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Vanuit het bestuur 
	  
Het	  is	  alweer	  eind	  april,	  de	  voorjaarscompetitie	  is	  net	  
achter	  de	  rug.	  Het	  doet	  me	  deugd	  dat	  onze	  beide	  
vlaggenschepen	  kampioen	  zijn	  geworden	  in	  de	  hoog-‐
ste	  klasse	  van	  de	  afdeling.	  Huizen	  1	  werd	  met	  vlag	  en	  
wimpel	  kampioen	  in	  de	  Hoofdklasse.	  88	  van	  de	  100	  
punten	  werden	  er	  maar	  liefst	  gescoord	  en	  wel	  32	  pun-‐
ten	  voor	  op	  de	  nummer	  twee	  SVE.	  Gijs,	  Frank,	  Patrick	  
en	  Elwin	  gefeliciteerd!	  Elwin	  heeft	  met	  een	  percenta-‐
ge	  van	  92%	  laten	  zien	  echt	  een	  aanwinst	  te	  zijn	  voor	  
het	  eerste	  herenteam.	  Huizen	  Jeugd	  1	  moest	  iets	  lan-‐
ger	  voor	  de	  titel	  knokken,	  maar	  zette	  in	  de	  laatste	  
wedstrijd	  rechtstreekse	  concurrent	  Hoogland	  met	  7-‐3	  
opzij.	  Hierdoor	  werd	  jongens	  1	  kampioen	  in	  de	  eerste	  
klasse.	  Mak,	  Yoeri,	  Jasper	  en	  Timo	  gefeliciteerd!	  TTV	  
Huizen	  komt	  dus	  in	  het	  najaar	  na	  1	  seizoen	  afwezig-‐
heid	  weer	  bij	  zowel	  de	  senioren	  als	  de	  jeugd	  uit	  in	  de	  
landelijke	  competitie.	  Echt	  zonde	  dat	  bij	  de	  senioren	  
zowel	  Huizen	  2	  als	  3	  als	  4	  net	  op	  een	  paar	  puntjes	  
geen	  kampioen	  werden,	  wellicht	  in	  de	  najaarscompe-‐
titite	  alle	  drie	  wel	  kampioen?	  Bij	  de	  jeugd	  hadden	  de	  
overige	  jeugdteams	  eigenlijk	  allemaal	  een	  pittig	  sei-‐
zoen	  in	  hun	  competitie	  klasse.	  In	  de	  kantine	  hoor	  ik	  
goede	  verhalen	  van	  de	  spelers	  die	  de	  training	  bij	  de	  
nieuwe	  trainer	  (Jacob	  ten	  Have)	  volgen.	  Wel	  belangrijk	  
is	  dat	  degene	  die	  zich	  hebben	  opgegeven	  voor	  de	  trai-‐
ning	  ook	  daadwerkelijk	  naar	  de	  training	  komen	  en	  
wanneer	  zij	  niet	  kunnen	  zich	  afmelden	  bij	  de	  desbe-‐
treffende	  contact	  persoon	  van	  de	  technische	  commis-‐
sies.	  Het	  is	  ook	  goed	  om	  feedback	  te	  geven	  aan	  de	  
technische	  commissie,	  wat	  gaat	  goed,	  wat	  kan	  er	  an-‐
ders/beter.	  Dit	  kan	  dan	  weer	  worden	  meegenomen	  in	  
het	  evaluatie	  gesprek	  met	  Jacob.	  
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Eind	  maart	  was	  weer	  de	  jaarlijkse	  Algemene	  Leden	  
Vergadering	  (ALV).	  Jeroen	  Blok	  (secretaris)	  en	  Cees	  
Lam	  (vertegenwoordiger	  technische	  commissie	  jeugd)	  
namen	  afscheid	  van	  het	  bestuur.	  Onze	  nieuw	  be-‐
noemde	  secretaris	  is	  Irma	  de	  Heer.	  Voor	  de	  functie	  
vertegenwoordiger	  technische	  commissie	  jeugd	  (TCJ)	  
is	  nog	  een	  vacature.	  Hopelijk	  wordt	  deze	  vacature	  snel	  
opgevuld,	  de	  jeugd	  is	  de	  toekomst	  van	  onze	  vereni-‐
ging.	  Wanneer	  je	  interesse	  hebt	  in	  deze	  functie,	  of	  
meer	  wilt	  weten	  wat	  deze	  functie	  exact	  inhoud	  neem	  
dan	  contact	  op	  met	  1	  van	  de	  bestuursleden	  en/of	  met	  
1	  van	  de	  commissieleden	  van	  de	  TCJ.	  Naar	  aanleiding	  
van	  een	  vraag	  tijdens	  de	  ALV	  hangt	  er	  inmiddels	  een	  
lijst	  met	  namen	  bij	  de	  AED	  welke	  de	  AED	  cursus	  ge-‐
volgd	  hebben,	  dit	  zodat	  bij	  een	  calamiteit	  effectiever	  
gehandeld	  kan	  worden.	  Vanuit	  de	  Rabobank	  ontvin-‐
gen	  we	  in	  april	  het	  goede	  nieuws	  dat	  de	  beoordelings	  
commissie	  ons	  ingediende	  project	  (Met	  sport	  groot	  –	  
clinics)	  heeft	  genomineerd	  voor	  een	  donatie	  uit	  het	  
Rabobank	  coöperatiefonds.	  De	  hoogte	  van	  deze	  dona-‐
tie	  wordt	  bepaald	  in	  de	  vervolgronde,	  in	  deze	  vervolg-‐
ronde	  mogen	  alle	  leden	  van	  de	  Rabobank	  stemmen	  op	  
de	  genomineerde	  projecten.	  Op	  30	  juni	  wordt	  tijdens	  
een	  feestelijke	  bijeenkomst	  rondom	  het	  Rabobank	  
coöperatiefonds	  de	  einduitslag	  bekend	  gemaakt,	  fin-‐
gers	  crossed	  op	  een	  mooi	  bedrag	  waarmee	  wij	  onze	  
sport	  en	  vereniging	  kunnen	  promoten.	  
	  
De	  komende	  periode	  vinden	  er	  nog	  een	  heel	  aantal	  
activiteiten	  plaats.	  Er	  is	  een	  ladder	  competitie	  geïniti-‐
eerd	  waarin	  de	  jeugd	  en	  senioren	  elkaar	  kunnen	  uit-‐
dagen.	  De	  bekercompetitie	  gaat	  van	  start,	  Huizen	  
neemt	  hierin	  deel	  met	  vier	  teams.	  Zaterdag	  9	  mei	  is	  
het	  vrijwilligersuitje	  gepland,	  de	  ZKC	  heeft	  dit	  jaar	  een	  
“thuisje”	  in	  petto,	  de	  vrijwilligers	  laten	  zich	  verrassen	  
wat	  er	  deze	  dag	  exact	  op	  het	  programma	  staat.	  Zater-‐
dag	  16	  mei	  is	  het	  vriendentoernooi,	  dit	  is	  een	  senioren	  
toernooi	  waar	  alle	  leden	  worden	  uitgedaagd	  een	  
vriend,	  vriendin,	  familielid,	  buurman/vrouw,	  collega	  of	  
andere	  bekende	  mee	  te	  nemen	  naar	  de	  TTV	  om	  zo	  
zoveel	  mogelijk	  mensen	  in	  contact	  te	  laten	  komen	  met	  
het	  tafeltennissen	  en	  onze	  vereniging.	  Verder	  staan	  de	  
mini	  meerkampen	  en	  midden	  meerkampen	  bij	  de	  
jeugd	  nog	  op	  het	  programma	  en	  de	  VD	  Administratie	  
&	  Belastingzaken	  clubkampioenschappen	  recreanten	  
bij	  de	  senioren.	  Ook	  zijn	  we	  samen	  met	  tafeltennis-‐
vereniging	  SVE	  uit	  Utrecht	  bezig	  om	  een	  uitwisselings-‐
toernooi	  te	  organiseren	  welke	  de	  eerste	  keer	  bij	  Hui-‐
zen	  zal	  worden	  gespeeld.	  Genoeg	  leuke	  tafeltennis	  
activiteiten	  dus	  in	  het	  verschiet.	  	   	  
	  
Namens	  het	  bestuur,	  
Robert	  Bunschoten	  
voorzitter	  
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Aan alle competitiespelers jeugd  

en senioren. 
	  
Ook	  in	  de	  maand	  mei	  zal	  er	  training	  gegeven	  worden	  
op	  de	  dinsdag.	  
	  
Voor	  diegenen	  die	  zich	  opgegeven	  hebben	  voor	  de	  
training.	  
	  
Kom	  wel,	  want	  dit	  zal	  Jacob	  een	  plezier	  doen!	  
	  
Marcel	  Molenaar	  
TCS	  en	  TCJ	  
	  

Huizen 1 terug in 3e divisie 
	  
De	   voorjaarscompetitie	   is	   voorbij	   en	   we	   hebben	   1	  
team	  dat	  kampioen	  is	  geworden,	  daar	  staat	  tegenover	  
dat	  er	  2	  teams	  helaas	  zijn	  gedegradeerd.	  
Hierbij	  even	  een	  korte	  samenvatting	  over	  de	  voor-‐
jaarscompetitie.	  
	  
Hoofdklasse	  
Team	   1	   Met	   groot	   machtsvertoon	   kampioen	   gewor-‐
den,	   in	  de	  10	  gespeelde	  wedstrijden	  hebben	  zij	  maar	  
liefst	   88	   punten	  weten	   te	   halen!	   Klasse,	   gefeliciteerd	  
mannen!!	  
	  
1e	  klasse	  	  
Team	  2	   Inmiddels	   lijkt	  er	  een	  vloek	  te	  heersen	  op	  dit	  
team,	  wederom	   zijn	   zij	   geëindigd	   op	   de	   2e	   plek	   op	   5	  
punten	   achterstand	   van	   SVO.	  De	  boosdoener	  was	  de	  
onderlinge	  confrontatie	  waarbij	  ze	  niet	  het	  geluk	  mee	  
hadden	  en	  genoegen	  moesten	  nemen	  met	  de	  2e	  plek.	  
Volgend	   seizoen	  met	   frisse	  moed	   opnieuw	   er	   tegen-‐
aan	  gaan!	  
	  
Team	   3	  Wat	   waren	   zij	   er	   dichtbij	   zeg!	   Op	   2	   punten	  
verschil	   redde	   ze	   het	   net	   niet	   om	   kampioen	   te	   wor-‐
den,	  al	  met	  al	  kunnen	  ze	  met	  een	  tevreden	  blik	  terug-‐
kijken	  over	   het	   verloop	   van	  het	   seizoen	   en	  wie	  weet	  
valt	  het	  in	  het	  najaar	  wel	  hun	  kant	  op!	  
	  
2e	  klasse	  
Team	  4	  Geëindigd	  op	  een	  2e	  plek	  met	  maar	  4	  punten	  
achterstand	   op	   de	   kampioen,	   helaas	   zat	   er	   voor	   dit	  
team	  niet	  meer	   in.	   In	   september	  gaan	  ze	  er	  weer	   te-‐
genaan	   en	   een	   poging	   wagen	   om	   dan	   de	   beste	   te	  
worden.	  	  	  
	  
3e	  klasse	  
Team	  5	  In	  de	  2e	  seizoenshelft	  veel	  punten	  laten	  liggen	  
en	  geëindigd	  op	  de	  3e	  plek	  met	  een	  grote	  afstand	  van	  
de	   nummer	   1.	   De	   mannen	   kunnen	   met	   vakantie	   en	  
volgend	  seizoen	  weer	  een	  nieuwe	  poging	  wagen.	  

	  
	  
	  
	  
Team	  6	   Hier	   is	   niet	   veel	   veranderd	   de	  mannen	   ston-‐
den	  halverwege	  op	  de	  3e	  plek	  en	  zijn	  hier	  ook	  op	  ge-‐
eindigd	  zoals	  verwacht.	  	  
	  
Team	  7	  Halverwege	  was	  eigenlijk	   al	  wel	  duidelijk	  dat	  
het	  heel	  moeilijk	  was	  om	  het	  degradatiespook	  te	  ver-‐
mijden,	   helaas	   redde	   ze	  het	   niet	   en	  mogen	   ze	   in	   het	  
najaar	  weer	  een	  poging	  wagen	  om	  terug	  te	  gaan	  keren	  
in	  de	  3e	  klasse.	  	  
	  
5e	  klasse	  	  
Team	  8	  Zoals	  verwacht	   zijn	   zij	   in	  de	  middenmoot	  ge-‐
eindigd	  op	  de	  3e	  plek,	  wie	  weet	   zal	   na	  de	   zomer	   	  dit	  
team	  strijden	  voor	  het	  kampioenschap!	  Maar	  nu	  eerst	  
een	  welverdiende	  zomer	  voor	  de	  boeg.	  
	  
Team	   9	   Halverwege	   in	   zwaar	   weer,	   eind	   van	   de	   rit	  
zoals	  verwacht	  veilig,	  de	  mannen	  hebben	  zich	  prima	  in	  
de	  2e	  helft	  herpakt	  om	  uiteindelijk	  nergens	  last	  van	  te	  
hebben.	  
	  
Team	  10	  Dit	   seizoen	  2e	   geworden	  en	  meer	   zat	   er	   ei-‐
genlijk	  niet	   in,	  Rega	  was	   te	   sterk	  dus	  moesten	   zij	   ge-‐
noegen	   nemen	  met	   een	   2e	   plek	   wie	   weet	   zit	   er	   vol-‐
gend	  seizoen	  meer	  in!	  
	  
Team	   11	   in	   het	   najaar	   kampioen	   en	   helaas	  moet	   dit	  
team	   weer	   een	   stapje	   terug	   doen.	   Vanaf	   het	   begin	  
zagen	   ze	   de	   rode	   lantaarn	   al	   en	   dat	   konden	   ze	   niet	  
meer	  te	  boven	  komen.	  Daarom	  volgend	  seizoen	  weer	  
een	  kampioensfeestje	  vieren	  om	  direct	  terug	  te	  keren	  
naar	  de	  5e	  klasse	  waar	  ze	  zeker	  in	  kunnen	  meedoen.	  
	  
Duocompetitie	  4e	  klasse	  
Team	  1	  In	  het	  debuutjaar	  van	  de	  Duo	  zijn	  zij	  op	  een	  4e	  
plek	  geëindigd,	  volgend	  seizoen	  maar	  de	  stijgende	  lijn	  
opzoeken	   om	   hoger	   te	   eindigen	  want	   dat	   kunnen	   ze	  
wel!	  
	  
Namens	  de	  wedstrijdsecretaris,	  
Nico	  	  	  
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Hoofdklasse*poule*B 1e*klasse*Poule*A
Huizen*1* !10588 Gijs 96% Svo!1 10.74 John 44%
Sve!3 !10.56 Frank 79% Huizen*2 10569 Ruben 67%
Bijmaat!3 !10.46 Patrick 82% Over!'t!Net!1 10.56 Danny 78%
Shot!2 10.45 Elwin 92% Almeerspin!2 10.46 Nico 85%
Elan!1 10.42 Invaller . Bijmaat!4 10.39 Invaller !.
Uttc!1 10.23 Dubbel 90% De!Schans!1 10.16 Dubbel 60%

1e*klasse*Poule*B 2e*klasse*Poule*F
Svo!2 10.65 Jerry 77% LTTC!1 10.65 Robert 83%
Elan!2 10.65 Ferry 60% Huizen*4 10561 Jurriaan 75%
Huizen*3 10563 Monique 58% Rega!3 10.57 Henk 63%
VTV!4 10.44 Geert 17% Uttc!4! 10.50 Yoeri .
Gispen!2 10.40 Dubbel 70% Over!'t!Net!2 10.43 Dubbel 60%
NSV!1 10.23 Hilversum!13 10.24

3e*klasse*Poule*G 3e*klasse*Poule*H
Vitac!1 10.73 Marcel 61% VTV!6 10.74 Piet .
Shot!5 10.57 Frank 56% Leerdam!2 10.57 Edwin 70%
Huizen*5 10549 Bert 29% Huizen*6 10554 Ruben 40%
Hoogland!3 10.47 Pieter 58% Effect!3 10.44 Robert 56%
Hilversum!18 10.39 Thijs 33% Woerden!6 10.38 Marco .
SVE!9 10.35 Invaller 100% Hilversum!17 10.33 !!!!!!Dubbel 80%

Dubbel 50%
3e*klasse*Poule*F 5e*klasse*Poule*K
Elan!4 10.84 Rob 17% SVO!6! 10.68 Manuela 75%
Laren!2 10.76 Kees 25% Laren!3! 10.61 Ingeborg 30%
Veenland!1 10.57 Cees 19% Huizen*8 10551 Peter 35%
WIK!2 10.33 Nicole 19% Bijmaat!9! 10.48 Henny 50%
Shot!7 10.32 UTTC!8 10.45
Huizen*7* 10518 Dubbel 10% VTV!12 10.27 Dubbel 60%

5e*klasse*Poule*H 5e*klasse*Poule*F
Hilversum!22 10.78 Henk 34% Rega!9 10.73 Bram 63%
Hoogland!5 10.57 Pieter 45% Huizen*10 10565 Harry 75%
SVE!11 10.55 Kevin 78% Smash.W!2 10.58 Paul 48%
Huizen*9 10550 Bert 27% Bunshot!4! 10.43 Monique 78%
Elan!10! 10.43 Dubbel 60% Tovo!3 10.39 Dubbel 70%
Woerden!9 10.17 Vitus!2 10.22

5e*klasse*Poule*J Duo*4e*klasse*poule*A
Bijmaat!8 10.73 Hans 21% ATC!Almere!3 10.37 Jeroen! 63%
Veenland!2 10.58 Arne 48% SVE!2 10.30 Hans 56%
Hilversum!23 10.53 Remco 24% VTV!1! 10.26 Bert!J !!!!!!!!.
Over!'t!Net!7 10.45 Nico 38% Huizen*1* 10522 Bram! !!!!!!!!.
Laren!5 10.41 Dubbel 20% ONI!1 10.19 Dubbel! 30%
Huizen*11 10530 Goud!Luck!1! 10.16

Eindstanden van de voorjaarscompetitie 2015 
SENIOREN 
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Laddercompetitie, 
	  
De	  tcs	  en	  de	  tsj	  hebben	  besloten	  om	  een	  laddercom-‐
petitie	  op	  te	  zetten.	  	  
Het	  gaat	  als	  volgt	  te	  werk:	  de	  bedoeling	  is	  dat	  de	  
jeugd	  kennis	  gaat	  maken	  met	  de	  senioren.	  Hierbij	  mag	  
de	  jeugd	  of	  senior	  elkaar	  uitdagen.	  Bij	  elke	  winstpartij	  
krijg	  je	  een	  punt	  en	  aan	  de	  hand	  van	  de	  punten	  stijg	  	  
of	  zak	  je	  op	  de	  lijst.	  	  
Als	  je	  iemand	  uitdaagt	  moet	  je	  een	  formulier	  invullen	  	  
die	  boven	  de	  lijst	  ligt,	  als	  je	  dat	  gedaan	  hebt	  leg	  je	  het	  
formulier	  in	  het	  bakje	  waar	  de	  senioren	  hun	  wedstrijd-‐
formulier	  neerleggen.	  
De	  lijst	  zal	  dan	  wekelijks	  bijgehouden	  worden.	  
	  
Edwin	  van	  Dijk	  (tcs)	  
Cees	  Lam	  (tcj)	  
	  
Clubkampioenschap eigen klasse senioren 
	  
Hier	  de	  uitslag	  clubkampioenschap	  senioren	  eigen	  
klasse:	  
	  
1e	  klasse	  
1e	  Jurriaan	  Dekker	  
2e	  Ruben	  Lam	  
	  
2e	  klasse	  
1e	  Edwin	  van	  Dijk	  
2e	  Marcel	  Molenaar	  
	  
3e	  klasse	  
1e	  Pieter	  Bosch	  
2e	  Cees	  Lam	  
	  
5e	  klasse	  
1e	  Bram	  Gerritse	  
2e	  Manuela	  Schuurman	  

 
(foto:	  Marcel	  Molenaar)	  
	  
Namens	  de	  T.C.S.	  
Bram	  Gerritse	  
	  

	  
	  

Vriendentoernooi 
	  
Op	  zaterdag	  16	  mei	  organiseert	  de	  TCS	  een	  toernooi.	  
Dit	  keer	  wordt	  het	  vriendentoernooi	  georganiseerd.	  
Inschrijving	  staat	  open	  voor	  iedereen,	  alleen	  of	  met	  
vriend(in)(en)	  
Dus	  kom	  allen	  gezellig	  meedoen	  en	  schrijf	  je	  in	  op	  het	  
formulier	  in	  de	  Kloef	  of	  via	  de	  website	  klik	  dan	  	  
inschrijven	  kan	  tot	  16	  mei	  12:00u.	  
Aanvang	  is	  16:00u	  .	  
Probeer	  wel	  op	  tijd	  te	  zijn,	  zodat	  we	  ook	  om	  16:30	  
kunnen	  beginnen.	  
Het	  zal	  ongeveer	  20:00u	  afgelopen	  zijn.	  
	  
Namens	  de	  T.C.S.	  
Bram	  Gerritse	  
	  

Het eerste VD Voorjaarstoernooi 
	  	  
Op	  2	  april	  was	  het	  dan	  zo	  ver.	  Het	  voorjaarstoernooi	  
werd	  gehouden.	  Het	  was	  de	  eerste	  keer	  dat	  zich	  voor	  
dit	  toernooi	  een	  sponsor	  gemeld	  had.	  Rob	  van	  Dom-‐
selaar,	  oud	  lid,	  maar	  nog	  steeds	  actief	  op	  onze	  toer-‐
nooitjes,	  had	  aangegeven	  dat	  hij	  dit	  jaar	  wel	  de	  recre-‐
antentoernooien	  wilde	  sponsoren.	  Dat	  is	  bij	  deze	  
gebeurd.	  VD	  staat	  voor	  vertrouwen	  en	  dienstbaarheid.	  
Rob	  is	  gespecialiseerd	  in	  administraties	  en	  
belastingzaken.	  Helaas	  waren	  er	  dit	  keer	  niet	  zoveel	  
deelnemers.	  Deels	  kwam	  dat	  door	  vakanties	  en	  deels	  
doordat	  er	  andere	  bezigheden	  waren	  voor	  de	  po-‐
tentiële	  deelnemers.	  Op	  het	  laatste	  moment	  zeggen	  
er	  bovendien	  altijd	  enkele	  recreanten	  af.	  	  Bij	  voorbaat	  
had	  ik	  al	  wedstrijdformulieren	  voor	  5-‐,	  6-‐	  en	  zeven-‐
kampen	  meegenomen.	  
	  
De	  A	  poule	  was	  gereserveerd	  voor	  de	  55+	  en	  Joop	  
Manussen.	  Dan	  denk	  je	  dat	  die	  mensen	  zelf	  hun	  	  
formulier	  kunnen	  invullen,	  maar	  ze	  maakten	  er	  zo’n	  
knoeiboel	  van	  dat	  ik	  me	  genoodzaakt	  zag	  om	  als	  oud-‐
onderwijzer	  te	  vragen	  of	  ze	  het	  opnieuw	  wilden	  invul-‐
len.	  Piet	  Versteeg	  had	  heel	  veel	  moeite	  om	  van	  Joop	  
Manussen	  te	  winnen.	  Achteraf	  had	  hij	  er	  wel	  iets	  op	  te	  
vermelden,	  maar	  een	  compliment	  kreeg	  Joop	  toch	  van	  
hem.	  Joop	  deed	  het	  verder	  ook	  erg	  goed.	  De	  familie	  
van	  Deth	  werd	  aan	  de	  zegekar	  gebonden.	  Alleen	  Ed	  
Appelboom	  was	  te	  sterk.	  Piet	  Versteeg	  verloor	  twee	  
keer	  en	  wel	  van	  Harry	  van	  Deth	  en	  van	  Ed	  Appel-‐
boom.	  	  Vader	  van	  Deth	  gaf	  zijn	  zoon	  geen	  kans,	  
hetgeen	  uiteindelijk	  uitmondde	  in	  de	  volgende	  rang-‐
schikking:	  1.	  Ed	  appelboom,	  2.	  Harry	  van	  Deth	  3.Piet	  
Versteeg,	  4.	  Joop	  Manussen	  en	  5.	  Martijn	  van	  Deth.	  
Tussen	  Piet,	  Harry	  en	  Joop	  was	  het	  onderling	  resultaat	  
en	  gametelling	  noodzakelijk.	  
(vervolg	  op	  blz:	  8)	  
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DONDERDAG	  14	  MEI	  AANSTAANDE	  !!!!!	  
TTV	  HUIZEN	  OPEN	  DARTS	  
AANVANG	  2000	  UUR	  

Kloef	  open	  vanaf	  1900	  uur	  
	  

Inschrijven	  via	  lijst	  of	  bericht	  aan	  Robert	  Smit
(zkc@ttvhuizen.nl)	  
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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
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(vervolg	  van	  blz:	  5)	  
In	  de	  B.poule	  waren	  eigenlijk	  maar	  vier	  deelnemers.	  Ik	  
liet	  me	  vrijwillig	  verleiden	  om	  mee	  te	  doen.	  Ik	  werd	  
door	  Tom	  	  en	  Arne	  flink	  op	  mijn	  plaats	  gezet.	  Hoewel	  
Tom	  Rensink	  van	  mij	  won	  werd	  hij	  toch	  laatste.	  Guus	  
werd	  eerste,	  die	  kon	  bijna	  van	  iedereen	  winnen.	  
Tweede	  werd	  Arne,	  ik	  laat	  zijn	  achternaam	  weg,	  want	  
ik	  kan	  de	  Ringel	  s	  niet	  vinden.	  Met	  verontschuldiging	  
schrijf	  ik	  dus	  één	  keer	  Kiessling.	  Hij	  verloor	  alleen	  van	  
Guus	  Weinberg.	  Ina	  werd	  vierde,	  zij	  won	  alleen	  van	  
Tom,	  maar	  wel	  een	  game	  met	  11-‐0.	  Tom	  werd	  dus,	  
zoals	  al	  eerder	  vermeld,	  laatste.	  
	  
In	  de	  C	  poule	  was	  de	  strijd	  het	  hevigst,	  daar	  werden	  
veel	  wedstrijden	  in	  vijven	  gespeeld.	  Spannend	  was	  de	  
wedstrijd	  tussen	  Rob	  van	  Domselaar	  en	  Erik	  van	  
Haeften.	  Erik	  won	  uiteindelijk	  in	  vijven	  met	  12-‐10.	  
Mark	  Boelens	  had	  met	  geen	  enkele	  tegenstander	  
moeite,	  hij	  gaf	  geen	  enkele	  game	  af.	  Hij	  werd	  dus	  
eerste.	  Klaas	  Schipper	  moest	  alleen	  Mark	  voor	  laten	  
gaan,	  hij	  werd	  dus	  tweede,	  maar	  hij	  had	  moeite	  met	  
Frans	  Wikkerman,	  en	  Rob	  van	  Domselaar.	  Frans	  ver-‐
loor	  slechts	  van	  Mark	  en	  Klaas.	  Hij	  werd	  dus	  derde.	  
Het	  spel	  van	  Frans	  gaat	  door	  regelmatig	  trainen	  erg	  
vooruit.	  Erik	  won	  van	  zijn	  vader	  en	  van	  Rob	  van	  Dom-‐
selaar.	  Hij	  werd	  dus	  vierde.	  Frans	  van	  Haeften	  bond	  
Rob	  aan	  zijn	  zegekar	  en	  werd	  vijfde.	  Onze	  sponsor	  
werd	  zesde.	  Hij	  maakte	  tot	  slot	  wel	  de	  opmerking	  dat	  
zo’n	  toernooi	  veel	  vergt	  van	  een	  ongetraind	  iemand.	  
Hij	  werd	  ook	  meteen	  uitgenodigd	  om	  wat	  vaker	  te	  
komen.	  We	  hebben	  het	  nog	  niet	  gehad	  over	  weer	  lid	  
worden,	  maar	  misschien	  brengt	  dat	  het	  sponsorschap	  
van	  VD	  in	  gevaar.	  
Persoonlijk	  vind	  ik	  Vertrouwen	  en	  Dienstbaarheid	  
voor	  de	  	  TTV	  ook	  wel	  degelijk	  van	  belang.	  
	  	  
Ina	  en	  Henk	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 

Clubkampioenschappen voor recreanten 
	  
Donderdag	  21	  mei	  2015	  willen	  we	  de	  clubkampioen-‐
schappen	  voor	  recreanten	  houden	  in	  de	  Kloef. 
Dit	  toernooi	  is	  alleen	  voor	  recreanten. 
VD	  |	  Administraties	  &	  Belastingzaken	  sponsort	  dit	  
toernooi. 
	   
Aanwezig	  20.00	  uur.	  Aanvang	  20.15	  uur. 
	   
Je	  kunt	  je	  inschrijven	  op	  het	  inschrijfformulier	  op	  de	  
club. of	  een	  mailtje	  	  
naar	  tcsrecreantentoernooien@ttvhuizen.nl	  
    
We	  hopen	  op	  een	  grote	  opkomst. 
Wie	  is	  de	  beste	  recreant? 
	   
Groeten	  van,	   
Henk	  Oversteegen	  en	  Ina	  Busscher	  

 
	  

Hobbiezzz 
	  
Dat	  ik	  het	  stukje	  over	  Hobbiezz	  mocht	  schrijven	  wist	  ik	  
al	  sinds	  het	  stukje	  van	  Rob.	  Rob	  en	  Cees,	  bedankt	  voor	  
het	  doorgeven	  van	  deze	  pen.	  
Alle	  tijd	  dus	  gehad	  om	  iets	  leuks	  te	  bedenken.	  Maar	  
ja…	  waar	  ga	  ik	  het	  over	  hebben?	  
	  
Als	  iemand	  mij	  vraagt	  wat	  mijn	  hobby’s	  zijn,	  is	  mijn	  
antwoord	  eigenlijk	  altijd	  tafeltennis.	  Ik	  vertel	  dan	  dat	  
ik	  het	  daar	  zo’n	  21	  jaar	  (!)	  naar	  mijn	  zin	  heb	  en	  dat	  het	  
onderhand	  een	  onderdeel	  van	  mijn	  bestaan	  is	  gewor-‐
den.	  Dat	  klinkt	  misschien	  wat	  zoetsappig,	  maar	  ja…	  na	  
bijna	  21	  jaar	  lidmaatschap	  mag	  je	  wel	  zeggen	  dat	  het	  
een	  tijdje	  in	  je	  systeem	  zit.	  Daarnaast	  vertel	  ik	  dat	  ik	  
het	  erg	  naar	  mijn	  zin	  heb	  met	  mijn	  teamgenoten	  Cees,	  
Kees	  en	  Rob.	  We	  hebben	  lol	  met	  elkaar	  en	  af	  en	  toe	  
boeiende	  (…)	  discussies	  over	  politiek	  en	  andere	  be-‐
langrijke	  dingen.	  Vooral	  in	  de	  auto	  naar	  de	  uitwed-‐
strijden	  lopen	  de	  gemoederen	  wel	  eens	  hoog	  op	  J	  
	  
Maar	  goed,	  het	  is	  de	  bedoeling	  dat	  jullie	  iets	  meer	  te	  
weten	  komen	  over	  mijn	  andere	  hobby’s	  dan	  tafelten-‐
nis…ehm…wat	  heb	  ik	  nog	  meer…	  
	  
Momenteel	  is	  mijn	  “hobby”	  mijn	  opleiding	  Communi-‐
catiemedewerker	  B	  of	  Junior	  Communicatie	  Adviseur.	  
Ik	  zit	  nu	  in	  de	  eindfase	  van	  de	  in	  totaal	  10	  maanden	  
durende	  opleiding.	  
(vervolg	  op	  blz:	  9)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  8)	  
Ik	  ben	  druk	  bezig	  met	  de	  stof	  eigen	  te	  maken	  en	  het	  
schrijven	  van	  een	  communicatieplan.	  12	  mei	  mag	  ik	  
examen	  doen,	  dus	  duimen	  aub!!	  
Maar	  heel	  eerlijk	  gezegd	  is	  dit	  misschien	  toch	  niet	  echt	  
iets	  voor	  de	  Voltreffer.	  Het	  gaat	  tenslotte	  om	  een	  
hobby…	  
	  
Dus…wat	  nog	  meer….	  
	  
Waar	  ik	  heerlijk	  door	  kan	  ontspannen	  is	  terug	  naar	  
vroeger,	  namelijk	  kleuren!	  Nu	  alleen	  iets	  ingewikkel-‐
der	  dan	  vroeger,	  met	  “kleuren	  voor	  volwassenen”.	  Je	  
ziet	  die	  boeken	  in	  allerlei	  winkels	  liggen	  en	  ook	  ik	  ben	  
erdoor	  bevangen	  geraakt.	  Het	  is	  heerlijk	  om	  je	  alleen	  
maar	  bezig	  te	  houden	  met	  het	  mooi	  maken	  van	  die	  
kleurplaat.	  “Welke	  kleur	  doe	  ik	  waar…het	  moet	  niet	  te	  
eentonig	  worden…of	  juist	  geen	  kleur…”	  Ja	  zo	  ben	  je	  
dan	  bezig,	  lekker	  je	  verstand	  op	  0	  dus.	  Een	  echte	  aan-‐
rader	  voor	  de	  dames	  (mannen	  mag	  ook	  hoor),	  10	  mi-‐
nuutjes	  is	  al	  heel	  relaxed.	  Je	  kunt	  het	  wegleggen	  en	  
oppakken	  wanneer	  je	  wilt.	  Ideaal	  voor	  de	  drukbezette	  
vrouw	  (of	  man…).	  
	  
Het	  voorbeeld	  zal	  in	  zwart-‐wit	  worden	  afgedrukt,	  
maar	  de	  foto	  is	  iig	  erg	  kleurrijk	  J	  
	  

	  	  	  
	  
	  
Al	  typend	  kom	  je	  toch	  op	  best	  wat	  ideeën	  eigenlijk.	  Ik	  
kan	  namelijk	  ook	  genieten	  van	  lekker	  knutselen	  in	  de	  
keuken.	  Vind	  het	  heerlijk	  om	  van	  allerlei	  ingrediënten	  
iets	  te	  maken	  wat	  uiteindelijk	  ook	  echt	  lekker	  blijkt	  te	  
zijn!	  Wow,	  kan	  dit?	  Kaneel	  door	  tomatensaus?	  Dadels	  
en	  sinaasappelrasp	  door	  gehakt?	  Die	  verrassingen	  
maken	  me	  blijJ	  	  
Zelf	  freubelen	  vind	  ik	  al	  erg	  ontspannend,	  maar	  vind	  
het	  toch	  het	  gezelligst	  met	  een	  vriend	  of	  vriendin.	  
Kletsen	  over	  niks	  of	  juist	  de	  inhoud	  in	  tijdens	  het	  snij-‐
den	  van	  de	  groenten	  of	  roeren	  in	  de	  pan	  doet	  het	  erg	  
goed	  vind	  ik.	  	  
	  
	  

	  
	  
Kletsen	  doe	  ik	  gelukkig	  nooit	  :-‐p.	  Dat	  kan	  ik	  ook	  bijna	  
wel	  een	  hobby	  noemen	  haha,	  die	  opleiding	  Communi-‐
catie	  is	  dus	  zo	  gek	  nog	  niet	  ;)	  
	  
Nou,	  ik	  hoop	  jullie	  een	  kijkje	  te	  hebben	  kunnen	  geven	  
in	  mijn	  leventje	  buiten	  tafeltennis.	  Ik	  ga	  de	  pen	  door-‐
geven	  aan	  heel	  verrassend,	  het	  laatste	  lid	  van	  team	  
6+1.	  Kees	  Visser,	  ik	  ben	  benieuwd	  naar	  jouw	  hobby-‐
verhalen!	  
	  
Nicole	  
 
	  

Infomail 
	  
Iedereen	  die	  zich	  heeft	  opgegeven	  voor	  de	  Infomail	  
heeft	  kunnen	  zien	  dat	  er	  een	  grote	  make-‐over	  heeft	  
plaatsgevonden.	  Hiermee	  sluit	  de	  Infomail	  beter	  aan	  
bij	  de	  website	  en	  bij	  deze	  tijd.	  
	  
Er	  is	  inmiddels	  een	  wisseling	  geweest	  in	  de	  redactie.	  
Joop	  Manussen	  had	  al	  eens	  laten	  weten	  te	  willen	  
stoppen	  en	  met	  de	  komst	  van	  de	  nieuwe	  opzet	  leek	  
dat	  het	  juiste	  moment.	  We	  zijn	  op	  zoek	  gegaan	  naar	  
een	  nieuwe	  redacteur	  en	  gelukkig	  met	  succes.	  Nadat	  
Joop	  10	  jaar	  redacteur	  is	  geweest,	  geeft	  hij	  het	  stokje	  
over	  aan	  Yoeri	  Tax.	  We	  wensen	  Yoeri	  veel	  plezier.	  
	  
In	  de	  afgelopen	  10	  jaar	  heeft	  Joop	  veel	  veranderingen	  
meegemaakt.	  We	  begonnen	  bijvoorbeeld	  met	  een	  
Word	  document	  en	  zijn	  daarna	  overgegaan	  op	  een	  
PDF	  met	  veel	  groen.	  Het	  aanleveren	  van	  info	  ging	  van	  
een	  Hotmail	  account	  naar	  de	  huidige	  
	  infomail@ttvhuizen.nl.	  Naast	  deze	  werkzaamheden	  
verzorgde	  Joop	  samen	  met	  de	  website	  de	  digitale	  
kerstgroet.	  
	  
We	  willen	  Joop	  bedanken	  voor	  zijn	  jarenlange	  inzet.	  
De	  samenwerking	  met	  Joop	  is	  altijd	  erg	  prettig.	  Cor-‐
recties	  weet	  hij	  op	  een	  positieve	  manier	  te	  brengen.	  	  
	  
Joop	  bedankt!	  
	  
Als	  je	  je	  nog	  niet	  hebt	  opgegeven,	  maar	  inmiddels	  
nieuwsgierig	  bent	  hoe	  de	  nieuwe	  lay-‐out	  van	  de	  In-‐
formail	  eruit	  ziet,	  stuur	  dan	  een	  mail	  	  naar	  	  
infomail@ttvhuizen.nl.	  
	  
Namens	  de	  P.A.C.	  
Maarten	  Robbers	  
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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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DONDERDAG	  14	  MEI	  AANSTAANDE	  !!!!!	  
TTV	  HUIZEN	  OPEN	  DARTS	  
AANVANG	  2000	  UUR	  

Kloef	  open	  vanaf	  1900	  uur	  
	  

Inschrijven	  via	  lijst	  of	  bericht	  aan	  Robert	  Smit

             	                     (zkc@ttvhuizen.nl) 
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Jeugdcompetitie 
	  
De	  voorjaarscompetitie	  zit	  er	  weer	  op,	  over	  een	  paar	  
maanden	  hopen	  we	  weer	  te	  beginnen	  met	  de	  najaars-‐
competitie.	  Maar	  we	  gaan	  nu	  eerst	  even	  een	  paar	  
maandjes	  vakantie	  houden.	  We	  hadden	  een	  seizoen	  
met	  niet	  al	  te	  beste	  resultaten,	  afgezien	  dan	  van	  	  
Huizen	  1	  dat	  toch	  wel	  kampioen	  is	  geworden	  in	  de	  1e	  
klas.	  Ze	  hebben	  het	  spannend	  gehouden	  tot	  de	  laatste	  
wedstrijd.	  Dat	  betekend	  wel	  dat	  zij	  hun	  plaats	  in	  de	  
landelijke	  competitie	  weer	  hebben	  terug	  verdiend.	  
Het	  is	  jammer	  dat	  dit	  team	  uit	  elkaar	  valt,	  er	  hebben	  
n.l.	  2	  spelers	  bedankt	  voor	  de	  volgende	  competitie,	  zij	  
gaan	  stoppen	  met	  tafeltennis,	  maar	  we	  willen	  met	  de	  
overblijvende	  spelers	  toch	  wel	  verder	  gaan	  natuurlijk,	  
dus	  daar	  gaan	  wij	  druk	  voor	  aan	  de	  gang.	  Maar	  mis-‐
schien	  zijn	  er	  nog	  wel	  wat	  mogelijkheden	  met	  andere	  
verenigingen,	  zoals	  b.v.	  met	  Hilversum	  om	  evt	  een	  
combinatie	  team	  te	  maken,	  dat	  hebben	  we	  al	  eerder	  
gedaan,	  maar	  zover	  is	  het	  nog	  niet	  want	  dan	  moeten	  
de	  spelers	  wel	  willen	  natuurlijk.	  Wel	  hebben	  we	  weer	  
wat	  nieuwe	  spelers	  die	  competitie	  willen	  gaan	  spelen,	  
dus	  dat	  maakt	  het	  dan	  weer	  een	  beetje	  goed.	  Ons	  1e	  
team	  is	  zoals	  gezegd	  kampioen	  geworden.	  Hier	  was	  
Mak	  Temmet	  de	  sterkste	  met	  90%	  gewonnen	  wed-‐
strijden,	  Yoeri	  Tax	  was	  goede	  2e	  met	  63%,	  voor	  Jasper	  
Tax	  en	  Timo	  Weinberg	  was	  het	  wel	  even	  wennen	  in	  de	  
1e	  klasse,	  zij	  bleven	  steken	  op	  resp.	  29	  en	  27%	  maar	  
ook	  dat	  telt	  mee	  in	  het	  kampioenschap.	  De	  laatste	  
wedstrijd	  die	  zij	  moesten	  spelen	  was	  tegen	  de	  num-‐
mer	  2,	  Hoogland,	  welke	  met	  1	  punt	  achterstand	  aan	  
deze	  wedstrijd	  begon.	  Maar	  onze	  jongens	  wisten	  deze	  
wedstrijd	  met	  ruime	  cijfers	  te	  winnen.	  Het	  werd	  7	  –	  3	  
en	  was	  het	  kampioenschap	  dus	  binnen,	  jongens	  gefe-‐
liciteerd.	  	  
	  
Huizen	  2	  dit	  was	  jammer	  genoeg	  een	  gehandicapt	  
team	  wat	  elke	  week	  met	  een	  invaller	  moest	  aantreden	  
en	  dat	  is	  niet	  leuk.	  Ik	  vind	  dat	  als	  je	  je	  opgeeft	  voor	  de	  
competitie	  je	  ook	  moet	  zorgen	  dat	  je	  er	  het	  beste	  van	  
maakt,	  dan	  doe	  je	  het	  maar	  voor	  je	  teamgenoten,	  	  
	  

	  
maar	  dat	  heb	  ik	  al	  vaker	  gezegd.	  Maar	  Liquenda	  Mo-‐
lenaar	  en	  ook	  Andreas	  Lauffer	  hebben	  er	  elke	  week	  
zelf	  het	  beste	  van	  gemaakt	  en	  dat	  is	  ook	  al	  een	  presta-‐
tie	  op	  zich.	  Jammer	  dat	  ook	  dit	  team	  nog	  verder	  uit	  
elkaar	  valt,	  want	  hier	  gaat	  Andreas	  stoppen	  omdat	  hij	  
voor	  studie	  naar	  China	  gaat.	  Het	  zou	  best	  kunnen	  dat	  
hier	  ook	  tafeltennis	  op	  zijn	  lesrooster	  staat,	  dan	  krij-‐
gen	  we	  volgend	  jaar	  als	  hij	  terug	  komt	  misschien	  wel	  
een	  prof	  op	  de	  club.	  Dit	  team	  is	  geëindigd	  op	  de	  laat-‐
ste	  plaats,	  jammer	  is	  dat.	  Hier	  speelde	  Andreas	  toch	  
nog	  	  42%	  en	  bleef	  Liquenda	  steken	  op	  20%,	  zij	  kwa-‐
men	  in	  de	  wedstrijden	  steeds	  net	  iets	  te	  kort	  om	  te	  
winnen.	  	  
	  
Huizen	  3	  ook	  dat	  is	  een	  team	  wat	  er	  elke	  wedstrijd	  vol	  
voor	  gaat,	  maar	  ook	  zij	  eindigde	  op	  de	  laatste	  plaats.	  
Het	  was	  hier	  wel	  zo	  dat	  hier	  2	  teams	  mee	  speelde	  die	  
echt	  in	  deze	  klasse	  niet	  thuis	  hoorden,	  zij	  waren	  veel	  
te	  sterk	  voor	  de	  4e	  klasse.	  Hier	  zat	  dan	  ook	  tussen	  de	  
nummes	  1	  en	  2	  maar	  1	  punt,	  maar	  op	  de	  volgende	  zat	  
wel	  30	  punten	  en	  tot	  de	  rest	  dus	  nog	  meer,	  daar	  zou	  
bij	  de	  indeling	  toch	  meer	  op	  gelet	  moeten	  worden	  
vind	  ik.	  Het	  hoogst	  eindigde	  hier	  Thijmen	  v	  Dijk	  met	  
43%,	  met	  als	  2e	  Bart	  Swinkels	  met	  30%	  en	  Ricardo	  
Romijn	  en	  Luca	  Wagenmakers	  volgden	  op	  24%.	  Het	  
positieve	  hier	  is	  dat	  zij	  wel	  allemaal	  blijven	  spelen.	  	  
	  
Huizen	  4	  ook	  uit	  dit	  team	  gaan	  2	  spelers	  ons	  verlaten,	  
dat	  is	  jammer	  want	  zij	  gingen	  de	  laatste	  tijd	  best	  
vooruit.	  Maar	  ik	  neem	  aan	  dat	  zij	  wel	  een	  reden	  heb-‐
ben	  waarom	  zij	  gaan	  stoppen.	  Dit	  team	  is	  geëindigd	  
op	  de	  5e	  plaats,	  ook	  dat	  was	  een	  stijgende	  lijn.	  Hier	  
was	  Daniël	  Pejic	  de	  sterkste	  met	  69%,	  gevolgd	  door	  
Daniël	  Smits	  en	  Tim	  Werson	  met	  elk	  15%	  en	  ook	  hier	  
zat	  weer	  1	  team	  bij	  wat	  hier	  niet	  in	  thuis	  hoorde,	  maar	  
ja	  het	  zij	  zo.	  	  
	  
Dan	  hebben	  we	  nog	  ons	  5e	  team,	  zij	  hebben	  gestreden	  
voor	  wat	  ze	  waard	  zijn	  en	  zijn	  geëindigd	  op	  de	  5e	  
plaats	  en	  ook	  hier	  geldt	  weer	  dat	  er	  1	  team	  in	  speelde	  
wat	  er	  echt	  niet	  in	  thuis	  hoorde.	  Als	  er	  1	  team	  is	  met	  
38	  punten	  verschil	  met	  de	  nummer	  2	  dan	  ben	  je	  na-‐
tuurlijk	  echt	  niet	  goed	  ingedeeld.	  Dit	  team	  is	  nog	  een	  
heel	  jong	  team,	  wat	  ook	  best	  nog	  veel	  moet	  leren.	  
Ook	  verliezen	  hoort	  n.l.	  bij	  tafeltennis	  en	  dan	  moet	  je	  
toch	  proberen	  om	  rustig	  te	  blijven,	  want	  als	  je	  dan	  uit	  
de	  band	  springt	  is	  voor	  niemand	  leuk,	  ook	  tegenstan-‐
ders	  kijken	  daar	  altijd	  vreemd	  van	  op.	  Winnen	  is	  leu-‐
ker,	  maar	  verliezen	  hoort	  er	  nou	  eenmaal	  bij.	  In	  dit	  
team	  was	  geen	  sterkste,	  want	  zowel	  Koen	  Gerards	  als	  
Gijs	  de	  Ruijter	  kwamen	  op	  50%	  en	  Marco	  Wagenma-‐
kers	  bleef	  steken	  op	  23%.	  	  
(vervolg	  op	  blz:	  17)	  
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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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voltreffer@ttvhuizen.nl
In0de0volgende0Voltreffer0komt0de0uitslag0te0staan.

Onder0de0goede0inzenders0wordt0een0beloning0verloot.
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0
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Wie0is0deze0vrijwilliger?
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(vervolg	  van	  blz:	  14)	  
Maar	  gelukkig	  gaat	  ook	  dit	  team	  volgend	  seizoen	  ge-‐
woon	  door	  en	  hebben	  zij	  weer	  meer	  ervaring	  in	  de	  5e	  
klasse	  en	  dat	  scheelt	  toch	  ook	  altijd	  wel	  weer.	  	  
Dan	  wil	  ik	  toch	  ook	  nog	  wel	  even	  alle	  coaches	  bedan-‐
ken	  welke	  ook	  dit	  seizoen	  weer	  allemaal	  hun	  beste	  
beentje	  hebben	  voorgezet.	  Dat	  waren	  Henk	  Tax	  bij	  
team	  1;	  voor	  team	  2	  zijn	  dat	  er	  zelfs	  2:	  Marcel	  Mole-‐
naar	  en	  Edwin	  van	  Dijk	  en	  als	  het	  even	  mis	  dreigde	  te	  
gaan	  droeg	  Manuela	  ook	  nog	  even	  haar	  steentje	  bij;	  
team	  3	  had	  Olga	  Vos;	  team	  4	  had	  te	  doen	  met	  Harry	  
Kempers	  en	  ons	  jongste	  team	  werd	  begeleid	  door	  
Ruben	  Lam,	  allemaal	  hartelijk	  dank	  en	  hopelijk	  kunnen	  
we	  volgend	  seizoen	  weer	  een	  beroep	  op	  jullie	  doen.	  
Dan	  hebben	  we	  volgend	  seizoen	  ook	  een	  paar	  nieuwe	  
kinderen	  die	  in	  de	  competitie	  willen	  gaan	  spelen	  dus	  
misschien	  kunnen	  we	  daarmee	  weer	  een	  startersteam	  
creëren,	  dat	  is	  voor	  de	  kinderen	  die	  net	  beginnen	  een	  
heel	  leuke	  afdeling.	  Hopelijk	  komen	  er	  na	  de	  vakantie	  
weer	  wat	  nieuwe	  leden	  bij	  die	  op	  de	  camping	  het	  spel-‐
letje	  hebben	  leren	  spelen	  en	  het	  zo	  leuk	  vinden	  om	  er	  
mee	  door	  te	  gaan.	  Wij	  wachten	  op	  jullie.	  	  
	  
Dan	  heb	  ik	  nog	  een	  vraag	  aan	  de	  recreanten:	  zijn	  er	  bij	  
jullie	  nog	  spelertjes	  die	  ook	  competitie	  willen	  spelen?	  
Geef	  het	  dan	  even	  door	  aan	  Gijs	  Molenaar,	  jullie	  trai-‐
ner,	  dan	  hoor	  ik	  het	  wel	  weer	  van	  hem.	  Dan	  wens	  ik	  
tot	  slot	  iedereen	  een	  heel	  fijne	  vakantie	  toe	  en	  alle-‐
maal	  gezond	  terug	  bij	  de	  najaarscompetitie,	  welke	  zal	  
beginnen	  ik	  denk	  eind	  Augustus	  of	  begin	  September.	  
	  
Technische	  Commissie	  Jeugd,	  
Peter	  van	  den	  Broek	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

Team 1 Jeugd Kampioen 1e klasse 
	  
Op	  zaterdag	  25	  april	  werd	  het	  eerste	  jeugd	  team	  
Kampioen	  in	  de	  eerste	  klasse.	  Dit	  werd	  door	  zo’n	  
beetje	  iedereen	  wel	  verwacht,	  maar	  je	  moet	  het	  nog	  
wel	  even	  doen.	  De	  rating	  van	  onze	  jongens	  stak	  een	  
flink	  eind	  boven	  die	  van	  de	  concurrenten	  uit,	  dus	  was	  
het	  niet	  de	  vraag	  of	  ze	  kampioen	  zouden	  worden	  
maar	  wanneer.	  	  
	  
De	  eerste	  wedstrijden	  hoorde	  je	  de	  tegenstanders	  dan	  
ook	  elke	  keer	  zeggen,	  jee	  die	  is	  goed,	  ja	  ze	  hebben	  
landelijk	  B	  gespeeld	  en	  hadden	  makkelijk	  Landelijk	  C	  
kunnen	  aanvragen	  enz	  enz.	  Diep	  onder	  de	  indruk	  van	  
het	  spel	  van	  voornamelijk	  Mak	  waren	  ze,	  en	  Mak	  won	  
zijn	  partijen	  dan	  ook	  erg	  makkelijk.	  Yoeri	  had	  het	  een	  
flink	  stuk	  lastiger	  maar	  won	  toch	  ook	  zijn	  partijen	  en	  
kreeg	  weer	  een	  beetje	  plezier	  in	  het	  spelletje.	  	  
	  
	  
	  

	  
	  
Timo	  en	  Jasper	  kwamen	  vorig	  seizoen	  uit	  de	  2e	  klasse,	  
dus	  voor	  hen	  was	  de	  1e	  klasse	  gewoon	  een	  klasse	  	  
hoger	  dan	  vorig	  seizoen.	  Dat	  ze	  het	  extra	  moeilijk	  
zouden	  krijgen	  had	  ik	  zeker	  wel	  verwacht.	  Tegen	  Yoeri	  
en	  Mak	  zag	  je	  dat	  tegenstanders	  er	  niet	  in	  geloofden	  
om	  de	  winnen,	  tegen	  Jasper	  en	  Timo	  leek	  het	  juist	  
alsof	  ze	  extra	  hun	  best	  deden.	  
	  
Met	  een	  9-‐1,	  7-‐3	  nog	  een	  7-‐3	  en	  nog	  een	  7-‐3	  en	  als	  
laatste	  een	  6-‐4	  overwinning	  op	  de	  nr	  2	  Hoogland	  in	  de	  
eerste	  helft	  stonden	  we	  7	  punten	  voor	  op	  de	  concur-‐
rent.	  Niks	  aan	  de	  hand	  zo	  leek	  het.	  Maar	  zo	  langzaam-‐
aan	  zag	  je	  toch	  dat	  Mak	  het	  moeilijker	  kreeg	  en	  ook	  
Yoeri	  zat	  even	  in	  een	  dipje,	  Jasper	  en	  Timo	  wonnen	  
net	  niet	  elke	  keer	  en	  met	  nog	  2	  wedstrijden	  te	  gaan	  
stonden	  we	  opeens	  gelijk	  met	  Hoogland.	  Dit	  kwam	  
door	  een	  5-‐5	  nog	  een	  5-‐5	  en	  een	  8-‐2	  verlies!	  in	  de	  
eerste	  3	  wedstrijden	  van	  de	  2e	  helft.	  Hoogland	  ging	  er	  
toen	  ook	  weer	  in	  geloven.	  Gelukkig	  wonnen	  we	  de	  
een	  na	  laatste	  met	  6-‐4	  en	  Hoogland	  speelde	  gelijk,	  dus	  
met	  1	  punt	  voorsprong	  mochten	  we	  proberen	  het	  
kampioenschap	  binnen	  te	  gaan	  halen	  in	  Hoogland.	  	  
	  
Wat	  een	  spannende	  middag	  zeg.	  De	  heren	  hadden	  zelf	  
de	  opstelling	  bepaalt	  (ik	  was	  even	  naar	  het	  toilet	  ivm	  
de	  spanning	  J)	  en	  Yoeri	  zou	  gaan	  beginnen.	  Mak	  zou	  
Y	  spelen	  en	  Jasper	  Z.	  Ik	  dacht	  meteen	  oei,	  Mak	  moet	  
nu	  elke	  keer	  de	  boel	  gaan	  gelijk	  trekken	  als	  het	  een	  
beetje	  tegen	  zit	  en	  zal	  de	  spanning	  alleen	  maar	  gaan	  
toenemen	  deze	  middag.	  Maar	  goed,	  gedane	  zaken	  
nemen	  geen	  keer.	  	  
	  
Yoeri	  tegen	  de	  sterkste	  van	  Hoogland,	  Rick	  van	  Es.	  
Yoeri	  had	  al	  verteld	  dat	  hij	  nooit	  van	  Rick	  had	  verlo-‐
ren,	  maar	  ja	  dacht	  ik,	  dat	  zijn	  nooit	  zulke	  belangrijke	  
wedstrijden	  geweest	  als	  vandaag.	  Yoeri	  wint	  gewoon	  
alsof	  het	  een	  trainingspotje	  is	  van	  Rick	  met	  8-‐11,	  8-‐11	  
en	  11-‐13.	  0-‐1	  voor	  dus.	  Mak	  hierna	  en	  dus	  wordt	  het	  
0-‐2	  zou	  je	  denken.	  	  
	  
Dit	  werd	  het	  gelukkig	  ook	  maar	  Mak	  had	  besloten	  om,	  
voor	  deze	  belangrijke	  middag,	  dat	  het	  voldoende	  was	  
om	  slechts	  1	  uurtje	  te	  gaan	  slapen	  de	  nacht	  ervoor.	  
Mak	  won	  wel	  maar	  had	  wat	  last	  met	  bewegen.	  Nog	  3	  
punten	  nodig	  voor	  het	  kampioenschap.	  Nu	  Jasper.	  In	  4	  
games	  verloor	  Jasper	  helaas	  met	  standen	  als	  11-‐9,	  12-‐
10	  enzo,	  dus	  1-‐2.	  Het	  dubbel.	  Uiteraard	  Mak	  en	  Yoeri.	  
Daar	  ze	  nog	  geen	  enkel	  potje	  hadden	  verloren	  in	  het	  
dubbel	  zou	  je	  ook	  hier	  denken,	  straks	  is	  het	  1-‐3	  voor	  
ons.	  Maar	  met	  10-‐12,	  13-‐11,	  11-‐4	  tussenstand	  in	  ga-‐
mes	  wordt	  je	  wel	  weer	  een	  beetje	  extra	  zenuwachtig.	  	  
(vervolg	  op	  blz:	  18)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  17)	  
Yoeri	  stond	  lekker	  te	  ballen,	  Mak	  wilde	  maar	  niet	  
wakker	  worden.	  Gelukkig	  konden	  de	  heren	  elkaar	  toch	  
nog	  op	  tijd	  oppeppen	  voor	  de	  volgende	  game	  en	  na	  
een	  3-‐11	  in	  de	  4e	  game	  was	  de	  stand	  weer	  gelijk	  in	  het	  
dubbel.	  Ik	  denk	  door	  de	  ervaring	  maar	  zeker	  ook	  de	  
extra	  druk	  bij	  de	  tegenstanders	  werd	  de	  5e	  games	  met	  
7-‐11	  gewonnen	  door	  Mak	  en	  Yoeri.	  1-‐3	  voor	  dus.	  Lek-‐
ker.	  De	  coach	  van	  de	  tegenstanders	  kwam	  ons	  al	  bijna	  
feliciteren	  en	  zei	  dat	  het	  nu	  niet	  meer	  mis	  kon	  gaan	  
voor	  ons.	  Ik	  was	  nog	  niet	  zeker	  van.	  Als	  Yoeri	  de	  wed-‐
strijd	  na	  het	  dubbel	  zou	  verliezen	  en	  Jasper	  daarna	  
ook	  dan	  zou	  het	  gewoon	  3-‐3	  staan.	  Ik	  denk	  dat	  ach-‐
teraf	  gezien,	  dit	  inderdaad	  de	  belangrijkste	  wedstrijd	  
is	  geworden	  van	  de	  middag.	  Met	  een	  2-‐1	  in	  games	  
achterstand	  tegen	  Nick	  Lorist	  en	  een	  Yoeri	  die	  er	  zelf	  
niet	  meer	  in	  geloofde	  leek	  het,	  appte	  ik	  al	  naar	  het	  
thuisfront	  dat	  het	  bijna	  2-‐3	  stond	  en	  dat	  het	  daarna	  zo	  
goed	  als	  zeker	  3-‐3	  zou	  gaan	  worden	  (Jasper	  tegen	  
Rick)	  en	  het	  dus	  nog	  heel	  spannend	  zou	  gaan	  worden.	  	  
	  
Maar…	  Yoeri	  herstelde	  zich	  prima,	  won	  de	  4e	  game	  
met	  10-‐12	  en	  ook	  de	  5e	  ging	  met	  slechts	  2	  punten	  
verschil	  en	  een	  echt	  fantastische	  topspin	  rally	  die	  met	  
een	  backhand	  topspin	  werd	  afgemaakt	  op	  een	  10-‐10	  
stand	  of	  zo	  (je	  begrijpt	  dat	  ik	  dit	  niet	  meer	  helemaal	  
precies	  weet)	  won	  Yoeri	  met	  11	  -‐13	  deze	  wedstrijd.	  
Het	  verzet	  was	  nu	  bijna	  echt	  gebroken.	  1-‐4	  voor	  ons,	  
nog	  1	  wedstrijdje	  winnen.	  Wat	  zou	  het	  mooi	  zijn	  als	  
Jasper	  dat	  zou	  gaan	  doen.	  Rick	  was	  de	  tegenstander	  
en	  hij	  had	  het	  zwaar	  tegen	  Jasper.	  8-‐11,	  8-‐11	  voor	  
Jasper.	  Zou	  het	  dan	  toch	  gaan	  gebeuren?	  Helaas	  11-‐8	  
voor	  Rick,	  11-‐7	  voor	  Rick.	  2-‐2	  dus	  in	  games.	  In	  de	  5e	  
game	  zat	  echt	  alles.	  Fantastische	  punten	  van	  Jasper,	  
maar	  ook	  simple	  foutjes	  door	  de	  zenuwen,	  en	  Rick	  
won	  ‘m	  met	  11-‐9	  helaas.	  2-‐4	  dus.	  	  
	  
De	  man	  van	  de	  competitie	  mocht	  het	  gaan	  afmaken,	  
Mak.	  Pas	  3	  wedstrijden	  verloren	  in	  deze	  hele	  competi-‐
tie,	  dus	  dit	  moest	  ‘m	  gaan	  worden,	  het	  kampioens-‐
punt.	  11-‐8	  voor	  Niels	  Veldt,	  9-‐11	  voor	  Mak,	  11-‐9	  voor	  
Niels,	  9-‐11	  voor	  Mak.	  Ook	  weer	  in	  vijven	  dus.	  Mak	  ligt	  
uitgeteld	  op	  de	  vloer.	  Ik	  kan	  niet	  meer	  zegt	  ie.	  Ik	  help	  
‘m	  overeind	  en	  zeg:	  “het	  kan	  me	  niet	  schelen	  wat	  je	  
de	  laatste	  wedstrijd	  nog	  gaat	  doen,	  maar	  deze	  game	  
ga	  je	  nog	  even	  voluit	  aan	  de	  bak”.	  Gelukkig	  pakte	  dit	  
goed	  uit	  en	  Mak	  ging	  veel	  beter	  spelen	  en	  won	  de	  
laatste	  game	  vrij	  makkelijk	  en	  het	  kampioensschap	  
was	  een	  feit.	  	  
	  
De	  laatste	  wedstrijden	  waren	  niet	  meer	  interessant,	  
maar	  voor	  de	  volledigheid,	  Yoeri	  en	  Mak	  wonnen	  vrij	  
simpel	  en	  Jasper	  verloor	  ook	  zijn	  laatste	  potje.	  3-‐7	  
dus.	  YES!	  
	  

	  
	  
Mak,	  Yoeri,	  Timo	  en	  Jasper,	  van	  harte	  gefeliciteerd.	  
Jullie	  mogen	  weer	  landelijk	  gaan	  spelen,	  alhoewel	  het	  
op	  dit	  moment	  nog	  onduidelijk	  is	  in	  welke	  samenstel-‐
ling	  dit	  gaat	  gebeuren.	  Ik	  vond	  het	  echt	  een	  genot	  om	  
jullie	  coach	  te	  zijn	  met	  als	  hoogtepunt	  deze	  laatste	  
enorm	  spannende	  kampioenswedstrijd	  waarin	  jullie	  
hebben	  laten	  zien	  dat	  jullie	  een	  team	  zijn.	  Er	  werd	  
gekeken	  naar	  elkaar,	  we	  hebben	  elkaar	  opgepept,	  
gecoacht	  enz	  enz.	  Zo	  hoort	  het	  eigenlijk	  een	  heel	  sei-‐
zoen	  te	  gaan.	  	  
	  
Niet	  op	  de	  foto	  Timo	  Weinberg	  

	  
(foto:	  Henk	  Tax)	  
	  
Henk	  Tax.	  	  
	  
Beste jeugd, 
	  
Na	  de	  competitie	  staat	  er	  weer	  een	  aantal	  leuke	  toer-‐
nooien	  op	  het	  programma	  voor	  jullie.	  
In	  de	  maand	  mei	  zijn	  dat	  de	  Mini	  meerkampen	  en	  de	  
Midden	  meerkampen.	  
	  
Het	  eerste	  toernooi	  is	  de	  Mini	  meerkampen	  op	  zater-‐
dag	  23	  mei	  2015.	  Dit	  toernooi	  wordt	  gespeeld	  bij	  WIK	  
in	  Kockengen.	  Het	  begint	  om	  ongeveer	  9.45	  uur,	  het	  
duurt	  tot	  ongeveer	  15.00	  uur.	  Voor	  vervoer	  wordt	  
gezorgd	  en	  je	  moet	  je	  inschrijven	  voor	  16	  mei	  2015.	  
Meer	  details	  kunnen	  jullie	  lezen	  op	  de	  uitnodiging	  die	  
in	  de	  kantine	  hangt.	  
Dit	  toernooi	  is	  ook	  heel	  leuk	  voor	  recreanten.	  
	  
Het	  tweede	  toernooi	  is	  de	  Midden	  Meerkampen	  
Jeugd.	  Dit	  toernooi	  wordt	  gespeeld	  op	  drie	  dagen.	  De	  
eerste	  ronde	  wordt	  gespeeld	  op	  zaterdag	  30	  mei	  
2015,	  de	  halve	  finale	  wordt	  gespeeld	  op	  20	  juni	  2015	  
en	  de	  finale	  op	  27	  juni	  2015.	  Als	  je	  alleen	  de	  eerste	  
ronde	  kan	  meedoen,	  is	  dat	  geen	  probleem.	  Voor	  meer	  
informatie	  kun	  je	  kijken	  in	  de	  kantine	  op	  het	  bord.	  
En	  finale	  Midden	  Meerkampen	  Jeugd	  
	  
We	  hopen	  dat	  iedereen	  meedoet,	  
TCJ.	  TTV	  Huizen.	  
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Dinsdagavond training (Jeugd) 

	  
Jacob	  wil	  graag	  nog	  enkele	  keren	  extra	  training	  komen	  
geven	  dit	  seizoen,	  dus	  we	  gaan	  lekker	  door	  met	  trai-‐
nen	  op	  de	  dinsdagavond.	  	  
	  
Vanaf	  26	  mei	  neemt	  Ruben	  Lam	  de	  training	  over.	  Op	  
dinsdag	  5	  mei	  is	  er	  geen	  training	  in	  verband	  met	  Be-‐
vrijdingsdag.	  De	  laatste	  training	  van	  dit	  seizoen	  is	  pas	  
op	  23	  juni.	  
	  
Zaterdagmiddag	  opening	  (Jeugd).	  
	  
2-‐mei	  	  
Open	  van	  12.00	  tot	  14.00	  uur.	  	  
En	  KAMPIOENSFEEST	  samen	  met	  senioren.	  
9-‐mei	  	  
Open	  van	  12.00	  tot	  14.00	  uur.	  
16-‐mei	  
Open	  van	  12.00	  tot	  14.00	  uur.	  
23-‐mei	  	  
Open	  van	  12.00	  tot	  14.00	  uur.	  	  
En	  Mini	  Meerkamp	  Kockengen	  WIK	  
30-‐mei	  	  
Open	  van	  12.00	  tot	  14.00	  uur.	  	  
En	  eerste	  rondes	  Midden	  Meerkampen	  Jeugd	  
6-‐juni	  	  
Open	  van	  12.00	  tot	  14.00	  uur.	  	  
13-‐juni	  	  
Open	  van	  12.00	  tot	  14.00	  uur.	  	  
20-‐juni	  	  
Open	  van	  12.00	  tot	  14.00	  uur.	  	  
En	  halve	  Finale	  Midden	  Meerkampen	  Jeugd	  
27-‐juni	  
Open	  van	  12.00	  tot	  14.00	  uur.	  	  
	  
Elke	  zaterdag	  in	  mei	  en	  juni	  is	  de	  club	  2	  uurtjes	  open	  
voor	  onze	  jeugd,	  van	  12.00	  tot	  14.00	  uur.	  De	  competi-‐
tie	  is	  inmiddels	  afgelopen,	  wel	  worden	  er	  nog	  enkele	  
toernooien	  georganiseerd	  door	  de	  NTTB.	  Hiervoor	  kun	  
je	  je	  opgeven	  op	  het	  inschrijfformulier	  in	  de	  kantine.	  
Hieronder	  de	  data	  en	  tijden	  dat	  we	  open	  zijn.	  Moch-‐
ten	  er	  voldoende	  jeugdleden	  aanwezig	  zijn,	  kan	  het	  
zijn	  dat	  we	  wat	  extra’s	  gaan	  doen	  in	  de	  vorm	  van	  
vreemde	  tafels	  of	  iets	  anders	  leuks.	  Vriendjes	  en	  
vriendinnetjes	  zijn	  dan	  natuurlijk	  ook	  welkom	  om	  
kennis	  te	  maken	  met	  onze	  leuke	  sport.	  	  
Wel	  moet	  er	  bij	  vermeld	  worden	  dat	  de	  club	  weer	  
dicht	  gaat	  als	  er	  niemand	  aanwezig	  is	  voor	  12.30	  uur.	  	  
Dus	  kom	  op	  tijd	  als	  je	  wil	  spelen.	  
	  
TCJ.	  TTV	  Huizen.	  
	  
	  
	  

	  
Kampioensfeest / slottoernooi, 
	  	  
Zaterdag	  2	  mei	  is	  het	  slottoernooi	  /	  kampioensfeest	  
gehouden.	  7	  jeugdspeler	  en	  7	  seniorenspeler	  hadden	  
zich	  opgegeven,	  dus	  konden	  er	  mooi	  7	  teams	  samen-‐
gesteld	  worden.	  In	  het	  schaakprogramma	  Sevilla,	  wel-‐
ke	  na	  enkele	  aanpassingen	  prima	  gebruikt	  kan	  worden	  
voor	  het	  opzetten	  van	  een	  tafeltennistoernooi,	  	  wer-‐
den	  de	  teams	  ingevoerd	  en	  de	  computer	  deed	  (bijna)	  
de	  rest.	  
	  

	  
(foto:	  Henk	  Tax)	  
Helaas	  bleek	  1	  jeugdspeler,	  we	  noemen	  geen	  namen,	  
het	  vergeten	  te	  zijn	  en	  mocht	  Harry	  Mak	  (dit	  is	  geen	  
typefout)	  invallen	  voor	  deze	  topper.	  Na	  2,5	  uur	  bijna	  
constant	  gespeeld	  te	  hebben	  werden	  de	  oudere	  jon-‐
geren	  toch	  wat	  moe	  en	  werd	  besloten	  het	  toernooi	  te	  
beëindigen.	  Hieronder	  de	  uitslag:	  	  

	  
Hierna	  werden	  de	  kampioenen	  en	  overige	  jeugdspe-‐
lers	  nog	  even	  in	  het	  zonnetje	  gezet	  door	  Harry	  Kem-‐
pers	  en	  de	  senioren	  kampioenen	  door	  Marcel	  Mole-‐
naar.	  Ook	  de	  uitreiking	  van	  de	  René	  Schijff	  bokaal	  
vond	  plaats	  en	  deze	  mocht	  Maxim	  vd	  Kaaij	  in	  ont-‐
vangst	  nemen.	  
	  	  
Foto’s	  zijn	  er	  natuurlijk	  ook	  weer	  gemaakt	  en	  deze	  
kunnen	  bekeken	  worden	  in	  het	  fotoboek	  op	  de	  site.	  
	  	  
Namens	  de	  TCS	  /	  TCJ	  
Henk	  Tax.	  
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