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Vanuit het bestuur 
	  
Eind	  juni	  alweer,	  de	  zomerperiode	  komt	  er	  aan.	  In	  de	  
maand	  juli	  en	  de	  eerste	  helft	  van	  augustus	  zal	  de	  TTV	  
open	  zijn	  op	  de	  vrijdagavonden	  vanaf	  20.00	  uur.	  Vanaf	  
dinsdag	  18	  augustus	  gaat	  de	  TTV	  weer	  volledig	  open	  
voor	  hopelijk	  een	  gezellig	  en	  sportief	  najaarseizoen.	  
De	  afgelopen	  2	  maanden	  zijn	  er	  weer	  een	  aantal	  leuke	  
activiteiten	  geweest.	  	  
	  
In	  mei	  werd	  het	  Vriendentoernooi	  voor	  senioren	  ge-‐
speeld.	  Dit	  toernooi	  was	  een	  leuke	  mix	  van	  leden	  en	  
niet-‐leden	  die	  in	  een	  gemoedelijke	  sfeer	  de	  strijd	  te-‐
gen	  elkaar	  aangingen.	  Zaterdag	  30	  mei	  stond	  de	  uit-‐
wisseling	  tussen	  SVE	  en	  Huizen	  op	  de	  planning,	  de	  
eerste	  editie	  van	  wellicht	  een	  nieuwe	  traditie	  werd	  bij	  
Huizen	  gespeeld.	  Aan	  het	  eind	  van	  de	  middag/avond	  
stond	  er	  een	  eindstand	  van	  55-‐57	  op	  de	  borden.	  He-‐
laas	  voor	  Huizen	  ging	  SVE	  dus	  aan	  de	  haal	  met	  de	  titel	  
van	  deze	  eerste	  editie.	  Volgend	  jaar	  zullen	  wij	  natuur-‐
lijk	  zorgen	  dat	  we	  de	  tweede	  editie	  van	  deze	  uitwisse-‐
ling	  met	  SVE	  wel	  zullen	  winnen.	  Aan	  het	  bekertoer-‐
nooi	  van	  afdeling	  Midden	  begonnen	  we	  met	  vier	  
teams,	  voor	  drie	  teams	  was	  de	  strijd	  redelijk	  snel	  afge-‐
lopen	  maar	  het	  eerste	  bekerteam	  heeft	  ten	  tijde	  van	  
dit	  schrijven	  de	  halve	  finale	  bereikt!	  De	  laatste	  beker-‐
overwinning	  van	  Huizen	  stamt	  alweer	  uit	  1997	  (des-‐
tijds	  nog	  het	  bekertoernooi	  van	  afdeling	  het	  Gooi),	  
nog	  twee	  wedstrijden	  te	  gaan	  om	  deze	  prestatie	  te	  
herhalen.	  Op	  het	  B-‐jeugd	  kwalificatie	  toernooi	  in	  
Aalsmeer	  wist	  Mak	  Temmet	  zijn	  eerder	  verloren	  B-‐
licentie	  weer	  terug	  te	  heroveren	  door	  dit	  toernooi	  te	  
winnen,	  Mak	  gefeliciteerd.	  Traditie	  getrouw	  werd	  in	  
mei	  weer	  het	  jaarlijkse	  vrijwilligersuitje	  georganiseerd.	  
Dit	  jaar	  werd	  het	  een	  gezellig	  thuisje	  waar	  we	  onder	  
het	  genot	  van	  zeer	  lekkere	  hapjes	  en	  DJ	  Pimmo	  die	  
zorgde	  voor	  een	  gevarieerd	  muziekaanbod	  een	  gezel-‐
lige	  avond	  met	  elkaar	  hadden.	  	  
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In'deze'Voltreffer

	  
	  

	  
In	  april	  ontvingen	  we	  het	  goede	  nieuws	  dat	  ons	  pro-‐
ject	  ‘Met	  sport	  groot’	  genomineerd	  is	  voor	  een	  dona-‐
tie	  uit	  het	  Rabobank	  Coöperatiefonds.	  Met	  dit	  project	  
willen	  we	  ons	  inzetten	  om	  zoveel	  mogelijk	  kinderen,	  
ongeacht	  achtergrond	  of	  gezinssituatie,	  met	  sport	  
groot	  te	  laten	  worden.	  Ook	  in	  Huizen	  zijn	  er	  nog	  veel	  
kinderen	  die	  minimaal-‐	  of	  zonder	  sport	  opgroeien.	  
Sommige	  kinderen	  hebben	  net	  dat	  steuntje	  in	  de	  rug	  
nodig	  dat	  hen	  stimuleert	  om	  lid	  te	  worden	  van	  een	  
sportvereniging.	  In	  andere	  gevallen	  kunnen	  de	  ouders	  
niet	  zorg	  dragen	  voor	  de	  kosten	  die	  het	  sporten	  met	  
zich	  meebrengt.	  Met	  dit	  project	  willen	  we	  zoveel	  mo-‐
gelijk	  kinderen	  in	  Huizen	  de	  mogelijkheid	  geven	  om	  
met	  sport	  groot	  te	  worden	  en	  tegelijkertijd	  onze	  sport	  
en	  vereniging	  onder	  de	  Huizer	  jeugd	  promoten.	  Door	  
middel	  van	  clinics	  op	  basisscholen	  en	  tafeltennisdagen	  
specifiek	  georganiseerd	  voor	  kinderen	  uit	  gezinnen	  
met	  financiële	  uitdagingen,	  gaan	  we	  een	  grote	  groep	  
kinderen	  enthousiast	  maken	  om	  deel	  te	  nemen	  aan	  
een	  aantal	  gratis	  toernooien	  (waaronder	  het	  Kinderta-‐
feltennisfeest)	  en	  proeflessen.	  Enthousiaste	  deelne-‐
mers	  krijgen	  na	  afloop	  een	  lidmaatschap	  op	  maat,	  
inclusief	  tafeltennisbatje	  en	  clubshirt	  aangeboden.	  Op	  
30	  juni	  wordt	  de	  hoogte	  van	  de	  donatie	  uit	  het	  Rabo-‐
bank	  Coöperatiefonds	  bekend	  gemaakt.	  We	  hopen	  op	  
een	  mooi	  bedrag	  zodat	  we	  dit	  mooie	  initiatief	  ten	  
uitvoer	  kunnen	  brengen.	  
	  
Goed	  nieuws	  vanuit	  het	  bestuursfront,	  we	  zijn	  weer	  
compleet	  als	  bestuur.	  Gijs	  Molenaar	  heeft	  de	  functie	  
bestuursvertegenwoordiger	  van	  de	  Technische	  Com-‐
missie	  Jeugd	  op	  zich	  genomen.	  Tevens	  goed	  nieuws	  
vanuit	  de	  ING,	  in	  juni	  ontvingen	  we	  het	  positieve	  be-‐
richt	  dat	  onze	  ingediende	  aanvraag	  voor	  een	  donatie	  
vanuit	  het	  ING	  Goede	  Doelenfonds	  is	  goedgekeurd	  en	  
toegekend.	  Deze	  donatie	  betreft	  een	  bedrag	  van	  €	  
1.000	  welke	  wij	  als	  vereniging	  willen	  gebruiken	  voor	  
activiteiten	  voor	  werving	  en	  behoud	  van	  de	  jeugd.	  
Bram	  Gerritse	  bedankt	  voor	  het	  aandragen.	  Woens-‐
dagavond	  20	  mei	  werd	  de	  algemene	  leden	  vergade-‐
ring	  van	  afdeling	  Midden	  georganiseerd.	  Wil	  een	  aan-‐
tal	  punten	  welke	  tijdens	  deze	  vergadering	  besproken	  
zijn	  aanhalen.	  Vanaf	  de	  najaarscompetitie	  hoeven	  de	  
wedstrijd	  formulieren	  van	  de	  competitie	  niet	  meer	  per	  
post	  te	  worden	  opgestuurd,	  de	  nieuwe	  gang	  van	  za-‐
ken	  word	  spoedig	  gecommuniceerd	  via	  het	  bulletin.	  
De	  NTTB	  heeft	  de	  beslissing	  genomen	  om	  in	  de	  afde-‐
ling	  competitie	  het	  spelen	  met	  de	  non	  celluloid	  (plas-‐
tic)	  bal	  nog	  niet	  	  verplicht	  te	  stellen	  voor	  de	  najaars-‐
competitie	  2015.	  Verenigingen	  kunnen	  zelf	  beslissen	  
of	  ze	  nog	  met	  de	  celluloid	  bal	  spelen	  of	  met	  de	  non	  
celluloid	  bal.	  (vervolg	  p	  blz:	  3)	  
	  
	  
	  



3 
 

(vervolg	  van	  blz:	  2)	  
Vanwege	  de	  hoge	  prijs	  en	  nog	  niet	  al	  te	  beste	  kwaliteit	  
van	  de	  non	  celluloid	  (plastic)	  bal	  hebben	  we	  als	  be-‐
stuur	  besloten	  om	  in	  de	  najaarscompetitie	  van	  de	  
afdeling	  nog	  met	  de	  celluloid	  bal	  te	  spelen.	  Een	  uni-‐
forme	  contributie	  bijdrage	  gaat	  landelijk	  worden	  ge-‐
regeld	  (in	  plaats	  van	  momenteel	  per	  afdeling).	  Afde-‐
ling	  Midden	  is	  momenteel	  de	  goedkoopste	  afdeling	  
qua	  contributie,	  dus	  dit	  betekend	  extra	  contributie	  
afdracht	  naar	  de	  NTTB	  vanaf	  2016	  (aangegeven	  werd	  
dat	  dit	  een	  bedrag	  van	  een	  paar	  euro	  betreft).	  
Vanaf	  deze	  plaats	  iedereen	  een	  prettige	  zomer	  toe-‐
gewenst	  en	  voor	  iedereen	  die	  op	  vakantie	  gaat:	  geniet	  
ervan!	  
	  
Namens	  het	  bestuur,	  
Robert	  Bunschoten	  
voorzitter	  
	  
	  
	  

Bedrijventafeltennistoernooi 2015 
	  
Dit	  jaar	  zal	  er	  wederom	  een	  Bedrijventafeltennistoer-‐
nooi	   georganiseerd	   worden	   bij	   Tafeltennisvereniging	  
Huizen.	  Dit	  jaar	  gesponsord	  door	  	  
Administratiekantoor	  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	  	  	  	  
seniorentoernooi	  is.	  
	  
Het	   toernooi	   vindt	   plaats	   op	   vrijdag	   4	   september	  
2015.	  
Aanvang:	   ca.	   20:15-‐20:30	   uur	   (aanwezig	   20:00	   uur,	  
eerder	   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	   (op	   blz:	   6)	   is	  
bijgevoegd	   voor	   vrijdag	   28	   augustus	   a.s.	   aan	   mij	   te	  
retourneren	   bij	   voorkeur	   per	   email	  
(tcstoernooien@ttvhuizen.nl)	   of	   op	   het	   genoemde	  
adres	  op	  het	  formulier.	  
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	   reage-‐
ren.	  
	  
Namens	  de	  T.C.S.	  
Bram	  Gerritse 
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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
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E.M.T. BEDRIJVENTOERNOOI 

TAFELTENNISVERENIGING HUIZEN 2015 
	  
	  
	  
Naam	  bedrijf	   	   :	  	  ________________________________________________	  
	  
Adres	   	   	   :	  	  ________________________________________________	  
	  
Postc./woonplaats	   :	  	  ________________________________________________	  
	  
Telefoon	   	   :	  	  ________________________________________________	  
	  
Contactpersoon	   :	  	  ________________________________________________	  
	  
E-‐mail	   	   	   :	  	  ________________________________________________	  
	  
S.v.p.	  aankruisen	  wat	  van	  toepassing	  is.	  
	  
0	   Ons	  bedrijf	  doet	  graag	  mee	  op	  4	  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	  28	  augustus	  per	  mail	  (tcstoernooien@ttvhuizen.nl)	  of	  bij:	  Bram	  Gerritse,	  Abraham	  
Crijnssenstraat	  16,	  1411	  DW	  Naarden	  
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Huizen	  1	  -‐	  3e	  divisie	  zaterdag	  
	  
Huizen	  2	  -‐	  1e	  klasse	  vrijdag	  

Gijs	  Molenaar	  ©	  
	  
Ruben	  Lam	  ©	  	  

Patrick	  Visser	  
	  
Danny	  Harthoorn	  

Frank	  Bilius	  
	  
Nico	  Sentini	  

Elwin	  Huiden	  	  
	   	  

	   	   	  
	   	   	  Huizen	  3	  -‐	  1e	  klasse	  vrijdag	  

	  
Huizen	  4	  -‐	  2e	  klasse	  vrijdag	  

Ferry	  de	  Hoogen	  ©	  
	  
Robert	  Bunschoten	  ©	  

Geert	  Molenaar	  
	  
Jurriaan	  Dekker	  

Monique	  Kievith	  
	  
Henk	  Tax	  

Jerry	  van	  Leeuwen	  
	  
John	  Ouderdorp	  

	   	   	  
	   	   	  Huizen	  5	  -‐	  3e	  klasse	  vrijdag	  

	  
Huizen	  6	  -‐	  3e	  klasse	  vrijdag	  

Marcel	  Molenaar	  ©	  
	  
Robert	  Smit	  ©	  

Edwin	  van	  Dijk	  
	  
Ruben	  Tempelaars	  

Yoeri	  Tax	  
	  
Bert	  van	  de	  Zwaan	  

Frank	  Hagen	  	  
	  
Pieter	  Bosch	  	  

Thijs	  Fennis	  
	  
Piet	  Knop	  

	   	   	  Huizen	  7	  -‐	  4e	  klasse	  vrijdag	  
	  
Huizen	  8	  -‐	  4e	  klasse	  (aanvraag)	  vrijdag	  

Kees	  Visser	  ©	  
	  
Manuela	  Schuurman	  ©	  	  

Rob	  Barendregt	  
	  
Marco	  van	  de	  Pol	  

Cees	  Lam	  
	  
Jasper	  Tax	  	  

Nicole	  van	  Beurden	  
	  
Kristel	  Koelewijn	  

	   	   	  
	   	   	  Huizen	  9	  -‐	  5e	  klasse	  vrijdag	  

	  
Huizen	  10	  -‐	  5e	  klasse	  dinsdag	  

Henny	  Dekker	  ©	  
	  
Henk	  Oversteegen	  ©	  

Arne	  Kießling	  	  
	  
Pieter	  Kos	  

Peter	  Keijer	  	  
	  
Kevin	  Kos	  	  

Timo	  Weinberg	  
	  
Bert	  Jongerden	  	  

	   	   	  
	   	   	  Huizen	  11	  -‐	  5e	  klasse	  vrijdag	  

	  
Huizen	  12	  -‐	  6e	  klasse	  vrijdag	  

Harry	  Kempers	  ©	  
	  
Hans	  Le	  Poole	  ©	  

Paul	  Dekker	  
	  
Ingeborg	  Rebel	  	  

Bram	  Gerritse	  	  
	  
Nico	  Luijks	  	  

Monique	  Gerritse	  -‐	  van	  de	  Brug	  	  
	  
Irma	  de	  Heer	  

	   	   	  Huizen	  1	  Duocompetitie	  4e	  klasse	  vrijdag	  
	   	  Jeroen	  Blok	  ©	  
	   	  Hans	  Penraat	  
	   	  Gerben	  de	  Jong	  
	   	  Bert	  Jongerden	  
	   	  Bram	  Gerritse	  
	   	  Manuela	  Schuurman	  
	   	   

Beste competitiespelers 
	  
Namens	  de	  TCS	  wil	  ik	  even	  aangeven	  dat	  het	  ons	  spijt	  
dat	  het	  zo	  gelopen	  is	  met	  de	  nieuwe	  indeling.	  
We	  hebben	  het	  niet	  goed	  aangepakt	  en	  daar	  hebben	  
we	  nu	  van	  geleerd.	  Dit	  zal	  niet	  meer	  gebeuren.	  
	  
Nogmaals	  onze	  spijt.	  
Marcel	  Molenaar	  
TCS	  
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De recreantenclubkampioenschappen. 

	  	  
Het	  enige	  gesponsorde	  clubkampioenschap	  was	  dat	  
van	  de	  recreanten.	  Ik	  zal	  het	  dan	  ook	  de	  V.D	  clubkam-‐
pioenschap	  noemen.	  Mede	  door	  de	  sponsoring	  was	  
misschien	  de	  deelname	  zo	  groot.	  Ik	  geloof	  dat	  geen	  
enkele	  klassekampioenschap	  van	  de	  club	  zoveel	  
deelnemers	  had.	  Een	  twaalftal	  recreanten	  stond	  op	  de	  
28ste	  klaar	  om	  te	  spelen	  in	  twee	  poules	  van	  zes.De	  
sponsor,	  Rob	  van	  Domselaar	  heeft	  de	  hele	  avond	  de	  
prestaties	  van	  de	  deelnemers	  aanschouwd.	  Zelf	  was	  ik	  
helaas	  afwezig,	  maar	  Ina	  heeft	  het	  keurig	  over-‐
genomen,	  helaas	  dat	  er	  flink	  geknoeid	  werd	  in	  de	  
wedstrijdbriefjes,	  dat	  maakt	  het	  maken	  van	  een	  
verslag	  iets	  moeilijker.	  Er	  waren	  erg	  spannende	  
wedstrijden	  bij.	  Ina	  had	  grote	  moeite	  om	  Tom	  Rensink	  
te	  verslaan,	  ze	  had	  daar	  vijf	  games	  voor	  nodig.	  Ruud	  
Wikkerman	  kon	  Ina	  ook	  twee	  games	  afsnoepen,	  en	  hij	  
verloor	  nipt	  een	  game	  met	  17-‐15,	  terwijl	  Tom	  er	  maar	  
één	  toestond.	  Klaas	  Schipper	  kon	  Ina	  ook	  goed	  partij	  
geven,	  maar	  verloor	  uiteindelijk	  toch.	  De	  eindstand	  in	  
de	  poule	  werd;	  Ina,	  Tom,	  Ruud,	  Klaas,	  Henk	  Schaap	  en	  
Frans	  v.d.	  Kuinder.	  
	  
In	  de	  andere	  poule	  was	  de	  strijd	  nog	  heviger,	  gezien	  
het	  gekras	  op	  het	  formulier.	  Gerard	  Rensink	  en	  Frans	  
Wikkermans	  moesten	  het	  in	  vijven	  doen	  waarbij	  Frans	  
aan	  het	  langste	  eind	  trok.	  Mark	  Boelens	  wist	  met	  zijn	  
spinballen	  Gerard	  Rensink	  tot	  vijf	  games	  te	  dwingen,	  
maar	  verloor	  die	  laatste	  game	  toch	  vrij	  duidelijk.	  Guus	  
Weinberg	  moest	  in	  de	  finale	  zijn	  meerdere	  erkennen	  
in	  Gerard	  Rensink.	  Het	  onderling	  resultaat	  zorgde	  er	  
voor	  dat	  Gerard	  eerste	  werd	  in	  de	  poule,	  gevolgd	  door	  
Guus,	  Mark	  op	  onderling	  resultaat	  beter	  dan	  Frans,	  
Irma	  en	  Erik	  van	  Haeften.	  De	  rangschikking	  van	  de	  
poules	  leverden	  de	  volgende	  wedstrijden	  op	  Ina	  tegen	  
Guus	  en	  Gerard	  Rensink	  tegen	  zoon	  Tom.	  Ina	  had	  de	  
volle	  vijf	  games	  nodig	  om	  Guus	  te	  verslaan.	  	  
	  
Vader	  Gerard	  gunde	  zijn	  zoon	  geen	  game,	  waardoor	  
de	  finale	  ging	  tussen	  Ina	  en	  Gerard.	  Ina	  won	  in	  vier	  
games,	  hoewel	  de	  vierde	  game	  niet	  overtuigend	  was	  
met	  11/9.	  Om	  de	  derde	  plaats	  speelden	  Guus	  en	  Tom.	  
Het	  leek	  Guus	  makkelijk	  af	  te	  gaan,	  maar	  in	  de	  derde	  
game	  kwam	  Tom	  opzetten	  en	  met	  iets	  meer	  geluk	  had	  
hij	  er	  een	  vierde	  en	  mogelijk	  een	  vijfde	  game	  uit	  
weten	  te	  halen.	  Hij	  verloor	  de	  derde	  echter	  met	  
13/11.	  De	  einduitslag	  werd	  dus	  
1.	  	  Ina	  Busscher,	  2.	  Gerard	  Rensink,	  3.	  Guus	  Weinberg	  
en	  vierde	  Tom	  Rensink.	  
	  
Dit	  verslag	  is	  tot	  stand	  gekomen	  door	  de	  
aantekeningen	  van	  Ina	  te	  verwerken.	  
	  	  
Henk	  Oversteegen	  

	  
Digitale Voltreffer 

	  
Sinds	  jaar	  en	  dag	  brengt	  onze	  vereniging	  de	  Voltreffer	  
uit.	  Het	  clubblad	  met	  de	  kenmerkende	  groengele	  kaft	  
gaat	  het	  komend	  jaar	  al	  weer	  zijn	  50e	  jaargang	  in.	  	  
In	   de	   afgelopen	   jaren	   is	   de	  mogelijkheid	   om	   de	   Vol-‐
treffer	   te	   digitaliseren	   vaak	   ter	   sprake	   gekomen.	   Al	  
enige	   tijd	   is	   het	   clubblad	   ook	   online	   te	   lezen	   en	   we	  
merken	  dat	  daar	  telkens	  vaker	  gebruik	  van	  wordt	  ge-‐
maakt.	  Daarbij	  wordt	  het	  uitbrengen	  van	  een	  papieren	  
clubblad	   voor	   sportverenigingen	   minder	   gebruikelijk	  
en	  daardoor	   ook	   voor	   sponsoren	  minder	   interessant.	  
Dit	  is	  helaas	  ook	  terug	  te	  zien	  in	  het	  teruglopen	  van	  de	  
advertentie	  inkomsten.	  	  
Vanwege	  de	  vele	  voordelen	  die	  een	  digitale	  Voltreffer	  
met	   zich	   meebrengt,	   zijn	   zowel	   de	   redactie	   van	   de	  
Voltreffer	  als	  het	  volledige	  bestuur	  van	  mening	  dat	  dit	  
het	  perfecte	  moment	  is	  om	  de	  overstap	  te	  maken.	  Dit	  
houdt	   in	   dat	   de	  Voltreffer	   vanaf	   2016	   via	   de	  mail	   en	  
het	  internet	  uitgegeven	  gaat	  worden.	  	  
	  
De	   Voltreffer	   kan	   hierdoor	   in	   kleur	   worden	   uitge-‐
bracht,	   sneller	   worden	   verspreid	   en	   onze	   vereniging	  
spaart	   de	   hoge	   drukwerkkosten	   uit.	   Met	   deze	   over-‐
gang	  stomen	  we	  ons	  clubblad	  klaar	  voor	  de	  volgende	  
50	  jaargangen!	  
	  
Mochten	  er	   leden	  zijn	  voor	  wie	  het	  onmogelijk	   is	  om	  
de	   Voltreffer	   digitaal	   te	   ontvangen,	   dan	   willen	   we	  
graag	  samen	  naar	  een	  oplossing	  zoeken.	  Je	  kunt	  hier-‐
voor	  de	   redactie	   van	  de	  Voltreffer	  of	   één	   van	  de	  be-‐
stuursleden	  aanspreken.	  	  
	  
Namens	  de	  redactie	  van	  de	  Voltreffer	  en	  het	  bestuur,	  
Gerben	  de	  Jong	  
	  

Hobbiezzz 
	   	   	  
Nicole,	  bedankt	  voor	  het	  doorgeven	  van	  de	  “pen”.	  
Maar	  dat	  is	  een	  beetje	  ouderwets,	  dus	  moet	  ik	  eigen-‐
lijk	  zeggen:	  bedankt	  voor	  het	  doorgeven	  van	  het	  	  
toetsenbord.	  
	  
Tsja,	  hobby’s…	  buiten	  tafeltennis	  om	  is	  dat	  een	  hele	  
poos	  niks	  anders	  geweest.	  Hooguit	  een	  beetje	  muziek	  
luisteren.	  Hoewel	  de	  meningen	  daar	  verdeeld	  over	  
zijn.	  Nu	  ik	  al	  weer	  een	  jaar	  gestopt	  ben	  met	  het	  be-‐
stuurswerk	  is	  het	  ook	  wel	  eens	  lekker	  om	  gewoon	  niks	  
te	  doen.	  Gewoon	  thuis	  een	  beetje	  rommelen.	  En	  dat	  is	  
het	  afgelopen	  jaar	  wel	  uitgelopen	  in	  een	  soort	  hobby;	  
klussen.	  
	  
Het	  is	  namelijk	  een	  behoorlijk	  klusjaar	  geweest.	  Al	  
jaren	  had	  ik	  een	  plan	  om	  een	  stuk	  aan	  de	  keuken	  te	  
bouwen.	  (vervolg	  op	  blz:	  9)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  8)	  
Vorig	  jaar	  ben	  ik	  daar	  maar	  eens	  mee	  begonnen.	  	  
Eerst	  moest	  de	  oude	  schuur	  gesloopt	  worden.	  Daarna	  
moest	  de	  fundering	  en	  kruipruimte	  worden	  afgegra-‐
ven.	  Dat	  was	  een	  hele	  klus	  want	  er	  zijn	  weer	  heel	  wat	  
kubieke	  meters	  zand	  afgevoerd.	  Gelukkig	  heb	  ik	  ook	  
heel	  veel	  hulp	  gehad.	  Voornamelijk	  familieleden	  en	  
ook	  nog	  wat	  betaalde	  helpende	  handen.	  Maar	  zonder	  
deze	  hulp	  was	  het	  nooit	  zo	  mooi	  geworden.	  Het	  met-‐
selen	  deed	  ik	  natuurlijk	  zelf.	  En	  ik	  ben	  het	  nog	  niet	  
verleerd.	  Als	  je	  eenmaal	  bezig	  bent	  met	  een	  project,	  
komen	  er	  steeds	  nieuwe	  dingen	  bij.	  Zo	  moest	  ook	  de	  
tuin	  op	  de	  schop.	  De	  tegels	  lagen	  er	  al	  een	  poosje,	  
maar	  de	  moed	  om	  ze	  te	  leggen	  zakte	  steeds	  verder	  
weg.	  Uiteindelijk	  heb	  ik	  toch	  maar	  besloten	  deze	  klus	  
uit	  te	  besteden.	  Gelukkig	  is	  alles	  nu	  zo’n	  beetje	  klaar	  
en	  kan	  het	  genieten	  beginnen.	  Toch	  blijf	  ik	  nieuwe	  
projectjes	  verzinnen.	  Als	  je	  een	  eigen	  huis	  hebt,	  ben	  je	  
nooit	  klaar.	  
	  
Ik	  kan	  er	  nog	  wel	  een	  heel	  mooi	  cliché	  ingooien,	  want	  
mijn	  gezin	  is	  ook	  mijn	  hobby.	  Hoewel	  ik	  door	  de	  bo-‐
vengenoemde	  klushobby	  en	  nog	  een	  andere	  vrijetijd-‐
dwarsbomer,	  namelijk	  werk,	  ook	  heel	  veel	  weg	  en	  
bezig	  ben,	  is	  het	  ook	  leuk	  om	  samen	  te	  zijn	  en	  je	  kin-‐
deren	  op	  te	  zien	  groeien.	  Daar	  ben	  ik	  heel	  dankbaar	  
voor.	  
	  
Meer	  zou	  ik	  zo	  niet	  kunnen	  verzinnen.	  Ik	  ben	  voor	  de	  
volgende	  editie	  van	  de	  Voltreffer	  wel	  eens	  benieuwd	  
naar	  de	  Hobbieezz	  van	  Arne	  Kiessling.	  Ik	  weet	  dat	  we	  
in	  ieder	  geval	  een	  beetje	  dezelfde	  muzieksmaak	  	  
hebben.	  
	  
Kees	  Visser.	  

	  
	  

Jeugdcompetitie 
	  	  
Het	  is	  weer	  zover	  er	  moet	  weer	  worden	  geschreven	  
voor	  de	  Voltreffer,	  de	  competitie	  is	  afgelopen	  dus	  
moeten	  we	  ons	  weer	  gaan	  buigen	  over	  de	  
najaarscompetitie.	  

	  
Het	  was	  deze	  keer	  niet	  echt	  eenvoudig	  om	  de	  samen-‐
stelling	  van	  de	  teams	  rond	  te	  krijgen.	  
Want	  het	  is	  bij	  de	  jeugd	  ook	  nog	  wel	  eens	  zo	  dat	  je	  
een	  team	  soms	  beter	  niet	  uit	  elkaar	  kan	  halen,	  al	  zou	  
het	  soms	  wel	  beter	  zijn,	  maar	  je	  weet	  dan	  van	  te	  	  
voren	  al	  dat	  het	  niet	  werkt,	  dus	  dan	  doe	  je	  dat	  niet.	  
Het	  is	  wel	  heel	  erg	  jammer	  dat	  we	  het	  steeds	  met	  
minder	  teams	  moeten,	  de	  een	  gaat	  werken,	  de	  ander	  
kan	  het	  niet	  bij	  zijn	  studie	  hebben,	  maar	  we	  hebben	  1	  
troost:	  we	  zijn	  niet	  de	  enige	  vereniging	  waar	  dat	  zo	  is,	  
iedereen	  heeft	  hier	  mee	  te	  kampen.	  
Wel	  hebben	  we	  deze	  competitie	  weer	  een	  starters-‐	  
team	  met	  3	  nieuwe	  competitiespelers,	  dus	  dat	  is	  dan	  
weer	  een	  pluspunt.	  
	  
Verder	  is	  het	  wel	  te	  hopen	  dat	  we	  er	  wel	  weer	  wat	  
leden	  bij	  krijgen,	  in	  ieder	  geval	  bij	  de	  jeugd,	  zodat	  we	  
weer	  een	  paar	  teams	  meer	  kunnen	  maken.	  
Dat	  zal	  deze	  competitie	  niet	  meer	  zijn	  maar	  hopelijk	  
wel	  de	  volgende	  competitie.	  Het	  gekke	  is	  dat	  in	  de	  
vakantie	  iedereen	  regelmatig	  staat	  te	  tafeltennissen	  
op	  de	  camping,	  maar	  er	  gaan	  er	  na	  de	  vakantie	  altijd	  
maar	  heel	  weinig	  mee	  door.	  Ik	  hoop	  dat	  jullie	  allemaal	  
een	  fijne	  vakantie	  hebben	  en	  allemaal	  weer	  heel	  terug	  
komen.	  Ik	  zal	  zo	  ook	  de	  data	  opgeven	  wanneer	  de	  
wedstrijden	  van	  de	  najaarscompetitie	  zijn,	  dan	  kunnen	  
jullie	  vast	  kijken	  of	  er	  een	  datum	  bij	  is	  dat	  je	  echt	  niet	  
kunt	  spelen.	  Je	  kan	  dat	  dan	  al	  heel	  vroeg	  doorgeven	  
aan	  je	  coach	  of	  aan	  mij,	  dan	  kunnen	  wij	  nog	  proberen	  
om	  iets	  te	  regelen	  voor	  een	  andere	  datum	  of	  zo.	  
We	  hebben	  deze	  keer	  wel	  gekozen	  voor	  de	  ene	  week	  
alle	  wedstrijden	  thuis	  en	  de	  andere	  week	  speelt	  	  
iedereen	  uit.	  
	  
De	  1e	  wedstrijd	  is	  op	  12	  Sept.	  Vervolgens	  op	  19	  Sept.-‐	  
26	  Sept.-‐	  3	  Okt.	  –	  10	  Okt.	  	  
Dan	  hebben	  we	  een	  vrije	  week	  op	  17	  Okt.	  
Dan	  is	  er	  waarschijnlijk	  wel	  een	  toernooi	  de	  	  
competitie	  gaat	  weer	  verder	  op	  24	  Okt.	  –	  31	  Okt.	  –	  	  
7	  Nov.	  Dan	  is	  14	  Nov.	  Weer	  een	  vrije	  week	  de	  	  
volgende	  wedstrijd	  is	  dan	  op	  21	  Nov.	  	  
En	  de	  laatste	  competitiewedstrijd	  is	  op	  28	  Nov.	  
En	  op	  deze	  dag	  is	  ook	  de	  finale	  van	  de	  starterscom-‐
petitie	  deze	  wordt	  met	  alle	  startersteams	  van	  de	  
afdeling	  gelijk	  gehouden	  in	  1	  zaal.	  
En	  daar	  is	  dan	  ook	  gelijk	  aansluitend	  de	  prijsuitreiking	  
en	  dat	  is	  elk	  jaar	  weer	  een	  heel	  leuke	  happening	  voor	  
de	  kinderen.	  
	  
Dan	  rest	  mij	  nu	  nog	  de	  teams	  te	  vermelden,	  zo	  het	  er	  
nu	  voor	  staat	  van	  2	  teams	  de	  coach	  al	  vast	  van	  de	  
andere	  2	  teams	  moeten	  we	  misschien	  nog	  even	  
schuiven.	  Maar	  jullie	  horen	  dat	  natuurlijk	  zo	  snel	  mo-‐
gelijk,	  dat	  is	  nu	  nog	  even	  een	  verrassing.	  
(vervolg	  op	  blz:	  12)	  
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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:	  9)	  
Team	  1	  	  3e	  klasse	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Liquenda	  Molenaar	  	  	  
Tim	  Hoek	  	  	  
Luca	  Wagenmakers	  	  
Coach:	  Edwin	  v	  Dijk	  /	  Marcel	  Molenaar	  
	  	  
Team	  2	  	  4e	  klasse	  	  
Thijmen	  v	  Dijk	  	  	  
Ricardo	  Romijn	  	  
Bart	  Swinkels	  	  	  
Daniël	  Pejic	  
Coach:	  onbekend	  	  
	  
Team	  3	  	  5e	  klasse	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Koen	  Gerards	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Gijs	  de	  Ruijter	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Marco	  Wagenmakers	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Coach:	  Ruben	  Lam	  	  	  	  
	  
Team	  4	  	  startersklasse	  
Lustin	  Metz	  
Luca	  Smit	  
Lucas	  Kamp	  
Coach:	  onbekend	  	  	  	  
	  
Dat	  zijn	  de	  teams	  waarmee	  we	  het	  moeten	  gaan	  doen.	  
Ik	  hoop	  weer	  op	  een	  goede	  en	  sportieve	  competitie.	  
	  
Nog	  even	  iets	  over	  de	  starterscompetitie,	  want	  deze	  
spelers	  hebben	  het	  nog	  niet	  mee	  gemaakt.	  
Het	  is	  zo	  dat	  er	  in	  de	  reguliere	  competitie	  10	  
wedstrijden	  worden	  gespeeld	  en	  bij	  de	  starters	  zijn	  
dat	  er	  5,	  dan	  is	  het	  bij	  de	  starters	  zo	  dat	  er	  na	  5	  com-‐
petitiewedstrijden	  een	  stand	  wordt	  opgemaakt	  en	  
wordt	  het	  vervolg	  van	  de	  competitie	  verdeeld	  in	  2	  
gedeelten.	  
Alle	  nummers	  1	  t/m	  4	  uit	  elke	  poule	  komen	  uit	  in	  de	  
playoffs	  en	  de	  lager	  geëindigde	  spelen	  in	  de	  
playdown.	  
En	  aan	  het	  eind	  daarvan	  wordt	  de	  plaatsing	  bepaald	  
voor	  de	  finale	  wedstrijden	  welke	  allemaal	  op	  de	  
laatste	  competitiedag	  worden	  gespeeld.	  
Probeer	  altijd	  allemaal	  zoveel	  mogelijk	  jullie	  
wedstrijden	  te	  spelen.	  
	  
Dan	  rest	  mij	  nu	  nog	  om	  iedereen	  een	  heel	  fijne	  
vakantie	  toe	  te	  wensen	  en	  hoop	  ik	  jullie	  in	  September	  
weer	  te	  zien.	  
	  
Namens	  de	  Technische	  Commissie	  Jeugd,	  
Peter	  v.d.	  Broek	  	  
	  	  
	  

 

 
Mak Temmet haalt B-licentie op het  

B jeugd kwalificatietoernooi in Aalsmeer 
	  
Op	  zaterdag	  13	  juni	  gingen	  5	  jeugdspelers	  van	  de	  TTV	  
Huizen	  op	  weg	  met	  2	  begeleiders/coaches	  naar	  Aals-‐
meer	  om	  te	  zien	  of	  hier	  een	  B-‐licentie	  gehaald	  kon	  
worden.	  Na	  een	  kleine	  omweg	  door	  Amsterdam	  en	  
een	  navigatiesysteem	  die	  ons	  een	  doodlopende	  weg	  
inloodste	  in	  Aalsmeer	  kwamen	  Gijs	  de	  Ruijter,	  Marco	  
en	  Luca	  Wagenmakers,	  Jasper	  Tax	  en	  Mak	  Temmet	  
samen	  met	  begeleiders	  Gijs	  Molenaar	  en	  Henk	  Tax	  
nog	  net	  op	  tijd	  aan	  in	  Aalsmeer.	  
	  
Na	  aankomst	  bleek	  Gijs	  de	  Ruijter	  zijn	  batje	  vergeten	  
te	  zijn,	  maar	  van	  een	  vriendelijke	  begeleider	  van	  de	  
club	  Alexandria	  ‘66	  mochten	  we	  een	  reserve	  batje	  
lenen.	  Met	  dit	  vreemde	  batje	  won	  Gijs	  toch	  nog	  1	  
partij,	  maar	  dit	  was	  niet	  voldoende	  om	  de	  volgende	  
ronde	  te	  halen.	  Marco	  Wagenmakers	  had	  het	  ook	  
lastig	  en	  ook	  hier	  was	  1	  winstpartij	  niet	  genoeg	  voor	  
de	  volgende	  ronde.	  Broer	  Luca	  had	  het	  nog	  moeilijker	  
en	  kwam	  niet	  tot	  winst.	  Ook	  Jasper	  Tax	  won	  slechts	  1	  
partij	  in	  zijn	  meerkamp	  maar	  daarentegen	  was	  Mak	  
Temmet	  prima	  op	  dreef	  deze	  dag.	  Al	  zijn	  tegenstan-‐
ders	  in	  de	  poule	  moesten	  hem	  feliciteren	  en	  dus	  met	  
een	  1e	  plaats	  in	  zijn	  meerkamp	  mocht	  Mak	  door	  naar	  
de	  volgende	  ronde.	  	  
	  
Omdat	  hij	  eerste	  was	  geworden	  in	  de	  poule	  had	  hij	  de	  
eerst	  een	  ronde	  vrij	  en	  mocht	  daarna	  tegen	  Kouros	  
Pechlivanidis	  van	  Bit.nl	  aantreden	  voor	  een	  plek	  in	  de	  
finale.	  	  Na	  een	  2-‐0	  achterstand	  in	  games	  kwam	  Mak	  
goed	  terug	  en	  won	  verdiend	  in	  5	  games.	  Op	  naar	  de	  
finale	  dus,	  maar	  deze	  was	  niet	  echt	  spannend.	  Ties	  
Schalij	  van	  Stiphout	  werd	  met	  3-‐0	  verslagen	  en	  zo-‐
doende	  mocht	  Mak	  een	  beker	  in	  ontvangst	  nemen	  en	  
krijgt	  met	  dit	  resultaat	  zijn	  eerder	  verloren	  B-‐licentie	  
terecht	  weer	  terug.	  Mak,	  van	  harte	  gefeliciteerd.	  
	  
Henk	  Tax	  
TCJ	  
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De tafeltennisweek van……… 
	  
Zondag	  19	  april	  
Deze	  dag	  begon	  met	  dat	  ik	  voor	  kamp	  een	  stok	  moest	  
verminken:	  eerst	  de	  bobbels	  verwijderen	  en	  daarna	  
vijlen	  zodat	  ie	  er	  mooi	  uit	  kwam	  te	  zien.	  
Verder	  is	  er	  niets	  bijzonder	  gebeurd.	  
	  
Maandag	  20	  april	  
Ik	  ging	  naar	  school,	  het	  was	  niet	  echt	  bijzonder,	  altijd	  
hetzelfde,	  maar	  in	  de	  pauze	  wel	  
Want	  dan	  ga	  ik	  met	  mijn	  vrienden	  voetballen.	  
Na	  de	  pauze	  ga	  ik	  weer	  de	  school	  in	  en	  moeten	  we	  
weer	  leren.	  L	  ater	  ga	  ik	  weer	  naar	  huis.	  
	  
Dinsdag	  21	  april	  
Weer	  het	  zelfde	  als	  de	  vorige	  dag	  maar	  dan	  met	  tafel-‐
tennis	  training	  aan	  het	  eind	  van	  de	  dag.	  Verder	  at	  ik	  
biefstuk	  net	  zoals	  meestal	  op	  dinsdag.	  
	  
Woensdag	  22	  april	  	  	  
Vandaag	  heb	  ik	  een	  halve	  dag	  school,	  dus	  dan	  ga	  lek-‐
ker	  spelen.	  	  	  
Er	  gebeurt	  eigenlijk	  weinig	  interessants	  deze	  dag.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Donderdag	  23	  april	  	  
Vandaag	  was	  het	  de	  dag	  van	  de	  koningsspelen	  oftewel	  
de	  jaarlijkse	  sportdag.	  	  De	  dag	  was	  bij	  SV	  Huizen	  en	  je	  
sport	  dan	  ongeveer	  de	  hele	  dag.	  	  Touwtje	  trekken,	  
gooien	  met	  een	  zware	  bal,	  waterrace	  en	  nog	  veel	  
meer.	  	  Als	  laatste	  deed	  ik	  mee	  aan	  de	  sponsorloop.	  
Dus	  dat	  was	  vermoeiend,	  maar	  ik	  heb	  toch	  24	  euro	  
voor	  het	  goede	  doel	  (voetbalveldjes	  in	  Tanzania)	  ver-‐
diend!	  
	  
Vrijdag	  24	  april	  
Vandaag	  is	  de	  eerste	  dag	  van	  vakantie,	  die	  wel	  twee	  
weken	  duurt!	  Eindelijk!	  	  
Ik	  herinner	  mij	  niet	  meer	  zo	  goed	  wat	  er	  vandaag	  is	  
gebeurd.	  
Maar	  de	  ochtend	  	  begon	  achter	  de	  computer,	  gamen!	  
	  
Zaterdag	  25	  april	  
Er	  was	  vandaag	  een	  tafeltennis-‐wedstrijd,	  de	  laatste	  
van	  het	  seizoen.	  Ik	  moest	  thuis	  spelen	  tegen	  SVE	  
(Utrecht).	  Het	  werd	  	  5-‐5.	  Wel	  jammer,	  maar	  je	  kan	  
niet	  alles	  winnen.	  	  Ik	  ben	  benieuwd	  op	  welk	  plek	  we	  
nu	  zijn	  geëindigd.	  Dat	  was	  ongeveer	  die	  dag	  en	  mor-‐
gen	  gaan	  we	  op	  vakantie!!	  
	  
Dat	  was	  mijn	  week	  	  Gijs	  H.	  de	  Ruijter	  
En	  ik	  vind	  dat	  Marco	  dit	  ook	  moet	  doen	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

U"kunt"uw"antwoord"naar"de"redacteur"sturen"op

Wie"is"deze"vrijwilliger?

voltreffer@ttvhuizen.nl
In"de"volgende"Voltreffer"komt"de"uitslag"te"staan.

Onder"de"goede"inzenders"wordt"een"beloning"verloot.
Omdat"de"vorige"voltreffer"net"uit"is"komt"deze"foto"nog"een"keer."

"
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Snackbar - eethuis
BAMBI SNACK

Havenstraat 22, tel. 035 - 5253428
Oude Dorp

voor een lekkere hap
en gezellige zit!

De	  redactie	  wenst	  iedereen	  een	  zoninge	  vakantie!	  
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