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Vanuit het bestuur 
	  
Het	  najaarseizoen	  is	  weer	  in	  volle	  gang.	  Eind	  augustus	  
is	  het	  seizoen	  van	  start	  gegaan	  met	  een	  openingstoer-‐
nooi	  bij	  de	  senioren,	  Quinten	  van	  Dissel	  wist	  dit	  toer-‐
nooi	  op	  zijn	  naam	  te	  schrijven	  door	  de	  finale	  te	  win-‐
nen	  van	  Ruben	  Lam.	  Een	  week	  later	  werd	  het	  E.M.T.	  
Bedrijventoernooi	  gespeeld,	  dit	  toernooi	  was	  goed	  
gevuld	  met	  40	  deelnemers	  verdeeld	  over	  20	  teams.	  
Marcel	  Molenaar	  en	  Rob	  Klap	  uitkomend	  voor	  Kanne-‐
gieter	  Electronica	  wisten	  uiteindelijk	  de	  titel	  te	  grijpen	  
door	  in	  de	  finale	  Nico	  Luiks	  en	  Harry	  Biessen	  van	  Gall	  
&	  Gall	  te	  verslaan.	  Ook	  de	  jeugd	  is	  het	  seizoen	  begon-‐
nen	  met	  een	  openingstoernooi,	  dit	  werd	  een	  gezellige	  
zaterdagmiddag	  met	  competitiespelers	  en	  recreanten.	  
Tevens	  mocht	  iedereen	  een	  vriend	  of	  vriendin	  mee-‐
nemen.	  Naast	  het	  toernooi	  was	  ook	  de	  nieuwe	  robot	  
opgesteld	  waar	  heel	  de	  middag	  druk	  gebruik	  van	  werd	  
gemaakt.	  In	  de	  competitie	  zijn	  we	  bij	  de	  senioren	  na	  
een	  korte	  afwezigheid	  van	  1	  seizoen	  weer	  vertegen-‐
woordigd	  op	  het	  landelijke	  niveau.	  Na	  vier	  wedstrijden	  
draait	  het	  eerste	  heren	  team	  keurig	  in	  de	  midden-‐
moot	  van	  hun	  poule	  in	  de	  3e	  divisie	  mee.	  GTTC	  Gro-‐
ningen	  lijkt	  te	  sterk,	  maar	  een	  tweede	  plaats	  is	  een	  
mooie	  doelstelling.	  	  	  
	  
Het	  uitrollen	  van	  het	  project	  “Met	  Sport	  Groot!”	  wel-‐
ke	  word	  gesubsidieerd	  met	  het	  geld	  wat	  beschikbaar	  
is	  gesteld	  vanuit	  het	  Rabobank	  cooperatiefonds	  	  is	  in	  
volle	  gang.	  Voor	  2015	  staan	  eind	  oktober	  en	  begin	  
november	  tafeltennis	  clinics	  bij	  drie	  basisscholen	  op	  
de	  planning,	  	  MJ	  Tafeltennis	  begeleid	  deze.	  Op	  zater-‐
dag	  14	  november	  staat	  de	  Open	  dag	  met	  clinics	  op	  de	  
agenda	  begeleid	  door	  MJ	  Tateltennis	  en	  onze	  trainer	  
Jacob	  ten	  Have.	  	  
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Daarna	  vind	  op	  zaterdag	  12	  december	  het	  Kindertafel-‐
tennisfeest	  plaats	  en	  als	  follow-‐up	  het	  E.M.T.	  Oliebol-‐
lentoernooi	  op	  30	  december.	  Tevens	  zal	  er	  vanaf	  half	  
november	  worden	  gestart	  met	  een	  jeugd	  recreanten	  
trainng	  op	  de	  zaterdag	  ochtend.	  Een	  scala	  aan	  activi-‐
teiten	  om	  de	  jeugd	  in	  Huizen	  bekend	  te	  maken	  met	  de	  
tafeltennissport	  en	  hopelijk	  voor	  onze	  TTV	  een	  aan-‐
was	  in	  nieuwe	  jeugdleden.	  
	  
Van	  de	  zomer	  ontvingen	  we	  het	  positieve	  bericht	  dat	  
we	  ook	  dit	  jaar	  mogen	  meedoen	  met	  de	  Boni	  Jeugd	  
Sponsoractie.	  Deze	  aktie	  loopt	  van	  30	  september	  tot	  
17	  november.	  Iedereen	  die	  in	  deze	  periode	  bood-‐
schappen	  doen	  bij	  de	  Boni	  krijgt	  sponsormunten	  die	  
ze	  kunnen	  doneren	  aan	  1	  van	  de	  acht	  deelnemende	  
verenigingen.	  De	  keuze	  is	  niet	  moeilijk,	  graag	  allemaal	  
de	  sponsormunten	  doneren	  in	  de	  koker	  van	  de	  TTV	  
Huizen!	  	  Op	  zaterdagochtend	  17	  oktober	  staan	  we	  
tussen	  10.00	  –	  13.00	  uur	  en	  zaterdagmiddag	  16	  no-‐
vember	  tussen	  13.00	  en	  16.00	  uur	  in/bij	  de	  Boni	  in	  het	  
winkelcentrum	  het	  Holleblok	  om	  onze	  vereniging	  te	  
promoten.	  	  
In	  september	  bereikte	  het	  bestuur	  het	  treurige	  bericht	  
dat	  oud-‐lid	  Piet	  Traarbach	  op	  71	  jarige	  leeftijd	  is	  over-‐
leden.	  Piet	  speelde	  nog	  tot	  en	  met	  het	  voorjaar	  van	  
2014	  competitie	  bij	  onze	  vereniging.	  In	  de	  jaren	  1990	  
+	  1991	  is	  Piet	  voorzitter	  geweest	  van	  de	  TTV	  Huizen.	  
	  
Na	  een	  periode	  van	  onzekerheid	  heeft	  de	  voetbalver-‐
eniging	  SV	  Huizen	  aangegeven	  ook	  dit	  jaar	  weer	  rond	  
de	  Nieuwjaars	  wisseling	  het	  SV	  Huizen	  zaalvoetbal	  
toernooi	  voor	  de	  jongere	  jeugd	  in	  de	  zalen	  bij	  de	  TTV	  
Huizen	  te	  spelen.	  Goed	  nieuws	  dat	  deze	  traditie	  blijft	  
gecontinueerd.	  	  	  
Komende	  maanden	  zeer	  veel	  tafeltennisactiviteiten	  
binnen	  onze	  TTV,	  laten	  we	  met	  zijn	  hiervan	  genieten	  
en	  zorgen	  dat	  onze	  vereniging	  aan	  de	  weg	  timmert.	  
	  
Robert	  Bunschoten	  
Voorzitter	  
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Overleden  

	  
	  
Op	  11	  oktober	  2015	  is	  overleden	  ons	  (oud)lid	  Piet	  
Traarbach.	  
Piet	  is	  lid	  geweest	  van	  1	  janauri	  1986	  tot	  en	  met	  30	  
juni	  2014.	  Om	  gezondheidsredenen	  heeft	  hij	  zijn	  
lidmaatschap	  moeten	  beeïndigen.	  Piet	  is	  71	  jaar	  
geworden.	  
Het	  seizoen	  1990-‐1991	  en	  1991-‐1992	  is	  Piet	  voorzitter	  
geweest	  van	  onze	  vereniging.	  
Zaterdag	  19	  september	  2015	  is	  Piet	  gecremeerd	  en	  
samen	  met	  Jeroen	  Blok	  heb	  ik	  de	  begrafenis	  
plechtigheid	  bijgewoond.	  
Goed	  was	  ook	  te	  zien	  dat	  zijn	  teamgenoten	  met	  wie	  
hij	  jarenlang	  competitie	  heeft	  gespeeld,	  t.w.	  Hans	  le	  
Poole,	  Leo	  van	  Bijleveld	  en	  Gerrit	  Snikkenburg	  ook	  op	  
de	  crematie	  plechtigheid	  aanwezig	  waren.	  	  
Wij	  wensen	  Tini	  en	  de	  kinderen	  veel	  sterkte	  toe	  met	  
het	  verlies	  van	  hun	  man	  en	  vader.	  
	  
Jan	  Visser	  
	  

Vriendentoernooi van 16 mei 2015 
	  
Om	  andere	  mensen	  ook	  eens	  kennis	  te	  laten	  maken	  
met	  tafeltennis	  werd	  er	  een	  vriendentoernooi	  geor-‐
ganiseerd.	  Iedereen	  was	  welkom,	  maar	  alleen	  de	  niet-‐
tafeltennissers	  dongen	  mee	  voor	  de	  prijzen.	  Er	  waren	  
22	  deelnemers	  waarvan	  de	  meerderheid	  niet	  tafel-‐
tennisers	  waren.	  Het	  toernooi	  werd	  volgens	  het	  
zwiters-‐systeem	  gespeeld	  zodat	  elke	  ronde	  de	  sterkte	  
van	  de	  spelers	  dichter	  bij	  elkaar	  in	  de	  buurt	  kwam.	  Er	  
werden	  uiteindelijk	  6	  rondes	  gespeeld.	  En	  de	  winnaars	  
van	  het	  toernooi	  waren:	  
	  

	  
(foto:	  Bram	  Gerritse)	  

	  
	  
	  
1.	  Timon	  Blok	  
2.	  Fabian	  Dashorst	  
3.	  Michiel	  vd	  Brink	  
	  
Van	  links	  naar	  rechts	  de	  nummers	  2,	  1	  en	  3.	  
	  
Namens	  de	  T.C.S.,	  
Bram	  Gerritse	  
	  
	  
	  

Huizen-Utrecht toernooi 
	  
Op	  30	  mei	  2015	  werd	  het	  eerste	  uitwisselingstoernooi	  
georganiseerd.	  
Hierbij	  hadden	  45	  man	  zich	  voor-‐ingeschreven,	  een	  
uitstekend	  aantal	  voor	  een	  gezellig	  dagje	  tafeltennis.	  
Tegen	  vieren	  kwamen	  de	  mensen	  binnen.	  
	  We	  speelde	  	  volgens	  het	  	  zwitsers-‐systeem.	  Dankzij	  
het	  programma	  dat	  Bram	  gebruikt	  konden	  we	  het	  zo	  
instellen	  dat	  we	  alleen	  leden	  van	  SVE	  tegen	  leden	  van	  
Huizen	  konden	  laten	  spelen.	  Na	  wat	  strubbelingen	  van	  
het	  programma,	  omdat	  die	  niet	  snapte	  dat	  er	  twee	  
leden	  van	  Huizen	  	  vrij	  waren	  in	  de	  eerste	  ronde	  	  om-‐
dat	  Huizen	  met	  twee	  man	  meer	  was,	  en	  daardoor	  
geen	  spelers	  tegenover	  elkaar	  kon	  zetten.	  Uiteindelijk	  
met	  behulp	  van	  Ruben	  Lam	  zijn	  we	  er	  toch	  uit	  geko-‐
men	  en	  kon	  het	  toernooi	  rond	  half	  vijf	  van	  start.	  We	  
hebben	  in	  totaal	  8	  rondes	  gespeeld	  om	  een	  duidelijke	  
winnaar	  te	  krijgen.	  De	  uiteindelijke	  winnaar	  is	  SVE	  
geworden	  met	  een	  nipte	  overwinning	  van	  57	  gewon-‐
nen	  wedstrijden	  tegen	  55	  gewonnen	  wedstrijden	  van	  
Huizen.	  	  Dankzij	  Irma	  de	  Heer	  en	  Paul	  Dekker	  konden	  
we	  tussendoor	  lekker	  genieten	  van	  een	  heerlijke	  
maaltijd.	  Al	  met	  al	  was	  het	  een	  geslaagde	  dag.	  En	  spe-‐
len	  we	  volgend	  jaar	  bij	  SVE	  uit	  en	  hopen	  dat	  wij	  dan	  
de	  overwinning	  behalen,	  om	  de	  beker	  naar	  ons	  mee	  te	  
nemen.	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet	  
	  
T.C.S	  
Edwin	  van	  Dijk	  	  
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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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Openingstoernooi 
	  
Op	  	  28	  augustus	  werd	  het	  openingstoernooi	  van	  T.T.V.	  
Huizen	  gehouden.	  
	  
Dit	  	  	  toernooi	  	  	  wordt	  	  	  georganiseerd	  	  om	  	  weer	  	  een	  	  
beetje	  	  in	  	  het	  competitieritme	  te	  komen.	  Òf	  niet	  ie-‐
dereen	  heeft	  dit	  nodig	  òf	  wellicht	  de	  vrij	  korte	  tijd	  van	  
aankondiging	  van	  dit	  toernooi	  resulteerde	  in	  uiteinde-‐
lijk	  17	  deelnemers.	  
We	  	  hebben	  dit	  in	  3	  poules	  verdeeld.	  Hierin	  werden	  
partijtjes	  gespeeld	  zonder	  	  fratsen	  	  en	  	  met	  	  of	  	  zonder	  	  
handicap	  afhankellijk	  van	  wat	  de	  
spelers	  	  zelf	  	  wilden.	  	  De	  	  nummers	  	  1	  van	  de	  poules	  
gingen	  door	  en	  de	  2	  nummers	  	  2	  van	  de	  zeskampjes	  
moesten	  nog	  een	  tussenwedstrijd	  spelen	  
om	  te	  bepalen	  wie	  door	  ging.	  
	  
Uitslag	  poule	  1:	  Ferry,	  Marcel,	  Pieter,	  Frank,	  Ruben	  T.	  
en	  Harry	  
Uitslag	  poule	  2:	  Ruben	  L.,	  Cees,	  Nicole,	  Kees,	  Manuela	  
en	  Bert	  
Uitslag	  poule	  3:	  Quinten,	  Monique,	  Jasper,	  Peter	  en	  
Bram	  
	  
De	  	  ene	  	  halve	  	  finale	  gewonnen	  door	  Quinten	  van	  
Ferry	  en	  in	  de	  andere	  versloeg	  	  Ruben	  L.	  Marcel.	  	  
De	  finale	  werd	  in	  12-‐14,	  8-‐11,	  11-‐9	  en	  3-‐11	  gewonnen	  
door	  Quinten	  van	  Dissel.	  
	  
Namens	  de	  T.C.S.,	  
Bram	  Gerritse 
	  
	  

EMT Bedrijventoernooi 2015 bij  
T.T.V. Huizen 

	  
Vrijdag	  4	  september	   jongstleden	  was	  het	  weer	  zover.	  
Het	   jaarlijkse	   EMT	   Administratie	   Bedrijventoernooi	  
werd	  weer	  gehouden.	  Er	  waren	  dit	  jaar	  40	  deelnemers	  
(20	  teams)	  van	  14	  verschillende	  bedrijven	  (Gall	  &	  Gall,	  
Rabobank	   Noord	   Gooiland,	   Kannegieter	   Electronica,	  
Memocom,	  Fame,	  Primera,	  IFF,	  College	  Opmaat,	  KPN,	  
Brandweer	   Gooi	   en	   Vechtstreek,	   Bruna,	   Amerpoort,	  
LOGO	   en	   Amaris).	   Om	   omstreeks	   20:30u	   konden	   de	  
deelnemers	   beginnen	  met	   de	   wedstrijden.	   De	   teams	  
waren	  verdeeld	  over	  vier	  poules.	  Er	  werd	  volgens	  het	  
halve	   Daviscup	   principe	   gespeeld,	   dus	   er	   werd	   een	  
dubbel	  en	  twee	  enkels	  gespeeld	  voor	  elke	  wedstrijd.	  	  
	  
In	   de	   poule	  werden	   de	  wedstrijden	   beslist	   in	   best	   of	  
three.	  Dit	  had	  tot	  gevolg	  dat	  de	  poules	  op	  een	  schap-‐
pelijk	  tijd	  afgelopen	  waren.	  	  
	  

	  
	  
Na	   diverse	   spannende	   wedstrijden	   konden	   de	   num-‐
mers	   één	   en	   twee	   van	   de	   twee	   poules	   de	   ¼	   finales	  
gaan	  spelen.	  Op	  dat	  moment	  waren	  er	  nog	  7	  verschil-‐
lende	   bedrijven	   vertegenwoordigd	   en	   werden	   er	   al-‐
leen	  nog	  dubbels	  gespeeld	  in	  best	  of	  five.	  Twee	  ¼	  fina-‐
les	  werden	  in	  vieren	  beslist	  en	  twee	  in	  vijven.	  	  
	  

	  
(foto:	  Bram	  Gerritse)	  
	  
In	  de	  ene	  halve	  finale	  kwam	  Kannegieter	  uit	  tegen	  de	  
Rabobank	  en	  deze	  partij	  werd	  in	  vieren	  beslist	  (12-‐10	  
in	  de	  vierde)	   in	  het	  voordeel	  van	  Kannegieter.	  De	  an-‐
dere	  halve	  finale	  ging	  tussen	  Gall	  &	  Gall	  en	  Bruna.	  Na	  
in	   de	   vijfde	   game	   8-‐3	   achter	   te	   hebben	   gestaan	  wist	  
Gall	  &	  Gall	   toch	   de	   finale	   te	   bereiken.	   De	   finale	   ging	  
tussen	   Kannegieter	   Electronica	   vertegenwoordigt	  
door	  Marcel	  Molenaar	  en	  Rob	  Klap	  en	  Gall	  &	  Gall	  ver-‐
tegenwoordigt	  door	  Nico	  Luiks	  en	  Harry	  Biessen.	  Gall	  
&	   Gall	   leek	   op	   de	   overwinning	   af	   te	   stevenen	   in	   de	  
vierde	  game	  maar	  Kannegieter	  wist	  met	  twee	  mazzel-‐
ballen	  deze	  toch	  nog	  net	  naar	  zich	  toe	  te	  trekken.	  De	  
vijfde	  game	  ging	  gelijk	  op	  maar	  Kannegieter	  Electroni-‐
ca	   had	   de	   langste	   adem	  en	  wist	   de	   overwinning	   bin-‐
nen	  te	  slepen.	  
	  

	  
(foto:	  Bram	  Gerritse)	  
(vervolg	  op	  blz:	  7)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  6)	  

	  
(foto:	  Bram	  Gerritse)	  
	  
De	   organisatie	   van	   het	   toernooi	   werd	   verzorgd	   door	  
ondergetekende	  en	  Edwin	  van	  Dijk.	  De	  bar	  werd	  deze	  
avond	   verzorgd	   door	   Nico	   Sentini	   en	   Gijs	   Molenaar.	  
Heren	  hartelijk	  dank	  hiervoor.	  
	  
Namens	  de	  T.C.S.,	  
Bram	  Gerritse	  
	  
	  
	  

Vriendentoernooi 
	  
Vrijdag	  23	  oktober	  2015	  is	  er	  een	  vriendentoernooi	  in	  
het	  verschiet.	  Het	  toernooi	  zal	  beginnen	  20:30	  uur.	  
	  
De	  avond	  staat	  voor	  een	  gezellig	  en	  sportief	  avondje	  
waar	  de	  gezelligheid	  voor	  op	  staat.	  
	  
Graag	  zien	  we	  uw	  inschrijving	  tegemoet	  en	  schroom	  
niet	  om	  vrienden	  en	  familie	  leden	  ook	  op	  te	  geven	  
voor	  dit	  toernooi.	  	  
	  
U	  kunt	  uw	  inschrijving(en)	  sturen	  naar	  
	  tcstoernooien@ttvhuizen.nl	  of	  via	  inschrijflijst	  op	  de	  
website	  
	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  
	  
T.C.S.	  toernooien	  
Edwin	  van	  Dijk	  
Bram	  Gerritsen 
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Recreantenjubileumtoernooi 
	  	  
Beste	  recreant,	  
	  	  
Op	  donderdag	  15	  oktober	  willen	  we	  het	  VD	  |	  Admin-‐
istraties	  &	  Belastingzaken	  toernooi	  houden	  voor	  rec-‐
reanten.	  Dit	  is	  een	  jubileumtoernooi,	  want	  Ina	  en	  ik	  
zijn	  al	  15	  jaar	  bezig	  op	  de	  donderdagavond	  met	  de	  
recreanten.	  
	  
We	  willen	  dit	  keer	  proberen	  om	  extra	  veel	  deelnemers	  
te	  krijgen	  door	  meer	  publiciteit	  te	  maken.	  Ons	  streven	  
blijft	  hetzelfde:	  veel	  plezier!	  Ook	  willen	  we	  proberen	  
om	  meer	  sterke	  spelers	  te	  vragen,	  waardoor	  ook	  de	  
bekende	  	  sterke	  spelers	  niet	  verzekerd	  zijn	  van	  een	  
goed	  resultaat.	  
	  

	  
	  
We	  willen	  om	  uiterlijk	  20.15	  uur	  beginnen.	  
Als	  je	  mee	  wil	  doen	  is	  het	  noodzakelijk	  om	  je	  op	  te	  
geven.	  Dit	  kan	  je	  doen	  door	  	  in	  te	  schrijven	  op	  het	  
formulier	  op	  de	  club,	  of	  door	  één	  van	  de	  volgende	  
nummers	  te	  bellen.	  
	  
035-‐	  5253383	  De	  Kloef	  
	  	  
De	  sluitingsdatum	  is	  dinsdagavond	  13	  oktober.	  
	  	  
We	  hopen	  op	  een	  snelle	  reactie,	  
	  	  
Ina	  Busscher	  en	  Henk	  Oversteegen	  
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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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Afvalscheiding 
	  
Sinds	  het	  bestaan	  van	  de	  vereniging	  hebben	  we	  er	  
geen	  last	  van	  gehad.	  Maar	  sinds	  de	  laatste	  controle	  
van	  de	  milieu	  ambtenaar	  zijn	  we	  verpicht	  een	  AFVAL	  
CONTRACT	  te	  hebben.Wat	  houdt	  dat	  in?	  
	  
Heel	  simpel:	  voor	  het	  beetje	  afval	  wat	  wij	  als	  
vereniging	  produceren	  moeten	  we	  er	  nu	  voor	  gaan	  
betalen.	  De	  grote	  vraag	  werd	  hoe	  we	  dat	  moesten	  
gaan	  organiseren.	  Een	  container	  die	  buiten	  moest	  
komen	  te	  staan	  was	  geen	  optie,	  omdat	  het	  maanden	  
zou	  duren	  voor	  die	  vol	  zou	  zijn	  en	  het	  huren	  van	  zo’n	  
container	  is	  nogal	  prijzig	  en	  dan	  moet	  je	  ook	  nog	  
betalen	  voor	  het	  leeghalen.	  Gelukkig	  wist	  ik	  dat	  er	  bij	  
Van	  Loenen	  Mileu	  de	  mogelijkheid	  was	  vuilniszakken	  
te	  kopen	  en	  als	  die	  dan	  vol	  is	  komen	  ze	  die	  dan	  
ophalen.	  De	  prijs	  van	  zo’n	  vuilniszak	  is	  €	  6.00	  en	  die	  
komen	  ze	  dan	  gratis	  ophalen.	  Voor	  onze	  vereniging	  de	  
beste	  oplossing	  want	  in	  het	  seizoen	  komt	  dat	  neer	  op	  
eens	  in	  de	  drie/vier	  weken	  een	  vuilniszak.	  
	  

	  
	  
Hierbij	  vragen	  we	  wel	  de	  medewerking	  van	  onze	  leden	  
en	  uiteraard	  ook	  van	  de	  bezoekers.	  Sinds	  kort	  staan	  er	  
in	  de	  kantine	  3	  vuilnisbakken	  op	  een	  rij.	  Eén	  voor	  het	  
restafval	  en	  2	  voor	  plastic	  en	  blikjes.	  Ook	  pakjes	  van	  
chocomelk	  en	  meegebrachte	  pakken	  limonade	  (	  mits	  
ze	  leeg	  zijn	  )	  mogen	  tegenwoordig	  bij	  dit	  afval.	  Verder	  
scheiden	  we	  zelf	  al	  karton	  en	  flessen	  en	  frituurvet	  en	  
voldoen	  we	  aan	  de	  regels.	  Het	  frituurvet	  wordt	  netjes	  
ingeleverd	  bij	  de	  SV	  Huizen	  die	  daar	  een	  vergoeding	  
voor	  krijgen.	  Voor	  ons	  is	  dat	  laatste	  niet	  lonend	  om	  
het	  zelf	  te	  doen.	  
	  
Graag	  uw	  aller	  mederwerking	  om	  de	  kosten	  hiervan	  
zo	  laag	  mogelijk	  te	  houden.	  
	  
Jan	  Visser	  

	  
	  
	  

Hobbiezzz 
	   	   	  
Bedankt	  voor	  het	  doorgeven	  van	  deze	  ‘klus’	  Cees…	  en	  
ook	  aan	  Maarten	  voor	  de	  herinneringen	  over	  mijn	  
inzending	  voor	  de	  ‘Voltreffer’.	  
	  
Wat	  is	  eigenlijk	  een	  hobby?	  Sommige	  mensen	  maken	  
van	  huishoudelijk	  werk,	  tuinwerk	  of	  klussen	  hun	  hob-‐
by	  maar	  dat	  doe	  ik	  niet.	  Ik	  begrijp	  een	  hobby	  als	  vri-‐
jetijdsbesteding	  waar	  ik	  ook	  van	  hou	  :)	  Tafeltennissen	  
is	  er	  dus	  een	  van	  mijn	  hobbies,	  zeker	  als	  ik	  (weer)	  fit	  
ben.	  Net	  als	  andere	  sporten:	  racefietsen,	  voetballen,	  
fitness,	  wandelen	  (is	  dat	  een	  sport?).	  Racefietsen	  doe	  
ik	  zo’n	  3-‐4	  keer	  per	  week	  als	  het	  kan,	  s’avonds	  na	  het	  
werk	  een	  lekker	  rondje	  Gooimeer	  rijden	  of	  een	  ronde	  
door	  het	  Gooi	  of	  de	  ‘4-‐provincies-‐tour’	  op	  het	  
weekeinde	  doen.	  Volgend	  jaar	  wil	  ik	  samen	  met	  2	  of	  3	  
vrienden	  bij	  de	  ’12	  uur	  van	  Zolder’	  Amateur-‐fietsrace	  
meedoen.	  Ook	  speel	  ik	  een	  keer	  per	  week	  samen	  met	  
collega’s	  en	  vrienden	  zaalvoetbal,	  iets	  wat	  ik	  altijd	  leuk	  
vind,	  dat	  ik	  vroeger	  lange	  tijd	  actief	  voetbal	  heb	  
gespeeld.	  
	  
Nu	  hou	  ik	  meer	  van	  motorrijden	  en	  motorsport	  
(kijken,	  niet	  racen)	  dus	  zit	  ik	  vaak	  op	  mijn	  motor	  op	  
weg	  naar	  Assen,	  Zandvoort,	  Staphorst,	  Valkenswaard,	  
Spa,	  Zolder	  of	  zelfs	  de	  Nuerburgring	  om	  verschillende	  
races	  te	  zien.	  Reizen	  vind	  ik	  dus	  ook	  heel	  mooi	  en	  
meestal	  probeer	  ik	  ergens	  naartoe	  te	  gaan	  waar	  ik	  ook	  
wat	  (motor)sport	  kan	  zien.	  Zomervakantie	  thuis	  in	  
Duitsland	  is	  altijd	  tijdens	  de	  motorraces	  op	  de	  Sach-‐
senring,	  op	  de	  weg	  terug	  naar	  Nederland	  ga	  ik	  eerst	  
nog	  via	  Spa	  om	  het	  24	  uur	  race	  te	  zien.	  	  
	  
In	  2012	  ben	  ik	  naar	  de	  24	  uur	  race	  op	  de	  Nuerburgring	  
geweest	  wat	  eigenlijk	  alleen	  een	  groot	  7-‐daags	  feest	  
is…	  en	  2012	  was	  er	  ook	  de	  ‘Six	  Days’	  thuis	  in	  
Duitsland,	  de	  oudste	  motorsport	  wereldkampioen-‐
schap	  die	  sinds	  1913	  bestaat.	  Daar	  ben	  ik	  natuurlijk	  
ook	  geweest.	  Maar	  ik	  heb	  ook	  de	  Indy	  500	  en	  de	  Mo-‐
toGP	  races	  te	  Indianapolis,	  de	  MotoGP	  in	  Mugello	  en	  
Valencia	  en	  Superbike	  races	  in	  Brno	  en	  Portimao	  gezi-‐
en.	  En	  er	  zijn	  nog	  meer	  races	  die	  ik	  wil	  zien:	  24	  uur	  
race	  in	  Daytona	  (omdat	  Florida	  in	  Januari	  heel	  mooi	  
en	  warm	  zou	  zijn),	  de	  TT	  op	  de	  Isle	  of	  Man,	  een	  race	  
op	  de	  legendarische	  circuit	  van	  Laguna	  Seca	  in	  Califor-‐
nië,	  Pikes	  Peak	  Hill	  Climb,	  Le	  Mans	  24	  uur	  race	  en	  ze-‐
ker	  de	  Bathurst	  1000	  in	  Australië	  en	  en	  en…Er	  staat	  
dus	  nog	  heel	  veel	  op	  mijn	  ‘bucket	  list’.	  
(vervolg	  op:	  12)	  
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(vervolg	  van	  11)	  
Ik	  ben	  ook	  vaak	  op	  zakenreis	  om	  cursussen	  te	  geven	  
voor	  mijn	  werk.	  Daar	  lukt	  het	  meestal	  niet	  om	  motor-‐
sport	  te	  zien	  en	  dus	  ga	  ik	  even	  naar	  andere	  sport	  
wedstrijden	  kijken:	  handbal	  in	  Barcelona	  of	  Premier	  
League	  voetbal	  in	  Edinburgh	  en	  London.	  
	  
Meer	  heb	  ik	  eigenlijk	  niet	  te	  vertellen.	  Voor	  de	  vol-‐
gende	  Voltreffer	  ben	  ik	  benieuwd	  naar	  de	  Hobbiezzz	  
van	  Irma	  de	  Heer,	  ik	  weet	  dat	  zij	  dit	  jaar	  met	  racefi-‐
etsen	  is	  begonnen	  ;)	  
	  
Arne	  Kießling	  
	  
	  

	  
	  

 
Jeugdcompetitie 

	  	  
	  
Het	  is	  weer	  zover,	  er	  moet	  weer	  wat	  worden	  
geschreven	  want	  de	  competitie	  is	  weer	  van	  start	  ge-‐
gaan.	  Wij	  zijn	  gestart	  met	  4	  teams	  in	  de	  jeugdcompeti-‐
tie.	  Het	  is	  jammer	  dat	  het	  er	  maar	  4	  zijn,	  zo	  weinig	  is	  
nog	  nooit	  voorgekomen	  in	  al	  de	  tijd	  dat	  ik	  
wedstrijdsecretaris	  ben.	  En	  dat	  is	  echt	  al	  een	  tijdje	  
hoor.	  Maar	  ja,	  het	  is	  gewoon	  niet	  anders,	  maar	  het	  is	  
in	  ieder	  geval	  wel	  beter	  dan	  geen	  jeugd.	  
We	  zijn	  de	  competitie	  redelijk	  gestart.	  We	  hebben	  1	  
team	  in	  de	  3e	  klasse,	  dat	  is	  team	  1;	  dan	  een	  team	  in	  de	  
4e	  klasse,	  dat	  is	  ons	  2e	  team;	  ons	  3e	  team	  komt	  uit	  in	  
de	  5e	  klasse.	  En	  team	  4	  speelt	  in	  de	  startersklasse.	  	  	  	  	  	  
Ik	  wil	  nog	  wel	  even	  iets	  uitleggen	  hoe	  het	  werkt	  in	  de	  
startersklasse.	  Hier	  wordt	  een	  halve	  competitie	  
gespeeld,	  je	  speelt	  ook	  maar	  1	  keer	  tegen	  dezelfde	  
tegenstander.	  
Na	  5	  wedstrijden	  wordt	  er	  nog	  een	  halve	  competitie	  
gespeeld	  en	  worden	  de	  plaatsen	  verdeeld,	  je	  heb	  dan	  
een	  poule	  van	  de	  nummers	  1	  t/m	  4	  en	  een	  poule	  van	  
de	  nummers	  5	  t/m	  10.	  	  
	  
	  

	  
	  
	  
En	  daar	  komen	  dan	  in	  de	  laatste	  wedstrijden	  die	  
gespeeld	  worden	  in	  1	  zaal	  alle	  plaatsen	  uit	  van	  nr	  1	  
t/m	  10,	  het	  ligt	  er	  aan	  hoeveel	  teams	  er	  meespelen	  of	  
het	  10	  wordt	  of	  nog	  meer.	  
Dat	  is	  wel	  een	  heel	  leuke	  middag	  en	  worden	  de	  prijzen	  
uitgereikt	  aan	  alle	  spelers	  die	  mee	  speelden	  in	  de	  
starterscompetitie.	  En	  daarna	  is	  het	  weer	  wachten	  op	  
de	  voorjaarscompetitie.	  
	  
Huizen	  1	  speelt	  in	  een	  poule	  van	  6	  en	  zij	  staan	  daar	  op	  
de	  3e	  plaats.	  Hier	  heeft	  Liquenda	  Molenaar	  4	  
wedstrijden	  gewonnen	  van	  de	  9,	  Tim	  Hoek	  (ja	  hij	  is	  
weer	  terug	  van	  weggeweest)	  staat	  op	  7	  gewonnen	  
wedstrijden	  van	  de	  9	  en	  Luca	  Wagenmakers	  komt	  uit	  
op	  4	  van	  de	  9.	  Dus	  dat	  is	  helemaal	  niet	  slecht,	  maar	  je	  
wil	  altijd	  net	  iets	  meer	  maar	  soms	  lukt	  dat	  niet	  en	  
moet	  je	  het	  er	  mee	  doen.	  
	  
Huizen	  2:	  ook	  zij	  spelen	  in	  een	  poule	  van	  6	  en	  ook	  zij	  
doen	  het	  heel	  niet	  slecht,	  zij	  staan	  op	  dit	  ogenblik	  op	  
een	  2e	  plaats	  eigenlijk	  1e	  maar	  met	  1	  wedstrijd	  meer	  
gespeeld.	  Thijmen	  van	  Dijk	  heeft	  hier	  4	  wedstrijden	  
gewonnen	  van	  de	  9,	  Bart	  Swinkels	  deed	  dat	  6	  keer,	  
Daniël	  Pejic	  won	  er	  7	  van	  de	  9	  en	  Ricardo	  Romijn	  won	  
er	  3	  van	  de	  6.	  Dus	  ook	  dat	  is	  een	  prima	  resultaat,	  	  
ja	  toch?!	  
	  
Huizen	  3:	  zij	  hebben	  nog	  een	  wedstrijd	  in	  te	  halen,	  
want	  de	  1e	  wedstrijd	  hebben	  zij	  nog	  niet	  gespeeld,	  
maar	  tot	  nu	  toe	  staan	  zij	  op	  de	  2e	  plaats.	  Jammer	  is	  
het	  dat	  hier	  een	  club	  is	  afgevallen	  en	  zij	  dus	  een	  poule	  
van	  5	  hebben.	  Het	  is	  nooit	  zo	  leuk	  om	  minder	  
wedstrijden	  te	  moeten	  spleen,	  maar	  daar	  kan	  nie-‐
mand	  iets	  aan	  doen	  dat	  komt	  gewoon	  voor.	  Hier	  heeft	  
Marco	  Wagenmakers	  er	  2	  van	  de	  6	  gewonnen,	  Koen	  
Gerards	  wist	  er	  4	  van	  de	  6	  te	  winnen	  en	  Gijs	  de	  Ruijter	  
won	  er	  3	  uit	  6.	  Ook	  dat	  is	  dus	  een	  goede	  score	  van	  alle	  
3,	  dus	  alles	  is	  hier	  nog	  mogelijk.	  Ze	  moeten	  de	  inhaal-‐
wedstrijd	  nog	  spelen	  tegen	  de	  Bijmaat	  en	  die	  hebben	  
nog	  niets	  gewonnen,	  maar	  zij	  hebben	  ook	  nog	  maar	  1	  
keer	  gespeeld,	  dus	  daar	  is	  nog	  niet	  zo	  veel	  van	  te	  
zeggen.	  
	  
Huizen	  4:	  ons	  startersteam	  doet	  het	  ook	  heel	  goed.	  Zij	  
staan	  op	  dit	  moment	  op	  de	  1e	  plaats,	  zij	  hebben	  alles	  
nog	  gewonnen.	  Het	  is	  hier	  niet	  precies	  te	  zeggen	  
hoeveel	  de	  jongens	  er	  ieder	  hebben	  gewonnen	  in	  
totaal	  en	  uit	  hoeveel	  wedstrijden	  want	  als	  zij	  met	  3	  
man	  spelen	  is	  het	  weer	  anders	  als	  met	  2	  man	  en	  dat	  
mag	  allemaal.	  	  
(vervolg	  op	  blz:	  15)	  
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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:	  12)	  
Ik	  kan	  alleen	  zeggen	  dat	  Justin	  Metz	  3	  partijen	  heeft	  
gewonnen,	  maar	  ik	  weet	  niet	  uit	  hoeveel	  wedstrijden	  
en	  voor	  Lucas	  Kamp	  geldt	  hetzelfde,	  hij	  heeft	  er	  2	  
gewonnen	  en	  Luca	  Smit	  heeft	  er	  4	  gewonnen.	  Het	  is	  
zo	  als	  je	  dubbelt	  speel	  je	  soms	  maar	  1	  enkel	  partij,	  dus	  
zijn	  de	  verhoudingen	  soms	  een	  beetje	  scheef,	  maar	  ik	  
weet	  wel	  dat	  ze	  het	  allemaal	  prima	  doen	  en	  zeker	  om	  
dat	  ze	  voor	  het	  eerst	  competitie	  spelen.	  Ik	  hoop	  dat	  
het	  vervolg	  van	  het	  seizoen	  ook	  zo	  gaat	  en	  als	  het	  kan	  
nog	  iets	  beter	  maar	  dat	  willen	  we	  altijd.	  Tot	  op	  heden	  
hebben	  ze	  er	  allemaal	  wel	  lol	  in	  en	  dat	  is	  toch	  bel-‐
angrijk.	  
	  
We	  hopen	  wel	  dat	  er	  weer	  wat	  jeugd	  bij	  komt,	  want	  4	  
teams	  is	  toch	  wel	  een	  beetje	  weinig.	  
Hopelijk	  komt	  er	  weer	  wat	  bij	  na	  de	  demonstratiedag	  
bij	  de	  Boni.	  Het	  zou	  wel	  leuk	  zijn	  als	  de	  jeugd	  zelf	  ook	  
eens	  aan	  iemand	  vraagt	  of	  zij	  niets	  zien	  in	  tafeltennis	  
hij	  /	  zij	  kan	  altijd	  een	  keer	  komen	  kijken	  op	  zaterdag,	  
ook	  kan	  hij	  /	  zij	  zelf	  een	  balletje	  komen	  slaan,	  probeer	  
maar	  gerust	  iemand	  op	  school	  te	  strikken.	  
	  
Dat	  was	  voor	  deze	  keer	  wat	  ik	  even	  schrijven	  wilde,	  
volgende	  keer	  wordt	  het	  misschien	  weer	  iets	  meer.	  
Wel	  wens	  ik	  iedereen	  nog	  een	  sportief	  en	  plezierig	  
vervolg	  toe	  van	  deze	  competitie.	  
	  
Namens	  de	  Technische	  Commissie	  Jeugd,	  
Peter	  v/d	  Broek	  
	  

De week van ……….. 
	  
Helaas	  het	  is	  weer	  maandag,	  dus	  ik	  moet	  naar	  school.	  
Maandag	  is	  ook	  de	  langste	  dag,	  dan	  zit	  ik	  tot	  16:20u	  
op	  school.	  Gelukkig	  geen	  huiswerk,	  dat	  was	  al	  af.	  
	  
Dinsdag	  ging	  ik	  op	  school	  koken,	  dat	  is	  het	  allerleukste	  
op	  school.	  We	  hebben	  parfait	  gemaakt	  voor	  het	  diner	  
van	  de	  woensdag.	  Een	  hazelnoot	  parfait	  met	  eigen	  
gemaakte	  five	  spices	  kletskop.	  
	  
Woensdag	  was	  een	  spannende	  dag,	  voor	  het	  eerst	  in	  
het	  restaurant	  van	  school	  gewerkt.	  
Dit	  heet	  Ostrea,	  hier	  kan	  je	  2x	  per	  week	  een	  4	  gangen	  
diner	  krijgen	  voor	  €15,	  gekookt	  en	  geserveerd	  door	  de	  
leerlingen	  van	  De	  Brink	  in	  Laren.	  Ik	  stond	  die	  avond	  in	  
de	  bediening.	  Het	  is	  heel	  goed	  gegaan	  en	  het	  was	  erg	  
leuk.	  
	  
Vanaf	  donderdag	  wordt	  het	  saai,	  dan	  gebeurt	  er	  niks	  
meer	  interessants.	  Wel	  ’s	  avonds	  naar	  tafeltennis	  trai-‐
ning	  geweest.	  
	  

	  
	  
Vrijdag	  ook	  niks	  beleeft,	  eindelijk	  weer	  weekend.	  
Filmpje	  gekeken.	  
	  
Zaterdag,	  tafeltennis!	  Thuiswedstrijd	  gespeeld	  en	  
gewonnen	  met	  9-‐1!	  	  
	  
Zondag	  naar	  de	  bioscoop	  geweest,	  film	  was	  niet	  zo	  
leuk.	  
	  
Dit	  was	  mijn	  week.	  
Luca	  Wagenmakers,	  ik	  vind	  dat	  Bart	  Swinkels	  het	  
nu	  maar	  aan	  de	  buurt	  is.	  
	  
	  
 
 

Laddertoernooi 17 oktober 2015 
	  
Beste	  jeugd	  en	  senioren,	  
	  
Enige	  tijd	  geleden	  hebben	  we	  een	  laddercompetitie	  
opgezet.	  
We	  hebben	  gemerkt	  dat	  het	  niet	  echt	  loopt	  en	  we	  
willen	  de	  laddercompetitie	  nog	  eens	  extra	  onder	  jullie	  
aandacht	  brengen.	  
	  
We	  gaan	  een	  laddertoernooi	  met	  jeugd	  en	  senioren	  
organiseren.	  Dit	  toernooi	  zal	  plaatsvinden	  op	  zaterdag	  
17	  oktober	  2015.	  Wij	  verwachten	  dat	  alle	  jeugd	  aan-‐
wezig	  is,	  zodat	  er	  veel	  ladderpartijen	  gespeeld	  kunnen	  
worden.	  Wij	  gaan	  ervan	  uit	  dat	  de	  senioren	  zich	  ook	  
laten	  zien	  en	  er	  een	  echte	  jeugd/seniorenladder	  van	  
maken.	  	  
	  
Het	  toernooi	  zal	  beginnen	  om	  13.00	  uur	  en	  zal	  rond	  
16.30	  uur	  afgelopen	  zijn.	  Er	  komt	  een	  inschrijfformu-‐
lier	  te	  hangen	  in	  de	  Kloef	  en	  uiteraard	  is	  er	  de	  moge-‐
lijkheid	  om	  via	  de	  site	  in	  te	  schrijven.	  	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  
Namens	  T.C.J.	  en	  T.C.S.,	  
	  	  
Cees	  Lam	  en	  Edwin	  van	  Dijk	  
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Mini meerkampen bij SVE 

	  
Op	  27	  september	  2015	  werd	  de	  mini	  meerkampen	  gespeeld	  bij	  SVE	  in	  Utrecht.	  In	  zes	  klassen	  werd	  het	  toer-‐
nooi	  gespeeld.	  
TTV	  Huizen	  was	  vertegenwoordigd	  met	  drie	  spelers,	  te	  weten	  Justin	  Metz,	  Lucas	  Kamp	  en	  Luca	  Smit.	  Zij	  wer-‐
den	  begeleid	  door	  Robert	  Smit	  en	  Edwin	  van	  Dijk.	  
	  
Justin	  werd	  geplaatst	  in	  een	  erg	  sterke	  poule,	  maar	  wist	  zeer	  knap	  een	  wedstrijd	  te	  winnen.	  
De	  wedstrijden	  die	  Justin	  niet	  kon	  winnen,	  gaf	  hij	  ook	  niet	  op.	  Hij	  speelde	  sterk	  onder	  begeleiding	  van	  zijn	  
eigen	  trainer	  Edwin.	  
	  
Lucas	  ging	  als	  een	  speer	  van	  start.	  Hij	  won	  de	  eerste	  drie	  wedstrijden,	  maar	  dacht	  toen	  dat	  het	  wel	  genoeg	  
was.	  Hij	  won	  niet	  meer,	  maar	  speelde	  wel	  zeer	  goede	  wedstrijden.	  
Lucas	  gaat	  met	  sprongen	  vooruit	  volgens	  de	  twee	  coaches.	  
	  
Luca	  kreeg	  de	  kans	  om	  zijn	  titel	  te	  verdedigen	  in	  zijn	  poule.	  Luca	  is	  gewend	  aan	  deze	  sterkte	  en	  kan	  er	  goed	  
mee	  overweg.	  Geconcentreerd	  en	  vol	  energie	  begon	  hij	  aan	  zijn	  wedstrijden.	  Luca	  won	  uiteindelijk	  al	  zijn	  
partijen	  zonder	  gameverlies,	  een	  knappe	  prestatie.	  
	  
Heren,	  namens	  de	  TCJ	  alle	  drie	  gefeliciteerd	  en	  op	  naar	  de	  volgende	  minimeerkampen!	  
	  
Cees	  Lam	  
Coördinator	  Externe	  Toernooien	  
 

                          
 

      
(foto’s:	  Cees	  Lam)	  

! ! !
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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.
Helaas"is"deze"niet"geraden"maar"nu"was"het"Paul"Dekker."

"

Wanneer: Wat:( Voor(wie:
12#oktober Bestuursvergadering
13#oktober Training Jeugd6&6Senioren
14#oktober 55+6groep Senioren
14#oktober TCS6vergadering
15#oktober Training Jeugd
15#oktober VD6jubileumtoernooi Senioren6recreanten
16#oktober Training6recreanten Jeugd
17#oktober Vrije6week Jeugd
17#oktober Boni6actie Jeugd
19#oktober Pac6vergadering
20#oktober Training Jeugd6&6Senioren
21#oktober 55+6groep Senioren
22#oktober Training Jeugd
22#oktober Training6recreanten Senioren
23#oktober Training6recreanten Jeugd
23#oktober Vriendentoernooi Senioren
24#oktober GTTC616Groningen6#6Huizen61 Senioren
24#oktober Allem6jeugd6teams6spelen6uit Jeugd
26#oktober Competitie6week66 Senioren
27#oktober Training Jeugd6&6Senioren
27#oktober Deadline6infomail Jeugd6&6Senioren
28#oktober 55+6groep Senioren
29#oktober Training Jeugd
29#oktober Training6recreanten Senioren
30#oktober Training6recreanten Jeugd
31#oktober Huizen616#6Trias Senioren
31#oktober Alle6jeugd6teams6spelen6thuis Jeugd

Voor(in(je(Agenda

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




