  
	  
Vrijdag…..	  lekker	  weer	  een	  balletje	  slaan,	  een	  acht-‐
kampje	  georganiseerd	  die	  ik	  helaas	  niet	  af	  heb	  kunnen	  
maken	  omdat	  de	  oppas	  graag	  vroeg	  naar	  bed	  wilde.	  
Wel	  heerlijk	  gespeeld	  !!	  
	  
Zaterdag	  de	  inkopen	  gedaan	  voor	  de	  soep	  en	  met	  
Manuela	  afgesproken	  voor	  zondag	  om	  samen	  de	  soep	  
en	  de	  broodjes	  te	  regelen.	  Marcel	  komt	  mee,	  kunnen	  
de	  mannen	  weer	  bestuursdingen	  bespreken	  haha.	  
	  
Vandaag	  is	  het	  zondag,	  zometeen	  beginnen	  aan	  de	  
soep,	  de	  oranje	  kleren	  aan	  en	  gezellig	  naar	  de	  club	  om	  
Nederland	  een	  ronde	  verder	  te	  juichen.	  Wordt	  vast	  
weer	  gezellig	  !!	  
	  
Zo	  zie	  je	  maar	  weer,	  ondanks	  de	  zomerstop	  ben	  je	  nog	  
best	  met	  het	  leukste	  cluppie	  van	  Nederland	  bezig.	  
Voor	  een	  volgende	  “de	  week	  van”	  ben	  ik	  wel	  heel	  
benieuwd	  naar	  de	  week	  van	  Marco	  Wagenmakers.	  
	  
	  
Groetjes	  Monique	  Kievith	  
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Hobbiieeezzzz 

 
Een	  nieuwe	  rubriek	  in	  de	  voltreffer!	  In	  deze	  rubriek	  
krijgen	  we	  een	  kijkje	  in	  de	  hobby	  van	  een	  van	  onze	  
leden	  en/of	  vrienden	  van	  tafeltennis…	  een	  verrijking	  
en	  een	  verdieping	  op	  iets	  wat	  we	  soms	  niet	  eens	  van	  
een	  ander	  weten…	  
	  
In	  april	  kreeg	  ik	  van	  Maarten	  de	  vraag	  of	  ik	  een	  stukje	  
wilde	  schrijven	  over	  het	  maken	  van	  taarten.	  Ik	  hoop	  
bij	  deze	  jullie	  wat	  te	  kunnen	  vertellen	  over	  mijn	  hob-‐
by,	  maar	  jullie	  tevens	  uit	  te	  dagen	  ook	  iets	  op	  te	  
schrijven	  over	  jullie	  hobby..	  immers,	  het	  is	  toch	  leuk	  
om	  van	  elkaars	  	  reilen	  en	  zeilen	  op	  de	  hoogte	  te	  blij-‐
ven?	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
(foto:	  Suzanne	  Bunschoten)	  
In	  oktober	  2010	  moest	  er	  een	  traktatie	  komen	  voor	  
Dennis,	  de	  concurrentie	  onder	  moeders	  op	  het	  
schoolplein	  is	  groot	  dus	  met	  een	  zakje	  chips	  kon	  je	  
echt	  niet	  aankomen.	  Via	  een	  vriendin	  kreeg	  ik	  het	  idee	  
om	  iets	  met	  marsepein	  te	  	  maken…	  hmm.	  Grappig..	  
maar	  hoe	  werkt	  dat..	  en	  wat	  moet	  ik	  ermee	  maken?	  
Gezien	  Dennis	  dol	  op	  voetbal	  is	  en	  bij	  SV	  Huizen	  speelt	  
was	  de	  link	  naar	  voetbal	  snel	  gelegd.	  Het	  zouden	  
voetbalshirtjes	  in	  geel	  /groene	  kleurstelling	  worden	  op	  
cakejes..	  en	  zo	  begon	  de	  interesse	  en	  kennismaking	  
met	  marsepein.	  Die	  vriendin	  vertelde	  mij	  hoe	  je	  een	  
taart	  moet	  maken	  en	  ik	  schreef	  alles	  nauwkeurig	  op.	  
Via	  internet	  deed	  ik	  veel	  informatie	  op,	  zo	  ook	  dat	  je	  
kan	  variëren	  met	  smaken,	  soorten	  biscuit	  (zo	  noem	  je	  
de	  cake	  in	  de	  taart)	  en	  zelfs	  het	  biscuit	  een	  kleur	  kan	  
geven.	  Traditiegetrouw	  vierden	  we	  oud	  en	  nieuw	  ge-‐
zellig	  met	  een	  aantal	  tafeltennisvrienden;	  dit	  bleek	  
een	  mooie	  gelegenheid	  voor	  mijn	  eerste	  taart!	  
	  
En	  daar	  ontstond	  het..	  een	  nieuwe	  hobby…	  want	  de	  
drang	  om	  te	  oefenen	  was	  gegroeid…	  en	  gelukkig	  kon	  
ik	  oefenen	  daar	  vrienden	  en	  familie	  mij	  langzaam	  
vroegen	  om	  voor	  hen	  een	  taartje	  te	  maken…	  Via	  het	  
World	  wide	  web	  haalde	  ik	  veel	  informatie	  van	  sites	  af	  
en	  kon	  ik	  ideeën	  omzetten	  in	  creaties.	  

	  
De	  eerste	  twee	  jaar	  vond	  ik	  het	  eng	  om	  3d	  voorwer-‐
pen	  te	  maken,	  maar	  die	  vraag	  kwam	  steeds	  vaker.	  
Onder	  het	  mom	  van	  oefenen	  probeerde	  ik	  thuis	  van	  
alles	  uit.	  Nu	  ben	  ik	  ruim	  drie	  jaar	  en	  zo’n	  300	  taarten	  
verder	  en	  lijkt	  de	  hobby	  wat	  uit	  de	  hand	  gelopen	  te	  
zijn.	  Wekelijks	  komt	  er	  een	  vraag	  binnen	  of	  ik	  mis-‐
schien	  nog	  een	  taartje	  kan	  maken,	  leuk	  maar	  ook	  erg	  
tijdrovend.	  De	  thema’s	  lopen	  uiteen	  van	  de	  bekende	  
Disney	  figuren	  tot	  gekkigheid,	  logo’s	  en	  unieke	  zelf	  
bedachte	  creaties	  door	  vrienden	  zelf.	  

(foto:	  Suzanne	  Bunschoten)	  
	  
Misschien	  dat	  je	  zelf	  ook	  een	  keertje	  een	  taart	  wilt	  
proberen	  te	  maken.	  Ik	  adviseer	  je	  dan	  biscuitmix,	  bo-‐
tercrème	  en	  marsepein	  of	  fondant	  van	  Funcakes	  te	  
proberen;	  lekker,	  makkelijk	  in	  gebruik	  en	  een	  goede	  
prijs	  kwaliteitverhouding.	  Dit	  is	  o.a.	  te	  koop	  bij	  Sowie-‐
so	  	  (voormalige	  jamin)	  en	  met4	  in	  het	  dorp.	  Zorg	  dat	  je	  
een	  goede	  bakvorm	  hebt,	  het	  liefst	  een	  dichte	  uit	  een	  
stuk	  want	  de	  biscuitmix	  is	  erg	  dun	  en	  kan	  anders	  door	  
je	  springvorm	  heen	  lopen.	  
	  
Bak	  de	  cake	  volgens	  de	  voorschriften.	  Je	  kunt	  ook	  
gewone	  cakemix	  gebruiken	  maar	  gezien	  marsepein	  al	  	  
erg	  zwaar	  op	  de	  maag	  ligt	  is	  de	  combinatie	  met	  gewo-‐
ne	  cake	  	  heel	  heftig,	  een	  luchtige	  biscuitmix	  is	  beter!	  
Als	  de	  cake	  is	  afgekoeld	  snijd	  je	  hem	  2	  	  x	  horizontaal	  
door,	  zodat	  je	  drie	  gelijke	  ronde	  schijven	  krijgt.	  Dan	  
kun	  je	  hem	  twee	  keer	  vullen	  (je	  hebt	  eerst	  de	  onder-‐
ste	  cake,	  die	  smeer	  je	  in	  met	  een	  vulling,	  laagje	  cake	  
erop	  en	  dan	  nog	  een	  keer	  vullen	  en	  dan	  weer	  n	  laagje	  
cake)	  	  met	  een	  smaak	  naar	  keuze,	  dit	  kan	  zijn	  jam,	  
slagroom,	  vlaaivulling	  of	  een	  bavarois.	  Zelfs	  sommige	  
Mona	  toetjes	  zijn	  geschikt	  om	  er	  tussen	  te	  smeren!!	  
Gebruik	  bij	  slagroom	  wel	  klopfix	  anders	  loopt	  deze	  na	  
een	  dag	  je	  taart	  uit!	  Als	  je	  de	  taart	  hebt	  gevuld	  smeer	  
je	  hem	  helemaal	  in	  met	  botercrème,	  daar	  ‘plak’	  je	  als	  
het	  ware	  de	  marsepein	  straks	  tegen	  aan.	  
(vervolg	  op	  blz:	  20)	  
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Snackbar - eethuis
BAMBI SNACK

Havenstraat 22, tel. 035 - 5253428
Oude Dorp

voor een lekkere hap
en gezellige zit!
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(vervolg	  van	  blz:	  18)	  
Dan	  komt	  het	  zwaarste	  klusje,	  het	  uirollen	  van	  een	  
grote	  lap	  marsepein.	  Ik	  gebruik	  zelf	  meestal	  een	  kilo	  in	  	  

(foto:	  Suzanne	  Bunschoten)	  
	  
de	  kleur	  die	  ik	  wil.	  Meestal	  kleur	  ik	  de	  marsepein	  zelf	  
met	  kleurstoffen	  maar	  als	  je	  niet	  heel	  vaak	  een	  taartje	  
maakt	  is	  een	  kant	  en	  klare	  kleur	  makkelijker.	  Met	  een	  
grote	  roller	  rol	  ik	  de	  lap	  plat	  uit	  en	  daarna	  vouw	  ik	  
deze	  om	  de	  taart	  heen.	  De	  taart	  is	  dan	  helemaal	  be-‐
dekt	  en	  klaar	  om	  gedecoreerd	  te	  worden.	  Hiervoor	  
gebruik	  ik	  uitstekers,	  mallen	  en	  structuurmatten.	  Er	  is	  
heel	  veel	  te	  koop	  en	  ook	  voor	  voorbeelden	  hoef	  je	  het	  
trefwoord	  maar	  in	  google	  te	  tikken	  om	  genoeg	  inspi-‐
ratie	  op	  te	  doen.	  Ik	  daag	  jullie	  uit	  om	  ook	  eens	  een	  
taartje	  te	  maken	  n.a.v.	  mijn	  how	  to	  en	  ben	  benieuwd	  
naar	  jullie	  baksels.	  Voor	  tips	  en	  info	  mag	  je	  uiteraard	  
contact	  met	  me	  opnemen!	  Oefening	  baart	  kunst…	  
maar	  hoe	  mooi	  of	  lelijk	  de	  taart	  ook	  wordt…	  hij	  blijft	  
uiteindelijk	  om	  op	  te	  eten!	  
 
Suzanne	  Bunschoten	  
	  
Suzanne	  en	  de	  redactie zijn benieuwd	  naar	  wat	  	  
Jeroen	  Blok	  heeft	  aan	  Hobbiieeezzzz 
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jeugdcommissie 
	  

DE ZOMERVAKANTIE VAN 2014 STAAT 
VOOR DE DEUR 

	  
Het	  voorjaarsseizoen	  2014	  komt	  tot	  een	  einde.	  De	  
clubkampioenschappen	  en	  Midden	  Meerkampen	  wa-‐
ren	  de	  laatste	  jeugdtoernooien.	  We	  hebben	  vakantie	  
wat	  het	  tafeltennis	  betreft.	  Je	  kunt	  alleen	  nog	  spelen	  
op	  vrijdagavond	  vanaf	  20.00	  uur.	  	  
	  
Wij	  zullen	  nog	  een	  competitieboekje	  maken	  voor	  alle	  
jeugdspelers,	  zodat	  jullie	  weer	  de	  belangrijkste	  data	  in	  
je	  sporttas	  hebben	  zitten.	  Dit	  boekje	  komt	  pas	  eind	  
augustus.	  Eerder	  heb	  ik	  de	  speelschema’s	  niet	  en	  deze	  
moeten	  ook	  in	  het	  boekje	  gezet	  worden.	  
	  
De	  eerste	  vraag	  die	  je	  je	  natuurlijk	  stelt	  is:	  leuk	  vakan-‐
tie,	  maar	  wanneer	  kan	  ik	  weer	  spelen?	  
De	  eerste	  training	  is	  weer	  op	  dinsdag	  19	  augustus	  
2014	  om	  19.00	  uur	  voor	  groep	  1	  competitiespelers	  en	  
daarna	  voor	  groep	  2	  competitiespelers.	  Op	  donderdag	  
21	  augustus	  begint	  de	  training	  weer	  om	  19.00	  uur	  
voor	  alle	  competitiespelers.	  Op	  vrijdag	  29	  augustus	  
begint	  de	  training	  weer	  om	  19.00	  uur	  voor	  de	  recrean-‐
ten.	  Voor	  meer	  data	  moet	  je	  even	  kijken	  in	  de	  onder-‐
staande	  lijst.	  Ook	  kun	  je	  op	  de	  site	  van	  TTV	  Huizen	  
kijken	  voor	  meer	  nieuws.	  
	  
Voorlopige	  AGENDA	  TTV	  Huizen	  najaar	  2014.	  
DI	   19-‐aug	   	  begin	  training	  op	  dinsdag	  tot	  	  
	   23	  december	  2014.	  
DO	   21-‐aug	   	  begin	  training	  op	  
	   donderdag	  tot	  18	  december	  2014.	  
VR	   29-‐aug	   	  begin	  training	  op	  	  
	   vrijdag	  tot	  19	  december	  2014.	  
ZA	  	   30-‐aug	   	  activiteit	  jeugd	  van	  12.00	  tot	  14.00u	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ZA	  	   6-‐sep	   	  activiteit	  jeugd	  van	  12.00	  tot	  14.00u	  
ZA	   13-‐sep	   	  1e	  speelronde.	  
ZA	   20-‐sep	   	  2e	  speelronde.	  
ZA	   27-‐sep	   	  3e	  speelronde.	  
ZA	   4-‐okt	   	  4e	  speelronde.	  
(vervolg	  op	  blz:	  21)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  20)	  
ZA	   11-‐okt	   	  5e	  speelronde.	  
ZA	   18-‐okt	   	  inhaalweek	  /	  B-‐jeugdtoernooi	  Hoorn	  
	   /	  activiteit	  jeugd	  van	  12.00	  tot	  14.00	  uur.	  
ZA	   25-‐okt	   	  6e	  speelronde.	  
ZA	   1-‐nov	   	  7e	  speelronde.	  
ZA	   8-‐nov	   	  8e	  speelronde.	  
ZA	   15-‐nov	   	  inhaalweek	  /	  activiteit	  jeugd	  	  
	   van	  12.00	  tot	  14.00	  uur.	  
ZA	   22-‐nov	   	  9e	  speelronde.	  
ZA	   29-‐nov	   	  10e	  speelronde	  /	  
	   KAMPIOENSFEEST???	  
ZA	   13-‐dec	  	  KTTF,	  kindertafeltennisfeest	  Huizen	  
	   voor	  scholen.	  
ZA	   13-‐dec	   	  B-‐jeugdtoernooi	  Assen.	  
ZA	   20-‐dec	   	  activiteit	  jeugd	  van	  12.00	  tot	  14.00u	  	  
ZA	   27-‐dec	  	  gesloten.	  
DI	   30-‐dec	   	  oliebollentoernooi	  JEUGD.	  
WO	  	   31-‐dec	   	  gesloten.	  
	  
Ik	  hoop	  dat	  jullie	  de	  afgelopen	  competitie	  leuk	  vonden	  
en	  dat	  jullie	  het	  gezellig	  hebben	  gehad.	  Zeer	  belangrijk	  
voor	  onze	  club	  zijn	  alle	  coaches	  en	  begeleiders.	  De	  TCJ	  
wil	  al	  deze	  mensen	  hartelijk	  bedanken	  voor	  hun	  inzet,	  
het	  was	  top.	  
	  
Als	  laatste	  wil	  ik,	  ook	  namens	  alle	  TCJ-‐
commissieleden,	  jullie	  allemaal	  een	  goede	  vakantie	  
toewensen	  en	  misschien	  tot	  op	  een	  vrijdagavond.	  
	  
Cees	  Lam	  
TCJ	  
	  

Het eerste jeugdteam weer kampioen. 
	  	  
Aan	  het	  eind	  van	  het	  vorig	  seizoen	  zag	  het	  er	  helemaal	  
niet	  naar	  uit	  dat	  er	  een	  kampioenschap	  in	  zat.	  Het	  was	  
zelfs	  de	  vraag	  of	  dit	  team	  wel	  door	  zou	  gaan.	  Het	  
kampioenschap	  in	  de	  eerste	  klasse	  prikkelde	  de	  
eerzucht	  van	  de	  jongens	  echter	  zo,	  dat	  ze	  revanche	  
wilden	  nemen	  op	  het	  slechte	  voorjaar	  van	  2012;	  een	  
degradatie	  uit	  de	  landelijk	  C-‐poule.	  Zij	  wilden	  nu	  laten	  
zien	  hoeveel	  ze	  beter	  geworden	  zijn.	  Daarom	  ging	  het	  
hele	  team	  door	  in	  landelijk	  C	  en	  zelfs	  Kristel,	  die	  
aangeboden	  had	  om	  samen	  met	  Maxim	  als	  vierde	  
teamlid	  te	  fungeren	  werd	  zelfs	  afgezegd.	  
	  
Om	  nu	  verslag	  te	  doen	  van	  alle	  wedstrijden	  is	  met	  
mijn	  geheugen	  niet	  meer	  te	  doen,	  maar	  via	  NAS	  is	  
voor	  iedereen	  elke	  wedstrijduitslag	  terug	  te	  vinden	  en	  
bovendien	  heeft	  Peter	  v.d.	  Broek	  alles	  keurig	  bi-‐
jgehouden	  op	  het	  publicatiebord.	  	  
Wat	  moet	  ik	  dan	  nog	  schrijven?	  
Nou,	  lees	  maar.	  

	  
Maxim	  was	  de	  kopman,	  hij	  behaalde	  76%,	  wat	  niet	  
wegneemt	  dat	  hij	  ook	  twee	  wedstrijden	  absoluut	  niet	  
in	  vorm	  was	  en	  geen	  deuk	  in	  een	  pakje	  boter	  kon	  
slaan.	  De	  eerste	  wedstrijd	  tegen	  DE	  concurrent	  won	  
hij	  zelfs	  geen	  enkele	  partij.	  Mak	  Temmet	  speelde	  67%.	  
Over	  het	  algemeen	  steeds	  even	  gelijkmatig.	  Een	  echte	  
teamplayer,	  je	  kan	  altijd	  op	  hem	  bouwen,	  is	  altijd	  
bereid	  om	  iets	  voor	  een	  ander	  te	  doen.	  Hij	  zou	  zelfs	  
alle	  partijen	  wel	  willen	  tellen,	  zelfs	  die	  van	  hem	  zelf.	  
Hier	  is	  wel	  eens	  door	  de	  anderen	  gebruik	  van	  gema-‐
akt.	  Yoeri	  speelde	  57%.	  Soms	  is	  hij	  zijn	  eigen	  tegen-‐
stander,	  als	  het	  niet	  lukt,	  gaat	  hij	  daar	  soms	  zelfs	  in	  
geloven,	  maar	  als	  het	  wel	  lukt…	  dan	  straalt	  hij	  en	  dan	  
probeert	  hij	  spinballen	  buiten	  het	  netje	  om	  te	  slaan.	  
Dit	  is	  zijn	  tweede	  kampioenschap,	  want	  ook	  bij	  de	  
senioren	  werd	  zijn	  team	  kampioen.	  Toon	  Verkerk,	  
onze	  gastspeler	  vanuit	  Hilversum,	  speelde	  48%.	  Hij	  
gaat	  altijd	  tot	  het	  uiterste.	  Hij	  vindt	  het	  leuk	  om	  niet	  te	  
tossen,	  maar	  om	  de	  tegenpartij	  te	  laten	  beginnen,	  dan	  
heeft	  hij	  drie	  keer	  de	  mogelijkheid	  om	  op	  de	  stand	  van	  
9-‐9	  met	  een	  vervelende	  serveerbal	  de	  game	  te	  beslis-‐
sen.	  Dit	  is	  hem	  nogal	  eens	  gelukt.	  Toch	  zou	  ik	  hem	  
willen	  aanraden	  om	  zijn	  servicearsenaal	  uit	  te	  breiden.	  
	  
De	  	  laatste	  wedstrijd	  was	  een	  echte	  kampi-‐
oenswedstrijd.	  Een	  gelijke	  stand,	  na	  een	  mooie	  inhaal-‐
race	  van	  de	  Huizer	  jongens.	  Kampioen	  wordt	  je	  bij	  de	  
kleintjes,	  nou	  dat	  ging	  dit	  jaar	  niet	  op.	  Door	  tegen	  de	  
kleintjes	  grote	  uitslagen	  neer	  te	  zetten,hadden	  we	  
DOCOS	  wel	  ingehaald,	  maar	  kampioen	  moesten	  we	  
echt	  worden	  door	  een	  goed	  resultaat	  te	  behalen	  
tegen	  de	  concurrent.	  	  
	  
Ik	  heb	  al	  verschillende	  kampioenschappen	  als	  lei-‐
der/coach	  meegemaakt,	  maar	  ik	  ben	  nog	  nooit	  zo	  
zenuwachtig	  geweest.	  Ik	  stuurde	  zelfs	  Maxim	  op	  
vrijdag	  om	  23.00	  uur	  een	  mailtje	  of	  hij	  wel	  mee	  zou	  
doen.	  Mak	  en	  Yoeri	  verloren	  hun	  eerste	  partij,	  we	  
kwamen	  dus	  meteen	  achter	  te	  staan.	  Maxim	  verk-‐
leinde	  die	  achterstand	  en	  ons	  gouden	  dubbel,	  Yoeri	  en	  
Toon	  trokken	  de	  stand	  gelijk.	  
	  
Yoeri	  verloor	  na	  het	  dubbel,	  dus	  weer	  een	  achter-‐
stand,	  maar	  gelukkig	  wist	  Mak	  zijn	  zenuwen	  in	  bed-‐
wang	  te	  houden	  en	  trok	  de	  stand	  weer	  gelijk.	  Ik	  liep	  
eens	  naar	  het	  wedstrijd	  formulier	  om	  de	  games	  te	  
tellen,	  want	  bij	  5-‐5	  was	  een	  voordelige	  gamestand	  in	  
ons	  voordeel.	  Ik	  kon	  het	  echter	  niet	  snel	  zien,	  dus	  
berustte	  ik	  in	  spanning.	  Toon	  zocht	  op	  zijn	  telefoon	  op	  
of	  het	  inderdaad	  wel	  zo	  was	  dat	  een	  positieve	  
gamestand	  beslissend	  was.	  Maxim	  trok	  zich	  daar	  niets	  
van	  aan	  en	  scoorde	  onder	  toeziend	  oog	  van	  zijn	  	  
ouders	  het	  vierde	  punt.	  	  
(vervolg	  op	  blz:	  22)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  21)	  
Het	  ging	  echter	  niet	  makkelijk.	  Yoeri	  had	  dus	  eigenlijk	  
in	  zijn	  volgende	  partij	  het	  kampioenschap	  voor	  het	  
intikken.	  Hij	  kreeg	  hulp	  van	  vier	  coaches,	  hoewel	  
ondergetekende	  niet	  veel	  positiefs	  heeft	  ingebracht.	  
Monique	  Kievith	  en	  ook	  Gijs	  Molenaar	  en	  vader	  Henk	  
stonden	  hem	  bij.	  Het	  hielp	  echter	  niet	  .Yoeri	  kon	  niet	  
genieten,	  geloofde	  er	  niet	  in	  en	  de	  tegenstander	  won	  
vrij	  eenvoudig.	  4-‐4,	  gelukkig	  moet	  Maxim	  spelen.	  Hij	  
fluisterde	  Mak	  in	  zijn	  oor:	  ”ik	  zal	  proberen	  om	  de	  
spanning	  voor	  je	  weg	  te	  nemen.’	  Ook	  in	  deze	  partij	  
moest	  Maxim	  volledig	  aan	  de	  bak,	  maar	  hij	  wist	  te	  
winnen.	  Eigenlijk	  waren	  we	  dus	  al	  kampioen,	  maar	  
winnen	  geeft	  het	  kampioenschap	  toch	  meer	  glans,	  je	  
laat	  zien	  dat	  je	  sterker	  bent	  dan	  de	  concurrent.	  Mak	  
liet	  zien	  dat	  hij	  ook	  onder	  spanning	  goed	  kan	  spelen	  
en	  hij	  won	  de	  laatste	  wedstrijd.	  
	  
Als	  ik	  de	  hele	  competitie	  naloop	  kom	  ik	  tot	  de	  con-‐
clusie	  dat	  het	  winnen	  van	  de	  dubbels	  mede	  
doorslaggevend	  is	  geweest.	  Yoeri	  en	  Toon	  hebben	  de	  
meeste	  dubbels	  gewonnen.	  Helaas	  is	  met	  een	  vier-‐
mansteam	  een	  vast	  dubbel	  niet	  mogelijk.	  
	  
De	  wedstrijden	  dat	  ik	  niet	  aanwezig	  kon	  zijn	  en	  Ferry	  
en	  Ruben	  mij	  hebben	  vervangen,	  leverden	  10	  punten	  
op.	  Dus	  ook	  goede	  vervangers	  zijn	  noodzakelijk.	  
Ik	  ben	  trots	  op	  mijn	  jongens,	  zij	  hebben	  laten	  zien	  dat	  
met	  een	  goede	  teamgeest	  veel	  bereikt	  kan	  worden.	  
Training	  is	  natuurlijk	  ook	  belangrijk,	  daarom	  ben	  ik	  blij	  
dat	  Gijs	  vanaf	  januari	  de	  training	  heeft	  overgenomen	  
en	  een	  grote	  bijdrage	  heeft	  geleverd	  in	  de	  vooruitgang	  
van	  het	  team.	  
	  	  
Henk	  Oversteegen	  
	  

	  

Jeugdcompetitie. 
 
Toch	  nog	  even	  iets	  proberen	  te	  schrijven	  voor	  ik	  met	  
vakantie	  ga,	  want	  uitstel	  is	  niet	  mogelijk	  dus	  vandaar.	  
Aangezien	  ik	  op	  de	  sluitingsdatum	  nog	  met	  vakantie	  
ben	  moet	  het	  dan	  nu	  maar	  even	  gedaan	  worden.	  
We	  gaan	  zoals	  het	  er	  nu	  voor	  staat	  weer	  met	  6	  teams	  
de	  najaarscompetitie	  in.	  
	  
Deze	  keer	  hebben	  we	  geen	  startersteam,	  want	  de	  
jongens	  willen	  graag	  in	  de	  6e	  klasse	  gaan	  spelen.	  Ze	  
vinden	  5	  wedstrijdjes	  te	  weinig,	  ze	  willen	  net	  als	  de	  
rest	  ook	  10	  wedstrijden	  spelen.	  Dat	  lijkt	  hen	  leuker,	  
nou	  van	  mijn	  mag	  het	  hoor.	  
	  
	  
	  

	  
	  
Ook	  ons	  1e	  team	  wil	  nog	  een	  jaartje	  door	  bij	  de	  jeugd	  
in	  de	  landelijke	  competitie	  en	  dat	  wordt	  nu	  dus	  in	  
landelijk	  B,	  want	  als	  je	  kampioen	  wordt	  dan	  moet	  je	  
hoger	  gaan	  spelen.	  Het	  is	  mooi	  dat	  ze	  deze	  uitdaging	  
nog	  met	  z’n	  allen	  nog	  willen	  aangaan,	  het	  zal	  best	  
even	  wennen	  zijn	  in	  het	  landelijk	  B,	  dit	  is	  toch	  weer	  
een	  grotere	  opgaaf.	  Maar	  het	  moet	  best	  wel	  kunnen	  
en	  zeker	  als	  we	  allemaal	  in	  ons	  nieuwe	  clubtenue	  spe-‐
len,	  dat	  geeft	  een	  extra	  stimulans.	  
	  
Ook	  in	  de	  zaal	  zal	  het	  best	  wel	  een	  heel	  andere	  uit-‐
straling	  geven.	  
	  
Het	  2e	  team	  gaat	  in	  dezelfde	  opstelling	  weer	  verder	  in	  
deze	  competitie,	  ook	  Kristel	  wil	  deze	  keer	  nog	  even	  
proberen	  te	  flitsen.	  Volgend	  seizoen	  zit	  ze	  waarschijn-‐
lijk	  te	  zwaar	  met	  haar	  studie	  en	  moet	  ze	  misschien	  wel	  
afhaken.	  Ook	  Jasper,	  Fabio	  en	  Timo	  gaan	  natuurlijk	  
hier	  weer	  hun	  beste	  beentje	  voorzetten	  in	  deze	  com-‐
petitie.	  
	  
Het	  3e	  team	  is	  nog	  niet	  helemaal	  zeker	  hoe	  dat	  er	  uit	  
zal	  zien	  want	  Joey	  heeft	  het	  nog	  steeds	  over	  stoppen	  
maar	  ik	  hoop	  dat	  hij	  zich	  toch	  nog	  zal	  bedenken	  want	  
dat	  zou	  zonde	  zijn	  als	  hij	  stopt.	  
	  
Team	  4	  is	  gelukkig	  een	  4-‐mans	  team,	  daar	  is	  in	  nood	  
nog	  iets	  mee	  te	  doen,	  maar	  dat	  houdt	  dan	  wel	  in	  dat	  
ze	  elke	  week	  allemaal	  moeten	  spelen.	  Maar	  dat	  lijkt	  
mij	  niet	  zo’n	  probleem,	  ze	  spelen	  toch	  allemaal	  graag.	  
Ik	  heb	  dus	  al	  even	  iets	  over	  het	  4e	  team	  gezegd,	  zij	  
gaan	  dus	  allemaal	  gewoon	  door	  in	  deze	  competitie	  en	  
dus	  ook	  in	  de	  5e	  klasse.	  We	  verwachten	  wel	  dat	  ook	  
dit	  wel	  allemaal	  weer	  goed	  zal	  komen.	  
	  
De	  andere	  2	  teams	  gaan	  allebei	  6e	  klas	  spelen,	  team	  5	  
weet	  al	  wat	  dat	  inhoud	  maar	  voor	  team	  6	  zal	  dit	  best	  
wel	  even	  wennen	  zijn.	  
Deze	  wedstrijden	  duren	  natuurlijk	  wel	  2	  keer	  zo	  lang	  
als	  voorheen	  dus	  ben	  je	  ook	  langer	  onderweg	  maar	  
dat	  is	  ook	  weer	  leuk	  hoor.	  
Verder	  hoop	  ik	  dat	  alle	  Coaches	  /begeleiders	  ook	  dit	  
seizoen	  weer	  allemaal	  beschikbaar	  zijn	  dat	  zou	  natuur-‐
lijk	  wel	  het	  mooist	  zijn.	  
Want	  ook	  wij	  hebben	  voor	  een	  coach	  nog	  steeds	  geen	  
wachtlijs	  omdat	  we	  er	  te	  veel	  hebben.	  
Ook	  hoop	  ik	  dat	  iedereen	  na	  de	  vakantie	  weer	  heel	  
naar	  huis	  terugkeert	  en	  we	  in	  September	  gewoon	  
weer	  met	  z,n	  alle	  de	  Najaarskompetitie	  kunnen	  begin-‐
nen.	  
(vervolg	  op	  blz:	  23)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  22)	  
Dan	  zal	  ik	  nu	  de	  teamindeling	  plaatsen	  zoals	  hij	  er	  
op	  dit	  moment	  uitziet,	  met	  de	  coaches	  erbij	  zoals	  
ik	  hoop.	  
	  
	  
	  

Team	  1	  Landelijk	  B	   Team	  2	  2e	  klasse	  
Yoeri	  Tax	   Kristel	  Koelewijn	  

Mak	  Temmet	   Jasper	  Tax	  
Maxim	  vd	  Kaaij	   Fabio	  Lemsom	  
Toon	  Verkerk	   Timo	  Weinberg	  

Coach	  Henk	  Oversteegen	   Coach	  Henk	  Tax	  	  &	  
Guus	  Weinberg	  

	   	  
Team	  3	  4e	  klasse	   Team	  4	  5e	  klasse	  
Andreas	  Lauffer	   Thijmen	  van	  Dijk	  

Liquenda	  Molenaar	   Bart	  Swinkels	  
Joey	  Maphar	   Luca	  Wagenmakers	  

	   Ricardo	  Romijn	  
Coach	  Marcel	  Molenaar	  	  

&	  Edwin	  v	  Dijk	  
Coach	  Caroline	  Ohm	  &	  

Ronald	  v	  Dijk	  
	   	  
	  

Team	  5	  6e	  klasse	  
	  

Team	  6	  6e	  klasse	  
Tim	  Werson	   Marco	  Wagenmakers	  
Daniël	  Smids	   Koen	  Gerards	  
Daniël	  Pejic	   Gijs	  de	  Ruijter	  

Coach	  Harry	  Kempers	   Coach	  Cees	  Lam	  &	  
Ruben	  Lam	  

	   	  
	  
Dit	  zijn	  de	  teams	  en	  de	  coachen	  waar	  ik	  op	  hoop	  dat	  
zij	  weer	  met	  de	  teams	  meegaan	  en	  natuurlijk	  ook	  
thuis	  begeleiden.	  Ik	  hoop	  dat	  jullie	  ook	  deze	  kompeti-‐
tie	  weer	  zo	  min	  mogelijk	  afzeggen	  of	  uit	  willen	  stellen	  
want	  dat	  geeft	  toch	  altijd	  wel	  een	  probleem	  op.	  
Als	  jullie	  straks	  het	  nieuwe	  wedstrijd	  boekje	  krijgen	  
kijk	  dan	  gelijk	  even	  of	  er	  ergens	  een	  probleem	  zit	  geef	  
dat	  dan	  zo	  snel	  mogelijk	  door	  aan	  jullie	  coach	  of	  aan	  
mij	  dan	  kunnen	  we	  kijken	  of	  er	  nog	  iets	  aan	  te	  doen	  is.	  
Maar	  doe	  dat	  alleen	  als	  je	  echt	  geen	  andere	  mogelijk-‐
heid	  ziet.	  Ik	  hoop	  toch	  ook	  deze	  keer	  heel	  stiekem	  wel	  
weer	  een	  beetje	  op	  een	  kampioen	  al	  is	  het	  er	  maar	  1	  
dat	  zou	  al	  mooi	  zijn.	  
	  
Verder	  wens	  ik	  jullie	  dan	  allemaal	  een	  heel	  fijne	  va-‐
kantie	  en	  tot	  ziens	  bij	  de	  Najaarskompetitie.	  
	  
Namens	  de	  Techn.	  Comm.	  Jeugd.	  
Peter	  vd	  Broek	  	  
	  
	  

 
 

 
Kampioensfeest/Slottoernooi  
Senioren&Jeugd 3 mei 2014 

	  
Op	  zaterdag	  3	  mei	  2014	  werd	  gezamenlijk	  door	  de	  
T.C.S	  en	  T.C.J.	  een	  kampioensfeest/slottoernooi	  
georganiseerd	  voor	  de	  senioren	  en	  de	  jeugd.	  Het	  
toernooi	  werd,	  net	  zoals	  vorig	  jaar,	  gespeeld	  volgens	  
het	  “Zwitsers	  systeem”.	  Bij	  dit	  systeem	  worden	  een	  
aantal	  rondes	  gespeeld	  (in	  dit	  geval	  9),	  waarbij	  je	  bij	  
elke	  ronde	  tegen	  een	  andere	  speler	  uitkomt.	  Naarma-‐
te	  het	  toernooi	  verstrijkt	  zul	  je	  vervolgens	  tegen	  spe-‐
lers	  uitkomen	  die	  even	  sterk	  zijn.	  De	  indeling	  (wie	  
speelt	  tegen	  wie)	  wordt	  na	  elke	  ronde	  bepaalt	  door	  de	  
computer	  en	  na	  elke	  gespeelde	  ronde	  wordt	  de	  eind-‐
uitslag	  automatisch	  gegenereerd.	  Om	  12.15	  uur	  kon,	  
na	  het	  openingswoordje	  van	  Cees	  Lam,	  het	  toernooi	  
worden	  gestart	  met	  20	  enthousiaste	  leden.	  In	  de	  1ste	  
zaal	  waren	  6	  tafels	  opgezet	  en	  in	  de	  2e	  zaal	  nog	  eens	  
4.	  De	  wedstrijden	  werden	  gespeeld	  volgens	  het	  best-‐
of-‐	  three	  principe.	  Er	  waren	  hele	  leuke	  en	  ook	  hele	  
spannende	  wedstrijden	  te	  zien	  tussen	  de	  jeugd	  en	  de	  
senioren	  en	  met	  name	  de	  jeugd	  was	  natuurlijk	  erg	  
fanatiek	  in	  het	  winnen	  van	  een	  wedstrijd!	  
	  
Rond	  13.30	  uur	  werd	  er	  een	  pauze	  ingelast	  en	  was	  het	  
even	  druk	  achter	  de	  bar	  en	  in	  de	  keuken,	  waar	  Peter	  
v/d	  Broek	  en	  Ruben	  Lam	  hun	  best	  deden	  om	  alle	  
jeugd	  in	  rap	  tempo	  te	  voorzien	  van	  een	  patatje	  of	  
andere	  snack	  en	  een	  glas	  fris.	  Na	  drie	  kwartier	  kon	  er	  
weer	  gestart	  worden	  met	  het	  toernooi	  en	  werden	  de	  
laatste	  rondes	  gespeeld.	  Uiteindelijk	  werd	  na	  de	  9e	  
ronde	  duidelijk	  dat	  Gijs	  Molenaar	  als	  1ste	  was	  geëin-‐
digd.	  Mak	  Temmet	  eindigde	  als	  2de	  met	  in	  zijn	  kielzog	  
Ferry	  de	  Hoogen,	  met	  allebei	  7	  gewonnen	  wedstrij-‐
den.	  Maxim	  van	  der	  Kaaij	  werd	  4de	  met	  6	  gewonnen	  
wedstrijden.	  
	  

	  
(Foto:	  Guus	  Weinberg)	  
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Als	  afsluiting	  van	  dit	  gezellige	  kampioens-‐
feest/slottoernooi	  werden	  de	  kampioenen	  bij	  de	  
jeugd	  (jeugd	  1)	  en	  bij	  de	  senioren	  (team	  3	  en	  7)	  gefeli-‐
citeerd	  en	  vervolgens,	  zoals	  inmiddels	  gebruikelijk,	  
weer	  met	  mooie	  woorden	  	  toegesproken	  door	  Harry	  
Kempers.	  Ook	  de	  andere	  teams	  werden	  door	  Harry	  
nog	  even	  in	  het	  zonnetje	  gezet	  voor	  hun	  inzet	  en	  spor-‐
tiviteit	  het	  afgelopen	  seizoen.	  
	  
Het	  was	  al	  met	  al	  een	  zeer	  geslaagd	  kampioens-‐
feest/slottoernooi	  en	  hierbij	  dan	  ook	  een	  woord	  van	  
dank	  voor	  de	  inzet	  van	  alle	  vrijwilligers	  die	  dit	  mogelijk	  
hebben	  gemaakt.	  	  
	  
Namens	  de	  T.C.J.	  
Guus	  Weinberg	  
	  

Ouder kind toernooi 
 

Zaterdag	  10	  mei	  was	  het	  eindelijk	  weer	  tijd	  voor	  het	  
ouder	  kind	  toernooi.	  11	  teams	  hadden	  zich	  tot	  vrij-‐
dagavond	  laat	  ingeschreven.	  Uiteindelijk	  kwamen	  we	  
op	  een	  totaal	  van	  14	  teams	  en	  werd	  het	  dus	  lekker	  
druk	  en	  gezellig.	  	  
	  
Wat	  opviel,	  was	  dat	  er	  veel	  vaders	  en	  ook	  moeders	  
van	  jeugdleden	  meededen	  wat	  het	  extra	  leuk	  maakte.	  
Op	  ongeveer	  de	  helft	  van	  het	  toernooi	  stonden	  Fabio	  
Lemsom	  en	  zijn	  vader	  Tim	  bovenaan,	  maar	  helaas	  
moesten	  ze	  vlak	  daarna	  opgeven	  ivm	  gezondheids-‐
problemen.	  	  
	  

	  
(foto:Henk	  Tax)	  	  
	  
Tegen	  4	  uur	  was	  er	  toch	  echt	  een	  winnaar	  bekend:	  
Het	  team	  met	  daarin	  Jasper	  Tax	  en	  Ruben	  Lam	  bleek	  
de	  sterkste	  te	  zijn,	  2e	  werd	  Thijmen	  van	  Dijk	  samen	  
met	  Cees	  Lam. 
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
(foto:Henk	  Tax)	  	  
	  
Hieronder	  de	  volledige	  uitslag:	  
Pos	   Naam	   	   	   	   	  
1	   Jasper	  en	  Ruben	  
2	   Thijmen	  en	  Cees	  L	   	  
3	   Gijs	  en	  Oscar	   	   	   	  
4	   Liquenda	  en	  Marcel	   	   	  
5	   Koen	  en	  Peter	   	   	  
6	   Bart	  en	  Kurt	   	   	   	  
7	   Yoeri	  en	  Henk	   	   	   	  
8	   Tygo	  en	  Roelof	   	   	   	  
9	   Marco	  en	  Willem	   	   	   	  
10	   Jordy	  en	  Cees	  K	  	   	   	  
11	   Jorick	  en	  Hyang	  	   	  
12	   Donovan	  en	  Manuela	   	  
13	   Luka	  en	  Chantal	  	  
14	  	   Fabio	  en	  Tim	  (opgave)	  
Uiteraard	  wordt	  dit	  toernooi	  volgend	  jaar	  weer	  	  
georganiseerd.	  	  
	  
Tot	  volgend	  jaar.	  
	  
Namens	  de	  T.C.J.	  
Henk	  Tax	  
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Het ouder kind toernooi 

	  
Het	  ouder-‐kind	  toernooi	  vond	  plaats	  op	  10-‐5-‐2014	  in	  
de	  gymzalen	  van	  het	  Holleblok,	  dit	  jaar	  speelde	  ik	  met	  
Ruben	  Lam	  als	  mijn	  vader	  en	  na	  een	  spannende	  strijd	  
in	  rondes	  waren	  Ruben	  en	  ik	  de	  winnaars.	  De	  2e	  plek	  
was	  voor	  Thijmen	  en	  Cees,	  de	  3e	  plek	  voor	  Gijs	  en	  
Oscar.	  	  

(foto:Henk	  Tax)	  	  
Fabio	  Lemsom	  en	  zijn	  vader	  Tim	  Lemsom	  deden	  ook	  
mee	  aan	  het	  toernooi	  en	  zij	  stonden	  een	  lange	  tijd	  1ste,	  
jammer	  genoeg	  moesten	  zij	  opgeven	  wegens	  omstan-‐
digheden	  en	  daardoor	  zijn	  Ruben	  Lam	  en	  ik	  1ste	  ge-‐
worden.	  Het	  ouder-‐kind	  toernooi	  was	  een	  gezellige	  
dag	  met	  fanatieke	  ouders	  en	  vooral	  fanatieke	  jeugd,	  
het	  was	  vooral	  leuk	  om	  te	  zien	  	  hoe	  fanatiek	  de	  jonge	  
jeugd	  is	  en	  om	  ze	  altijd	  te	  zien	  lachen!	  
	  
Uitslag	  toernooi:	  
	  	  1	  Jasper	  en	  Ruben	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  2	  Thijmen	  en	  Cees	  L	  	  	  	  	  	  
	  	  3	  	  Gijs	  en	  Oscar	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  4	  	  Liquenda	  en	  Marcel	  	  	  	  	  	  
	  	  5	  	  Koen	  en	  Peter	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  6	  	  Bart	  en	  Kurt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  7	  	  Yoeri	  en	  Henk	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  8	  	  Tygo	  en	  Roelof	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  9	  	  Marco	  en	  Willem	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  10	  Jordy	  en	  Cees	  K	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  11	  Jorick	  en	  Hyang	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  12	  Donovan	  en	  Manuela	  	  	  	  	  	  
	  13	  Luka	  en	  Chantal	  
	  
Het	  was	  vooral	  een	  leuk	  en	  erg	  gezellig	  toernooi.	  Ik	  wil	  
nog	  eventjes	  de	  organisatie	  bedanken	  voor	  het	  orga-‐
niseren	  van	  het	  toernooi	  en	  het	  goed	  laten	  verlopen	  
en	  natuurlijk	  niet	  te	  vergeten	  de	  deelnemers	  voor	  een	  
leuke	  dag.	  	  
	  
Verslag	  gemaakt	  door	  Jasper	  Tax	  

	  
Maxim vd Kaaij jeugd clubkampioen 2014 

	  
Maxim	  vd	  Kaaij	  jeugd	  clubkampioen	  2014	  	  
	  
Zaterdag	  31	  mei	  2014	  zijn	  de	  clubkampioenschappen	  
jeugd	  gespeeld.	  Slechts	  11	  jeugdspelers	  hadden	  zich	  
opgegeven.	  Helaas	  was	  er	  1	  afvaller	  maar	  gelukkig	  
kwam	  er	  ook	  weer	  1	  bij,	  waardoor	  de	  gemaakt	  poule	  
indeling	  gehandhaafd	  kon	  blijven.	  	  
	  
Er	  werd	  begonnen	  in	  poules	  per	  klasse	  ingedeeld,	  om	  
te	  kijken	  wie	  zich	  de	  beste	  van	  zijn	  competitie	  klasse	  
mocht	  noemen.	  In	  het	  landelijk	  werd	  dit	  Yoeri	  Tax,	  
gevolgd	  door	  Mak	  Temmet	  en	  3e	  werd	  hier	  Maxim	  vd	  
Kaaij.	  De	  strijd	  in	  de	  2e	  klasse	  werd	  gewonnen	  door	  
Kristel	  Koelwijn,	  2e	  werd	  hier	  Timo	  Weinberg.	  Fabio	  
Lemsom	  en	  Jasper	  Tax	  werden	  3e	  en	  4e.	  
	  
Klasse	  4/5	  en	  6/starters	  werden	  samen	  in	  1	  poule	  
ingedeeld,	  waar	  uiteindelijk	  Thijmen	  v	  Dijk	  de	  beste	  
werd	  in	  klasse	  4/5	  en	  Joey	  Maphar	  2e.	  De	  sterkste	  bij	  
de	  6e/starters	  was	  Koen	  Gerards	  en	  2e	  Gijs	  de	  Ruijter.	  
	  
	  

	  
(foto:	  Henk	  Tax)	  	  
	  
Hierna	  werden	  alle	  spelers	  in	  2	  poules	  verdeeld	  om	  
uiteindelijk	  tot	  de	  algemeen	  clubkampioen	  van	  2014	  
te	  komen.	  In	  de	  kruisfinales	  kwam	  toch	  wel	  verras-‐
send	  Jasper	  Tax	  te	  staan	  tegen	  Maxim	  vd	  Kaaij.	  Club-‐
kampioen	  van	  vorig	  jaar	  Mak	  Temmet	  redde	  het	  dit	  
keer	  niet	  tot	  de	  kruisfinales,	  daar	  hij	  3e	  werd	  in	  zijn	  
poule.	  Helaas	  was	  Jasper	  niet	  opgewassen	  tegen	  de	  
topspin	  ballen	  van	  Maxim	  en	  dus	  kwam	  Maxim	  in	  de	  
finale.	  In	  deze	  finale	  mocht	  Maxim	  het	  opnemen	  te-‐
gen	  Yoeri	  Tax,	  die	  in	  zijn	  kruisfinale	  Kristel	  Koelwijn	  
versloeg.	  
(vervolg	  op	  blz:	  25)	  
	  
	  
	  



26 
 

	  
(vervolg	  van	  blz:	  24)	  
	  
	  

	  
(foto:	  Henk	  Tax)	  	  
	  
Maxim	  was	  nu	  duidelijk	  wel	  warm	  gespeeld	  en	  won	  
van	  Yoeri	  met	  3-‐0	  en	  werd	  dus	  de	  nieuwe	  clubkampi-‐
oen	  van	  2014.	  Van	  harte	  gefeliciteerd.	  
	  
Namens	  de	  T.C.J,	  Henk	  Tax.	  
	  

 
Finale MiddenMeerkampen 2014. 

	  
Op	  28	  juni	  werd	  bij	  TTV	  Nieuwegein	  de	  finale	  van	  de	  
MiddenMeerkampen	  gespeeld.	  
In	  totaal	  deden	  er	  132	  jeugdspelers	  van	  19	  clubs	  mee	  
aan	  de	  MiddenMeerkampen,	  waarvan	  er	  11	  spelers	  
van	  TTV	  Huizen	  waren.	  	  
	  
Vier	  spelers	  van	  TTV	  Huizen	  waren	  doorgedrongen	  tot	  
de	  finale	  bij	  TTV	  Nieuwegein.	  
Zij	  speelden	  hun	  laatste	  achtkamp	  of	  zeskamp.	  De	  
wedstrijd	  begon	  om	  11.00	  uur.	  	  
Een	  dag	  vol	  spanning	  was	  begonnen	  voor	  de	  vier	  fina-‐
listen	  van	  TTV	  Huizen.	  
	  
De	  groep	  van	  TTV	  Huizen	  is	  begonnen	  met:	  Maxim	  van	  
der	  Kaaij,	  Mak	  Temmet,	  Yoeri	  Tax,	  Andreas	  Lauffer,	  
Liquenda	  Molenaar,	  Bart	  Swinkels,	  Luca	  Wagenma-‐
kers,	  Daniël	  Pejic,	  Ricardo	  Romijn,	  Gijs	  de	  Ruijter	  en	  
Marco	  Wagenmakers.	  Een	  goede	  groep	  die	  ver	  zou	  
kunnen	  komen	  en	  dat	  bleek.	  
	  
De	  spelers	  die	  de	  finale	  hebben	  gehaald,	  waren	  Daniël	  
Pejic,	  Marco	  Wagenmakers,	  Ricardo	  Romijn	  en	  Maxim	  
van	  der	  Kaaij.	  Helaas	  moest	  Daniël	  afzeggen	  voor	  de	  	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
finale,	  omdat	  hij	  zich	  geblesseerd	  had.	  Jammer,	  want	  
hij	  had	  zeker	  een	  kans	  op	  een	  goede	  plaats.	  
	  
We	  vertrokken	  met	  z’n	  vieren	  naar	  Nieuwegein	  met	  
de	  hoop	  in	  ieder	  geval	  één	  beker	  mee	  naar	  huis	  te	  
nemen,	  maar	  helaas	  het	  liep	  anders.	  	  
	  
Voor	  Marco	  en	  Maxim	  was	  op	  het	  voorhand	  een	  zeer	  
zware	  opgave	  om	  een	  beker	  te	  bemachtigen.	  Beiden	  
kwamen	  nog	  dichtbij.	  Marco	  werd	  uiteindelijk	  vierde	  
en	  Maxim	  vijfde.	  
	  
Ricardo	  stond	  eerste	  geplaatst,	  de	  verwachting	  was	  
hoog,	  maar	  helaas	  gingen	  de	  eerste	  twee	  wedstrijden	  
verloren	  en	  de	  kansen	  werden	  kleiner.	  In	  de	  laatste	  
wedstrijd	  moest	  hij	  spelen	  tegen	  Wasilis	  van	  UTTC,	  
een	  goede	  bekende	  van	  Ricardo.	  
Het	  was	  of	  Wasilis	  of	  Ricardo	  een	  beker.	  Als	  Wasilis	  
zou	  winnen,	  werd	  hij	  derde	  en	  als	  Ricardo	  zou	  winnen	  
zou	  hij	  tweede	  worden.	  Dit	  wisten	  de	  heren	  niet	  toen	  
ze	  aan	  de	  wedstrijd	  begonnen,	  dit	  heb	  ik	  even	  nagere-‐
kend.	  	  
	  
De	  wedstrijd	  was	  gelijkwaardig,	  maar	  werd	  echter	  in	  
drie	  sets	  beslist	  in	  het	  voordeel	  van	  Wasilis.	  Helaas	  	  
voor	  Ricardo	  dus	  geen	  beker.	  Door	  deze	  laatste	  ver-‐
liespartij	  werd	  Ricardo	  vijfde.	  Zo	  zie	  je	  maar	  weer	  hoe	  
dicht	  alles	  bij	  elkaar	  ligt,	  tweede	  of	  vijfde	  worden.	  
	  
Beste	  heren	  en	  dame,	  niet	  getreurd.	  Volgend	  jaar	  
staat	  iedereen	  weer	  ingeschreven	  voor	  de	  Midden-‐
Meerkampen	  2015	  en	  dan	  hebben	  we	  weer	  nieuwe	  
kansen.	  
	  
Ik	  wil	  iedereen	  die	  heeft	  meegeholpen	  aan	  het	  tot	  een	  
succes	  maken	  van	  dit	  prachtige	  evenement	  hartelijk	  
bedanken	  voor	  hun	  medewerking.	  
	  
Met	  vriendelijke	  sportgroet,	  
Cees	  Lam	  
TCJ.	  
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Wanneer: Wat:( Voor(wie:
04#juli Zomeropening0vrijdagavond0om020:00u Jeugd0&0Senioren

07#juli Bestuursvergadering Jeugd0&0Senioren

11#juli Zomeropening0vrijdagavond0om020:00u Jeugd0&0Senioren

18#juli Zomeropening0vrijdagavond0om020:00u Jeugd0&0Senioren

25#juli Zomeropening0vrijdagavond0om020:00u Jeugd0&0Senioren

01#augustus Zomeropening0vrijdagavond0om020:00u Jeugd0&0Senioren

15#augustus Zomeropening0vrijdagavond0om020:00u Jeugd0&0Senioren

19#augustus Start0dinsdag0training Jeugd

21#augustus Start0donderdag0training Jeugd

29#augustus Start0vrijdag0training Jeugd

30#augustus Activiteit012:000tot014:00u0mits0om012:30u0niemand0is,0dan0gesloten Jeugd

01#september Pac0vergadering

05#september E.M.T.0Bedrijventoernooi Senioren

06#september Activiteit012:000tot014:00u0mits0om012:30u0niemand0is,0dan0gesloten Jeugd

13#september Start0landelijkecompetitie0Stede0Broec#0Huizen01 Senioren

13#september Start0jeugdcompetitie Jeugd

20#september Landelijke0competitie02e0ronde0Huizen010#0Hilversum050om015:00u0 Senioren

20#september Jeugdcompetitie02e0ronde Jeugd

27#september Landelijk0ecompetitie03e0ronde0SKF03#0Huizen010 Senioren

27#september Jeugdcompetitie03e0ronde Jeugd

01#oktober Start0Boni0Jeugdsponsoractie Jeugd

04#oktober Landelijk0ecompetitie04e0ronde0VTV0(N)010#0Huizen010 Senioren

04#oktober Jeugdcompetitie04e0ronde Jeugd

06#oktober Pac0vergadering

11#oktober Landelijke0competitie05e0ronde0Huizen010#0Smash0(M)100om015:00u0 Senioren

11#oktober Jeugdcompetitie05e0ronde Jeugd

18#oktober Aanwezig0bij0de0Boni0jeugdsponsoractie Jeugd

18#oktober Inhaalweek0jeugdcompetitie Jeugd

18#oktober B#jeugdtoernooi0Hoorn Jeugd

18#oktober Activiteit012:000tot014:00u0mits0om012:30u0niemand0is,0dan0gesloten Jeugd

25#oktober Landelijke0competitie06e0ronde0Huizen01#0Stede0Broec010om015:00u Senioren

25#oktober Jeugdcompetitie06e0ronde Jeugd

Voor(in(je(Agenda

Voor$de$actuele$agenda$kijk$dan$op$www.ttvhuizen.nl
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E.M.T.	  BEDRIJVENTOERNOOI	  
TAFELTENNISVERENIGING	  HUIZEN	  2014	  

	  
	  
Naam	  bedrijf	   	   :	  	  ________________________________________________	  
	  
Adres	   	   	   :	  	  ________________________________________________	  
	  
Postc./woonplaats	   :	  	  ________________________________________________	  
	  
Telefoon	   	   :	  	  ________________________________________________	  
	  
Contactpersoon	   :	  	  ________________________________________________	  
	  
E-‐mail	   	   	   :	  	  ________________________________________________	  
	  
S.v.p.	  aankruisen	  wat	  van	  toepassing	  is.	  
	  
0	   Ons	  bedrijf	  doet	  graag	  mee	  op	  5	  september	  a.s.	  
	  
0	   De	  datum	  schikt	  helaas	  niet,	  maar	  er	  bestaat	  wel	  belangstelling	  voor	  zo'n	  evenement	  bij	  ons	  bedrijf	  
	  
0	   Bij	  ons	  bedrijf	  bestaat	  helaas	  geen	  belangstelling	  (meer)	  voor	  zo'n	  evenement	  
	  
0	   Eventuele	  andere	  opmerking:	  
	  
	   ___________________________________________________________	  
	  
	   ___________________________________________________________	  
	  
Gegevens	  bij	  deelname	  aan	  het	  toernooi:	  (vermeld	  bij	  de	  speler	  zijn	  competitie	  niveau)	  
	  
	   	   	   Naam	  speler	  1	  	   niveau	  	   Naam	  speler	  2	  	   niveau	  	  
	  
Team	  1	  :	   	   _________________	  	  ______	  _________________	  	  ______	  
	  
Team	  2	  :	   	   _________________	  	  ______	  _________________	  	  ______	  
	  
Team	  3	  :	   	   _________________	  	  ______	  _________________	  	  ______	  
	  
Team	  4	  :	   	   _________________	  	  ______	  _________________	  	  ______	  
	  
Team	  5	  :	   	   _________________	  	  ______	  _________________	  	  ______	  
	  
Team	  6	  :	   	   _________________	  	  ______	  _________________	  	  ______	  
	  
Inleveren	  voor	  vrijdag	  29	  augustus	  per	  mail	  tcstoernooien@ttvhuizen.nl
	  




