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Eind april, hoog tijd voor de 2e Voltreffer van dit jaar.
De voorjaarscompetitie zit er alweer op, de resultaten van zowel de jeugd als de senioren zijn
terug te vinden in deze Voltreffer. Het blijft wennen zo'n competitie met maar 6 teams in een
poule. Zelf zie ik liever weer de oude competitie opzet terug met 8 teams, helaas schijnt dit
organisatorisch niet mogelijk te zijn. Op de ALV van onze vereniging hoorde ik in de
wandelgangen dat er bepaalde verenigingen in de afdeling op de ALV van de afdeling midden
Nederland (weer) het voorstel willen doen om in de competitiewedstrijden games tot de 11 te
gaan spelen. Als dit doorgaat dus nog minder wedstrijdpunten per seizoen. Nog meer
veranderingen en je bent straks langer aan het rijden voor een competitiewedstrijd dan
daadwerkelijk aan het spelen.
Sinds de ALV hebben wij als vereniging sinds jaren weer een voltallig bestuur. Vanaf deze
plaats wens ik alle bestuursleden van harte succes met hun functie. In deze Voltreffer stellen
een aantal bestuursleden zich aan u/je voor. Ook in deze Voltreffer een stuk vanuit het bestuur
over een aantal zaken die op de ledenvergadering zijn besproken.
Terug van weggeweest in deze Voltreffer het item jeugd in de schijnwerper. Dit item is te lezen
in de jeugdhoek. Op speciaal verzoek van de jeugdcommissie is deze titel gegeven aan de items
voor de jeugd.
Ook in de laatste maanden van dit voorjaar staat de vereniging niet stil. De
clubkampioenschappen worden gehouden. Tip voor de volgende keer, houdt de algemene
clubkampioenschappen voor senioren in januari, dit trekt meer deelnemers. De jeugd heeft met
Goede Vrijdag al jaren een goede datum gevonden. Ook wordt er voor zowel de jeugd als de
senioren een dubbeltoernooi georganiseerd. De bekercompetitie start in mei. Bad Vilbel komt
midden juni op bezoek, dit zal op sociaal en sportief vlak waarschijnlijk weer een hoogtepuntje
worden. De overige aktiviteiten zijn terug te vinden op de aktiviteitenlijst achter in de
Voltreffer.
Gelukkig is deze Voltreffer toch weer een Voltreffer geworden van normale dikte. Dit zag er
lange tijd niet naar uit. Er waren al 2 stukken binnen op de avond van de deadline……
Laten we maar zeggen beter laat dan nooit ☺
Nu maar hopen dat deze Voltreffer weer kan worden gekopieerd, De noodoplossing van vorige
keer kwam goed uit. Maar de kwaliteit en het sorteren bij een copy shop heeft toch zijn
voordelen.
Iedereen veel leesplezier toegewenst.
Namens de redactie
Robert.

Van de voorzitter

Na een (te) lange periode met z’n vijven, zijn we eindelijk weer voltallig. Ik heb het dan
natuurlijk over het bestuur waarvan ik nu als voorzitter deel uitmaak. Voor degenen die mij niet
kennen kan ik vertellen dat ik in oktober 1996 lid geworden ben en in het najaarsseizoen van
1997 competitie ben gaan spelen. Een leuk detail vind ik zelf dat mijn eerste kennismaking met
de competitie een invalbeurt was in het team waarin ook Jan van den Broek en Maarten

Robbers zaten, wie had ooit gedacht dat we samen in het bestuur zouden zitten. Op de vraag
van de toenmalige voorzitter Geert Molenaar of ik iets voor de vereniging wilde doen en
waarop mijn antwoord “ja” was, kon ik niet vermoeden waar het heen zou gaan en eerlijk
gezegd weet ik dat nog steeds niet. Hij vroeg mij na te denken over het secretariaat, vervolgens
had ik twee weken nodig om tot een beslissing te komen. U denkt nu misschien dat ik er twee
weken goed over nagedacht heb, helaas moet ik u teleurstellen. Ik had namelijk geen flauw idee
wat het inhield, maar na een oriënterend gesprek met de toenmalige secretaris André Rebel
dacht ik: Ze hebben iemand nodig en vragen me, dus zien ze iets in mij. Ik kan niet meer doen
dan mijn best, ben als lid onderdeel van deze vereniging en wil me ook inzetten voor deze
vereniging, dus ben ik in juni 1998 gewoon begonnen. Na mijn voornemen het rustiger aan te
gaan doen realiseerde ik me dat ik onlosmakelijk verbonden ben met deze vereniging, dus toen
de vorige voorzitter André Rebel mij vroeg onze vereniging te vertegenwoordigen en sturing te
gaan geven aan het nieuwe bestuur had ik eigenlijk niet lang nodig om tot een beslissing te
komen. Ik voel me hier thuis en blijf het spelletje leuk vinden, daarnaast werd ik
geconfronteerd met gemotiveerde kandidaat bestuursleden. Mijn kandidaatstelling was dus een
logisch gevolg, ondanks het feit dat ik niet weet of ik wel een geschikte voorzitter ben, maar ja
wie weet dat wel van tevoren. Ik heb een goed gevoel over het nieuwe bestuur en heb er dan
ook het volste vertrouwen in: een penningmeester waar we, al snel na haar aanstelling, een
blind vertrouwen in hebben gekregen, ik ben er van overtuigd dat de kascontrolecommissies
van de afgelopen jaren dat met mij eens zijn; een secretaris die weloverwogen zijn mening
geeft, meedenkt en leergierig is; een vertegenwoordiger van de T.C.S. met veel bestuurs- en
commissie-ervaring waarmee ik de afgelopen vijf jaar zeer goed en prettig samengewerkt heb;
een vertegenwoordiger van de T.C.J. die al jaren ervaring heeft met de jeugd; een
vertegenwoordiger van de Z.K.C. die voorbestemd is voor deze functie; en een
vertegenwoordiger van de P.A.C. die zich sinds zijn aanstelling in januari 2003 vastgebeten
heeft in alles wat te maken heeft met deze commissie. Daar komt bij dat de
commissievertegenwoordigers volgens mij al vanaf hun geboorte betrokken zijn bij de T.T.V.
Huizen en precies weten waar de T.T.V. Huizen voor staat. Aldus een compleet uit zeven
personen bestaand nieuw bestuur, er ontbreekt echter nog één functie, te weten een vicevoorzitter. Binnenkort zal deze vanuit het bestuur benoemd worden.

Robert Bunschoten en Inge Horseling wil ik nogmaals bedanken voor het werk dat zij verricht
hebben in het bestuur. Ook André Rebel wil ik even noemen, hij heeft naast het voorzitterschap
ook langere tijd de T.C.S. en P.A.C. waargenomen.

De in februari 2003 gehouden open dagen waren geslaagd, alsmede het Prima Donna Kaas
Stratentoernooi voor de senioren en het Prima Donna Kaas Vriendentoernooi voor de jeugd.
Een evaluatie van de open dagen wordt nog gemaakt door de ledenwerfactiecommissie,
bestaande uit Jan van den Broek, André Rebel en Martin van Toorn.
De 55+ club is in het kader van de jaarlijkse uitwisseling op bezoek geweest bij T.I.O.S. in
Tilburg, helaas hebben ze verloren.
Ten aanzien van de onlangs gehouden A.L.V. verwijs ik u naar een apart stuk in deze
Voltreffer. Na de A.L.V. nam Jaap Roeten namens de vrijwilligersbeleidcommissie het woord.
Op 1 juli 2003 is het vrijwilligersbeleidsplan gereed en zal er een enquête gehouden worden
onder de leden omtrent het doen van vrijwilligerswerk. Deze commissie is al geruime tijd bezig
het vrijwilligerswerk te inventariseren en op papier te zetten om een beter inzicht te krijgen in
de taken, de werving en het behoud van vrijwilligers.
De voorjaarscompetitie is ten einde, bij de jeugd hebben team 3 en 5 het kampioenschap

binnengehaald. Van harte gefeliciteerd. Bij de senioren waren er geen kampioenen, al zaten er
een paar teams dicht tegenaan, volgend seizoen lukt het. Ik hoop dat alle uitslagen verwerkt
zijn, zodat de resultaten en percentages in deze Voltreffer weergegeven kunnen worden, zie de
verslagen van de T.C.J. en de T.C.S..
De Prima Donna Kaas clubkampioenschappen jeugd zijn inmiddels gehouden, de opkomst was
goed. Er zijn leuke foto’s gemaakt, die nabesteld kunnen worden. De Prima Donna Kaas
algemene clubkampioenschappen voor de jeugd heb ik zelf mogen aanschouwen, er werd goed
gespeeld. De halve finales en finales waren een genot om te zien, Maaike Visser is algemeen
clubkampioen bij de meisjes en Jelle Vijfhuize bij de jongens. Voor een uitgebreid verslag
verwijs ik u naar de T.C.J.-stukjes. Ook de Prima Donna Kaas clubkampioenschappen bij de
senioren zijn in volle gang, ten tijde van dit schrijven zijn alleen de recreanten en de 6e klasse
aan bod geweest.
Nu het competitieseizoen voorbij is en de Prima Donna Kaas clubkampioenschappen bijna
voorbij zijn wil ik iedereen wijzen op de mogelijkheden om het voorjaarsseizoen af te sluiten.
Op de kalender staan nog onder andere het uitje van de jeugd op 31 mei 2003, het
vrijwilligersuitje op 31 mei 2003, de bekercompetitie, de uitwisseling met Bad Vilbel van 13
t/m 15 juni 2003 (slaapplaatsen zijn nog steeds welkom), en de seizoensafsluiting. Natuurlijk
kan er ook nog gewoon een balletje geslagen worden op de vrijdagavond.

Frank Hagen

Competitie overzicht voorjaar 2003
Deze competitie zit er weer op helaas geen enkele kampioen maar wel 2 degradanten, voor mij
was het een gemakkelijk seizoen alle wedstrijden waren op tijd gespeeld met weinig invallers,
helaas wat meer boete`s dan andere jaren dat komt vooral dat de formulieren in Hilversum
beter nagekeken worden, de meeste boete`s vielen bij de winst/verlies gegevens van de
tegenstander dat schijnt moeilijk in te vullen zijn.
team overzicht
team 1 draaide lang mee voor het kampioenschap maar de laatste 2 wedstrijden werd verloren
en dat was jammer
eindstand
Goodluck 2
Vtv 5
Huizen 1
Shot 3
Quick 2
Ubtv

percentage
63 P
61
51
50
39
36

Andre
Patrick
Jerriy
Jurriaan

88 %
61
22
5

team 2
Wist zich al vroeg in de middenmoot te vestigen en is daar ook geëindigd een goed seizoen
voor dit team.
Uttc 1

75 p

Robert

74 %

Tvp 1
Rega 5
Huizen 2
Over t net
Bijmaat 5

54
52
49
42
28

Geert
Patrick
Rolf

54
52
49

team 3
dit team is helaas gedegradeerd en valt uit elkaar alleen Bert blijft over we gaan wel weer een
3e klas plaats aanvragen voor dit team dat dan aangevuld wordt met jonge talenten
Uttc 5
Mttc 1
Quick 7
Good luck 5
Huizen 3
Shot 6

78 p
60
56
47
30
29

Monique
Bert
Bart
Frank

50 %
37
21
11

team 4
Werd net geen kampioen Rega was iets sterker helaas toch een goede competitie
Rega 9
77 p
Piet
91 %
Huizen 4
74
Alex
81
Over t net 4
47
Joop
71
Werinon 2
46
Richard
50
Bijmaat 10
32
Laren 7
24
team 5
Deed goed mee een mooie derde plaats ook dit team valt uit elkaar Bianca gaat landelijke
damescompetitie spelen
Atc 7
Lelystad 4
Huizen 5
Hoogland 2
Almeerspin 6
Vitus 2

76 p
66
53
47
37
21

Edwin
Jan
Bianca

70 %
52
47

team 6
stond bijna de hele competitie op de 5e plaats en eindigde op de 2e plaats een knappe
prestatie
Bijmaat 8
Huizen 6
Almeerspin 7
Atc 8
Overhees 1
Lelystad 5
team 7

75 p
52
51
48
45
19

Rob
Bert
Kees

60 %
57
44

Ging het proberen in de 4e klas maar duikelt er weer snel uit uithuilen en opnieuw
proberen
Goodluck 7
Tcl 1
Victoria 10
Bijmaat 9
Rega 8
Huizen 7

90 p
55
52
43
34

Piet
Martin
Hennie

40 %
17
13

team 8 Onze youngsters hebben het in het 1e seizoen bij de senioren meer dan voortreffelijk
gedaan
Smash 3
67 p
Thijs
68%
Atc 9
66
Bianca
48
Goodluck 8
65
Nicole
46
Huizen 8
43
Sabine
24
Zeta 2
32
Barneveld 3
27
team 9
een zeer stabiel 5e klas team ook nu weer een 3e plaats
Zeta 3
Atc 10
Huizen 9
Lelystad 7
Almeerspin 8
Werinon 3

75 p
70
61
36
32
26

Gertjan
Paul
Harrie

67 %
60
50

team 10
Ook een goede 5e klasser de stand op de ranglijst ligt vooral aan Klaas hoe meer hij mee speelt
hoe hoger de klassering helaas deed hij maar 4 keer mee maar wel 100 %
Lelystad 3
Atc 11
Buna 5
Huizen 10

66 p
58
53
52

Klaas
Henk
Pieter K
Pieter H

100 %
71
46
24

team 11
Van dit team had ik toch meer verwacht dan een 6e plaats
Quick 12
Victoria 13
Eemnes 2
Tovo 2
Goodluck 11
Huizen 11

team 12

69 p
61
56
51
33
30

Maarten
Jan Joost
Jan
Gerrit
Maurice

46%
33
29
29
17

Heeft dit jaar veel progressie gemaakt een mooie 4e plaats was hun deel
Zeta 4
Quick 13
Ubtv 5
Huizen 12
Almeerspin 9
Bijmaat 12

78 p
68
61
43
32
18

Jasper
Joop
Gerrit
Robin

67 %
67
38
10

team 13
Vaak werd dit team 6 maar nu werd het 5 goed zo wel gaan er 2 speelsters uit dit team
Atc 12

65 p
Vitac 4
Elan 6
Tivu 2
Huizen 13
Veenland 12

63
58
52
35
27

Monique
Piet
Hans
Maaike
Bram

46 %
46
33
33
20

team 14
Heeft zijn draai goed gevonden een nette 4e plaats
Buna 6
Zeta 5
Lelystad 8
Huizen 14
Goodluck 14
Victoria 18

71 p
66
56
49
31
27

Klaas
Goos
Lammert
Rob

100 %
80
33
17

team 15
dit team speelde 6e kl recreatief een halve competitie met acht teams leverde een 5e plaats op
daarna werd in de poule 5 t/m 8 plaats een keurige 5e plaats gehaald
Huizen 15
19 p
Fletio 5
Reflex
Douwe Egberts

Inge
15
13
13

67 %
Marjon
Linda

50
0

dit was het team overzicht hierbij is deze competitie afgelopen, de komende weken krijgen we
nog wat clubkampioenschappen en bekercompetitie, begin mei gaat de TCS zich bezig houden
met de team indeling voor de najaarscompetitie tot slot wens ik iedereen een prettige vakantie
en wat de competitie betreft die begint weer maandag 15 september
Bert Jongerden

Wedstrijdsectretaris

Bad Vilbel
Zoals u al in de voorgaande Voltreffers hebt kunnen lezen (en mogelijk ook gehoord hebt in de
“wandelgangen”) komen onze vrienden uit Bad Vilbel ons weer een bezoek brengen.
In het weekend van 13 t/m 15 juni hebben we een leuk programma opgezet, waarin we voor
onze gasten, maar ook voor eigen leden, van alles wat te bieden hebben.

Het programma ziet er als volgt uit:
Vrijdag 13 juni
Aankomst van de Duitse gasten in de kloef om 17.00 uur. De gasten worden ontvangen met
een kopje koffie en koek en vervolgens onderverdeeld in de gastgezinnen. De avond is verder
vrij ter besteding. Uiteraard is de Kloef open, maar ergens anders heen gaan is natuurlijk ook
een optie.
Zaterdag 14 juni
Om 10.30 uur wordt er verzameld in de Kloef. Om 11.00 uur start het tafeltennistoernooi. Bad
Vilbellers en Huizers worden gemixt. ER wordt gespeeld in diverse poules en natuurlijk wordt
er naar sterkte gekeken.
Om ongeveer 13.00 uur wordt het toernooi onderbroken voor een lunch. Alle deelnemers
krijgen deze uiteraard van de vereniging aangeboden.
Om ongeveer 17.00 uur eindigt het toernooi met prijsuitreiking. Iedereen frist zich even op en
eet thuis wat.
Om 20.30 uur verwachten we iedereen weer terug voor een leuke feestavond. Er is besloten
deze avond niet alleen voor Duitse gasten en gastgezinnen open te stellen, maar voor alle
leden. We maken er een gezellig Eindejaarsfeest van.
Het feest heeft het thema “Eurovisie” meegekregen, waarbij hapjes, drankjes, aankleding van
de zaal en kantine en uiteraard ook de muziek in het teken van dit thema staan. Tevens worden
er een aantal playback-optredens verzorgd door ons en hopelijk ook de Duitsers. Uiteraard kunt
u zich hiervoor opgeven. In ieder geval lijkt het bij voorbaat al een zeer geslaagde avond te
worden!
Zondag 15 juni
Om 13.00 uur is het weer verzamelen in de Kloef, waar we vervolgens afscheid nemen van
onze Duitse gasten.

Bij deze doen wij nogmaals een oproep aan alle leden een steentje bij te dragen aan dit festijn.
Allereerst hebben we nog een aantal slaapplaatsen nodig om onze gasten onder te brengen.
Daarnaast kunt u zich natuurlijk ook opgeven als deelnemer aan het toernooi. Hoe meer
zielen, hoe meer vreugd! En als laatste zou het fantastisch zijn als een aantal leden een
playback-act zouden willen doen. Ook hiervoor is de mogelijkheid om u op te geven. Denk
eens aan de lol, die het met zich meebrengt: Een lid als Dana International of Teach Inn, die de
oude tijden van het songfestival weer doet herleven. Wat dacht u van Frizzle Sizzle of Teddy
Scholten? Maar ook winnaars als Abba, Celine Dion, Udo Jürgens of Vicky Leandros zijn
mogelijkheden. Doe mee en geef je op!
Een dezer dagen zal er een brief in uw bus vallen met daarop alle mogelijkheden, inclusief
antwoordstrook. Opgave kan via die strook gedaan worden, maar een telefoontje mag ook.
Naar Kees Visser (035-5268429) of Geert Molenaar (035-5267490).
Dus: voor opgave voor slaapplaatsen, deelname aan toernooi, deelname aan playback-act en
feestavond kunt u bellen naar bovenstaande nummers. Behalve het telefoontje is deelname aan
genoemde activiteiten geheel gratis!
Kees en Geert

Onderhoud Kantine
We naderen het eind van het seizoen. Dit betekent dat er weer van alles wordt georganiseerd,
clubkampioenschappen, een vrijwilligersavond, een slotavond en ook voor de jeugd staan leuke
dingen op stapel. Maar aan het eind van het seizoen wordt er ook altijd groot onderhoud aan de
kantine gepleegd. Alles wordt van zijn plek gehaald en ieder hoekje en gaatje wordt uitgemest
en gepoetst voor het nieuwe seizoen. Dit jaar staat behalve de grote schoonmaak ook een
schilderbeurt op het programma. Het wordt geen schokkende metamorfose, maar alle kleuren
worden weer opgefrist en kleine beschadigingen gerepareerd.
Nu maken vele handen licht werk, dus ben je bereid om te helpen schoonmaken of schilderen
(allebei mag natuurlijk ook), laat mij dit dan even weten. De schilderbeurt staat gepland voor
de laatste week van juni, eerste week van juli. De schoonmaak valt erna, dan wel tussendoor.
Voor meer inlichtingen kun je bij mij terecht.
Namens de Z.K.C.
Kees Visser.

Prima Donna Kaas Stratentoernooi 27 februari 2003
Een oud concept onder een nieuwe naam en in een andere periode. Op deze wijze wilde het
bestuur graag de open dagen voor de senioren afsluiten. Het draaiboek voor het Stratentoernooi
werd uit de kast gehaald, hernoemd tot Prima Donna Kaas Stratentoernooi en we konden aan
de slag.
De P.A.C. heeft voor de promotie en de inschrijfformulieren gezorgd, zodat wijd en zijd
bekend was dat er een toernooi gehouden werd. Daarom viel het aantal inschrijvingen van
zeven teams uiteindelijk een beetje tegen. Normaliter zouden we bij een hoop inschrijvingen
qua opzet voor een dubbeltoernooi gekozen hebben, maar nu konden we een half
Daviscupsysteem spelen in een poule van zeven. Er werden twee enkels gespeeld en eventueel
nog een dubbel als het na de enkels een gelijkspel was.
Het toernooi zou beginnen om half acht. Dit bevreemdde me wel, daar ik dacht dat op dat
moment de jeugd nog aan het trainen was. Maar normaliter zou dat niet zo’n probleem zijn,
daar het meestal toch wel tot een uur of acht duurt voordat alle deelnemers er zijn. Niets was
minder waar. Alle deelnemers waren om tien over half acht aanwezig en uiteraard was de jeugd
toen nog aan het trainen. Gelukkig was het geen probleem voor hen om iets eerder te stoppen
en iets voor achten werd vervolgens een aanvang genomen met het toernooi.
Er werd sportief gestreden en dit resulteerde ook regelmatig in een beslissende dubbel. Soms
pasten de spelers in overleg ook de handicap aan, daar ze beter van elkaar wisten wat ze aan
elkaar hadden. Zo gaf bijvoorbeeld Rien van der Putten zijn voorsprong van zes punten tegen
Gert-Jan Stolte op en dit resulteerde in een spannende partij die nipt door Gert-Jan gewonnen
werd.

Rond half twaalf kon de stand opgemaakt worden en bleek dat met dit toernooi de jarenlange
ervaring van de 55+-ers doorslaggevend was geweest. De uitslag was namelijk als volgt: Arie
Rebel en Piet Versteeg wonnen op onderling resultaat van de nummers 2. Zij konden het
thuisfront met twee flessen wijn verblijden. De nummers 2 waren Rien van der Putten en Meep
Kossen, zij konden elk één fles wijn meenemen. Derde werden Joop Rövekamp en Jan Gooijer
op onderling resultaat met de nummers 4 en 5, te weten Henny Dekker en Robert Tielkemeyer

respectievelijk Paul Dekker en Wouter Bertelink. Zesde werden Maaike van der Neut en Pascal
Defferding en de zevende plaats was voor Gert-Jan Stolte en Edwin Wortel.
Er werd na afloop nog gezellig nagekletst en gedronken onder de goede zorgen van onze
barman van deze avond: Kees Visser.
Namens de T.C.S.,
Bram Gerritse

PRIK.
De eerste Voltreffer van 2003 stond in het teken van de jaarvergadering. De scheidende
voorzitter nodigt ons allen uit om naar de jaarvergadering ten komen ( nu al verleden tijd).
De penningmeester wil van 20 naar tachtig procent en dan heeft ze het niet over haar
spelpercentage. Enrico Petito is weer eens uitvoerig aanwezig en nu niet met duikverhalen
maar met een verhaal dat hij, naar ik hoop, maar één keer zal vertellen. De familie klein wens
ik van deze plaats veel geluk toe. De licenties komen aan bod, maar er wordt geen verbetering
in het systeem beloofd, dus voor mij houdt dat in dat ik net zo goed geen licentie kan hebben,
hier kom ik straks nog wel even op terug. Een verslag van de open dagen staat vermeld en er is
schoongemaakt.
Kees Visser is naar de trouwerij van Henrico geweest en hij doet daar op zijn geheel eigen
wijze verslag van.
Ook het gedeelte dat speciaal voor de jeugd is, is weer lekker vol, kortom Huizen leeft en de
Voltreffer stond barstensvol verenigingsnieuwtjes.
Vorige week moesten we bij ATC spelen en daar lagen grote stapels met krantjes, daar heet het
Tafelstennis. Ik heb er één doorgebladerd en ik heb kunnen vaststellen dat onze Voltreffer daar
met kop en schouders boven uit steekt. Bij ATC waren acht pagina’s gevuld met
wedstrijdverslagen en standen van het najaar 2002 . Verder waren en advertenties en dat was
het krantje.

Robert, je krijgt een complimentje voor je vasthoudendheid om ons clubblad op een goed
niveau te houden. Maar mijn mede leden die niets in het clubblad schrijven zouden zelfs een
voorbeeld kunnen nemen aan ATC. Schrijf iets in de Voltreffer, al is het maar een verslag van
een wedstrijd.
De jaarvergadering was eigenlijk al afgelopen voor ik er erg in had dat het was begonnen. Ik
wilde met alle geweld een opmerking maken, maar ik schrok er van toen ik al aan de beurt was.
De voorzitter van onze afdeling was aanwezig om Piet Knop te huldigen en hij bleef zitten. Dat
gaf Bert Jongerden de gelegenheid om een vraag van Hennie Dekker door te spelen.
Hennie stelde een vraag over het weer instellen van de vijf promotie klasse. Volgens onze
afdeling maakt dat geen kans, want dan komen er problemen met de licenties. Eigenlijk had er
gezegd moeten worden :” Dan komen er nog meer problemen met de licenties .”
Vorig jaar met de bekercompetitie heb ik meegedaan en ik ben zoveel onrecht met de licenties
tegengekomen dat ik dit smoesje niet accepteer als het hele systeem van licenties niet op de
helling gaat. Misschien komt er nu wel een zevende klas, waardoor een grotere degradatie
noodzakelijk wordt en dus de verschillen in de vijfde klas kleiner.
Ik moet het eerst nog zien.
Laatst las ik in de krant dat de Bijmaat samen met de grote Hilversumse verenigingen in
Hilversum een toernooi gaan organiseren, waarbij iedereen met hetzelfde materiaal speelt.Ik
vind dit een goed streven om tafeltennis attractiever te maken.
Ik vind het echter jammer dat de Bijmaat liever met Hilversum samenwerkt aan een toernooi
dan pogingen onderneemt om het Kahlétoernooi nieuw leven in te blazen.

De dag na de ledenvergadering was er het recreantentoernooi. Ondanks de weinige
ruchtbaarheid die Ina en ik daar aangegeven hebben waren er toch 17 deelnemers.
Daar waren we heel blij mee, maar eigenlijk zou het een teleurstelling moeten zijn. We hebben
meer dan dertig recreanten, minder dan de helft is maar bereid om aan een toernooitje deel te
nemen. Er werd gespeeld in drie poules. Vooral in de sterkste poule was het onderling verschil
zo klein dat puntentelling uitsluitsel moest geven wie de plaatsen drie, vier en vijf bezetten.
Jeroen Blok werd eerste, Arie Rebel tweede, Joop Bakkum derde, Koos Schram vierde, Wim
Heeres vijfde en Gerard de Graaf sloot de rij in deze poule.

In de tweede poule werd meteen de eerste wedstrijd al een finale gespeeld:Rien v.d.Putten
speelde tegen Leo Bijleveld een driesetter , waarbij sets tot ver over de twintig gingen.
Tussentijds werd er even gerust, maar dat kon niet voorkomen dat beide titanen grauw zagen
van inspanning. Uiteindelijk werd Ina Busscher eerste, Dirkjan van Leeuwen tweede,
Rien v.d. Putten derde,Leo Bijleveld vierde, Jaap Roeten vijfde en Mirjam van Beurden was de
hekkensluiter. In deze poule was twee keer onderling resultaat beslissend en wel voor de
plaatsen één en twee en voor de plaatsen vier en vijf.
In de laatste poule was het krachtverschil groter, hoewel ook hier onderling resultaat nodig was
om uit te maken wie poulewinnar was. Landa Moll werd eerste, Goos Westland tweede,
Fernando Koch derde, Pascal Defferding vierde en Edwin Wortel laatste.
Na afloop deelde Ina de eieren en de eerste prijzen uit.
Als jullie dit lezen is de competitie afgelopen, dan zijn ook de clubkampioenschappen
waarschijnlijk al achter de rug en gaan we weer naar de zomer toe, voor veel tafeltennissers zal
het lezen van deze Voltreffer waarschijnlijk de laatste actieve tafeltennis bezigheid zijn van dit
seizoen. Ik vind het echter nog te vroeg om jullie nu al een prettige vakantie toe te wensen.

Recreanten en zesde klas clubkampioenschappen.
Op 17 april zijn de clubkampioenschappen recreanten en zesde klassers gehouden. Tegen
enkelen had ik gezegd dat ik om precies acht uur ( 20.00 uur) wilde beginnen. Toen ik om
20.00 uur op de club kwam, zat er al een vijftal te wachten. Ik deed net of het de normaalste
zaak van de wereld was dat ik niet meteen begon. Ik had een briefje bij me voor een
zevenkamp en dat zou ik gebruiken ook. Om vijf voor half negen waren de twee ontbrekende
spelers nog niet aanwezig. Dus Henk nam weer de telefoon en belde. Binnen tien minuten
waren ze er. Maar waarom moet er altijd gebeld worden? Denkt men dat ik daar een kick van
krijg? Denkt men dat ze voor mij spelen?
Zo langzamerhand vergaat mij de lol om nog iets voor een ander te doen op de club.Nog voor
ik kon laten beginnnen kwam Christa Reijn binnen. Zij heeft een groot deel van de
administratie voor me gedaan. Foutloos kon ik dus aan de vijfde ronde beginnen.Er werd leuk
gespeeld. Spannende partijen werden er gespeeld tussen Landa en Lammert, Fernando en Goos,
Klaas en Landa Klaas en Goos beslisten vroegtijdig eigenlijk al de rangschikking bij de zesde
klassers. Klaas werd eerste en Goos tweede. Bij de recreanten werd Fernando Koch eerste en
Landa tweede.
De dinsdag er voor werd er nog aan Ina gevraagd waarom ze bij de vijfde klasse
clubkampioenschappen deelnam en niet bij de recreanten.Het zal wel een informatieve vraag
geweest zijn, maar eigenlijk ging het de vrager niets aan. Het Gerrit Doornekamp effect moet
voorkomen worden.. aan Arie en Wim wordt niet gevraagd waarom ze niet aan het recreanten
toernooi deelnemen..

Tot half twaalf werd er gespeeld, daarna hebben we ook nog enige tijd Pieter Kos bezig
gehouden met bar werk. Hoewel de opkomst niet erg groot was kan er toch gesproken worden
van een geslaagde avond.
Henk Oversteegen.

Lid van Verdienste
Zoals iedereen die bij de Algemene Ledenvergadering aanwezig was al wist, ben ik tot Lid van
Verdienste benoemd. Langs deze weg wil ik alle leden (nogmaals) bedanken voor deze eer.
Want dat is het eigenlijk, een blijk van waardering voor alle inzet, die voor mij eerder
vanzelfsprekend is. Als je zoals ik zeer nauw verbonden ben aan de vereniging is het een kleine
moeite om de handen uit de mouwen te steken. Vaak realiseer je je niet hoeveel tijd er nog in
gaat steken, maar het hoort erbij, anders gebeurt er nooit wat. En zo zijn er natuurlijk nog veel
meer namen te noemen van mensen die zich zo tomeloos inzetten, maar iedereen weet wie hij
of zij is. Ik denk dat ondanks we altijd nog vrijwilligers kunnen gebruiken, wij trots moeten
zijn op een zeer gezonde vereniging. Dus als je dit leest en je doet nog niets en je zou iets
willen doen, vraag dan aan een bestuurslid op welk gebied jouw hulp gewenst is. Om een
Amerikaanse president (Lincoln geloof ik) vrijelijk te citeren: “Vraag niet wat de club voor jou
kan doen, maar wat jij voor de club kan doen”.
Kees Visser.

Algemene Leden Vergadering
Op 26 maart 2003 is de A.L.V. over het boekjaar 2002 gehouden, hier is een aantal zaken naar
voren gekomen dat ik u niet wil onthouden:
Jaap Roeten vroeg naar de status van de zonwering. De gemeente Huizen heeft aangegeven dat
de buitenzonwering gemonteerd is, maar dat het één en ander nog elektrisch aangesloten dient
te worden, er zijn bedrijven gevraagd hier een offerte voor aan te bieden. Kees Visser heeft
regelmatig contact met de gemeente inzake een aantal andere gebreken aan de accommodatie
en zal de verrichtingen aan de zonwering blijven volgen en de gemeente aansporen dit zo snel
mogelijk af te ronden. Op ons verzoek heeft de gemeente inmiddels wel de noodverlichting in
de kantine, de tafeltennislampen in de zalen en de tl-verlichting in de zalen gerepareerd dan wel
vervangen.
Rien van der Putten stelt voor om in de zomermaanden een schrijven te verspreiden onder de
leden met daarin informatie over bijvoorbeeld de openingstijden tijdens de zomerperiode, de
start van het nieuwe seizoen en eventuele activiteiten.
Jan Visser vroeg of de onzekere situatie van de sponsor van de kopieerkaart consequenties
heeft voor het lopende kopieerkaartabonnement. De sponsor (Algera Fotolab & Copyshop)
heeft aangegeven dat de contracten gerespecteerd worden, maar de nieuwe eigenaar (Hurti)
heeft hier nog geen duidelijkheid in gegeven. Monique Gerritse-van de Brug en Jan van den
Broek zijn in gesprek met de nieuwe eigenaar over de mogelijkheden.

Rien van der Putten vroeg naar een vluchtweg vanuit de keuken bij een eventuele brand. Kees
Visser neemt contact op met de gemeente Huizen om te bekijken wat de mogelijkheden zijn.
Henny Dekker wil graag een terugkeer van de 5e klasse promotie in verband met het grote
niveauverschil tussen de 5e klasse en de 4e klasse. Gerard van Giessen (voorzitter afdeling
Midden) heeft op de A.L.V. aangegeven dat dit eigenlijk niet mogelijk is daar dit teveel
technische problemen met zich meebrengt. De T.C.S. zal onderzoeken welke mogelijkheden er
zijn, maar we blijven afhankelijk van de afdeling.
Arie Rebel vroeg naar de status en toekomst van de Prima Donna Kaas sponsoring. Voor de
zomervakantie zal er een afspraak gemaakt worden met de sponsor om het huidige
sponsorcontract te evalueren. Vervolgens zal het bestuur zich gaan beraden in welke vorm we
verder willen met de sponsor, ons standpunt is in ieder geval dat we de sponsoring willen
uitbreiden.

De leden, die 10, 25 en 50 jaar lid waren feliciteer ik hierbij nogmaals, namens het bestuur en
leden van de T.T.V. Huizen. Dave Kempers en Harry Kempers kregen het 10-jarig
lidmaatschapsspeldje uitgereikt. Gerard De Graaf en Wim Heeres ontvingen thuis een
bloemetje en kregen het 25-jarig lidmaatschapsspeldje uitgereikt. Piet Knop ontving in
november 2002 thuis een cadeau en een bloemetje en kreeg het 50-jarig lidmaatschapsspeldje
uitgereikt. Tevens ontving Piet een luxe pennenset namens de N.T.T.B. en een bos bloemen
namens de afdeling Midden, beiden uitgereikt door Gerard van Giessen. Christa Reijn, Gerrit
Snikkenburg en Bert van de Zwaan zijn ook 10 jaar lid, maar waren niet aanwezig, zij zullen zo
spoedig mogelijk het speldje uitgereikt krijgen van André Rebel.
Ten aanzien van het 6e beleidsplan kan ik melden dat op de bestuursvergadering van 16 april
2003 een eerste aanzet hiervoor is gegeven. Ik zal de komende periode gaan benutten om te
inventariseren welke ideeën er liggen bij de nieuw gekozen bestuursleden en zal vervolgens een
concept beleidsplan opstellen. Zaken als niveauverbreding en -verhoging, ledental, sponsoring
en het vrijwilligersbeleidsplan zullen hier in worden meegenomen.
Piet Knop vroeg aandacht voor de gebrekkige publiciteit voor de afdelingskampioenschappen.
De T.C.S. zal zorgen voor een betere communicatie richting de leden.
Jan Visser stelt voor de clubkampioenschappen in december te houden vanwege de matige
belangstelling. De T.C.J. en de T.C.S. zullen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.
Jan Visser vroeg naar de status van de nieuwe tabakswet. Naar aanleiding van de door het
bestuur verstuurde brieven naar de gemeente Huizen en de N.T.T.B. omtrent de
onduidelijkheid over deze nieuwe wet, hebben wij het advies gekregen een afwachtende
houding in te nemen. Wanneer er meer bekend is zullen wij u hierover informeren.
Gijs Molenaar heeft het verzoek gedaan om als lid geen contributie te hoeven betalen, daar hij
zijn sport bij een andere vereniging bedrijft en daar ook contributie betaalt. Hij wil echter graag
lid blijven van de T.T.V. Huizen en wil graag dat zijn inzet voor de vereniging middels het
geven van trainingen en andere activiteiten wordt gezien als zijn contributie voor het
lidmaatschap. Het bestuur heeft hierop aangegeven dat Gijs van grote waarde is voor de
vereniging en dat wij voor hem een rol bedacht hebben in de niveauverhoging van de T.T.V.
Huizen, maar dat er niet betaald wordt aan leden die zich inzetten voor de vereniging. Echter,

een trainer aantrekken van buitenaf zal de vereniging veel geld kosten en dan nog hebben we
geen zekerheid over de betrokkenheid dan wel het slagen van deze trainer bij onze vereniging,
dit terwijl Gijs een open boek is voor ons allen en in de ogen van het bestuur de perfecte
kandidaat is. Het overgrote deel van de aanwezigen op de A.L.V. vindt dat Gijs een
uitzondering op de regel mag zijn, helaas is dit alles besproken tijdens de rondvraag en kon het
dus niet ter stemming gebracht worden.

Jaap Roeten noemde de mogelijkheid om Gijs in aanmerking te laten komen voor een
bijzonder lidmaatschap. Gezien de mening van de aanwezigen op de A.L.V. en na overleg
tijdens de bestuursvergadering van 16 april 2003 zal het bestuur Gijs Molenaar op voorhand het
bijzonder lidmaatschap verlenen, ondanks het feit dat de statuten hier niet in voorzien. Het
bestuur zal dan ook in de komende periode vast gaan stellen onder welke voorwaarden een
bijzonder lidmaatschap verleend kan worden en dit vastleggen in het huishoudelijk reglement
of de statuten.
Klaas Schipper stelt voor de oude clubkleuren in ere te herstellen. Het bestuur neemt dit
voorstel in overweging, dit heeft op dit moment geen prioriteit.
Zoals u kunt lezen zijn er veel zaken die spelen. De komende periode zal uit moeten wijzen op
welke termijn en in welke mate het één en ander opgelost kan worden. Eén ding is zeker, het
bestuur gaat er mee aan de slag. Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Frank Hagen
Voorzitter

Nieuwe functie
Na verscheidene malen in het verleden reeds te zijn gevraagd heb ik dan toch (eindelijk) ja
gezegd tegen de aanbieding als bestuursvertegenwoordiger van de Z.K.C. En ik ben zelfs
gekozen, wat blijk geeft aan het feit dat de leden het wel zien zitten met mij. Ik zal mijn uiterste
best doen om mijn taak naar behoren te vervullen. Het blijft een feit dat ik ook maar een mens
ben en wel eens een foutje kan maken, maar ik zal proberen dit tot een minimum te beperken.
Natuurlijk ben ik niet alleen, want vergeet niet dat Paul en Ingeborg ook heel veel werk
verzetten. Paul heeft dit jaar niet voor niets de mentaliteitsbeker gekregen (verdiend mag ook).
Langs deze weg nogmaals gefeliciteerd. En ook de naam van Ingeborg prijkt reeds op dit
symbool van waardering. Met dit team zullen we de boel goed mogelijk te laten draaien. Heb je
echter vragen, ideeën, klachten of opmerkingen, schroom dan niet om dit aan één van ons te
melden. Dan kijken wij wat we ermee kunnen doen.
Namens de Z.K.C.
Kees Visser

Stand van zaken P.A.C.
Nu het allemaal echt officieel is wil ik even wat van me laten horen. De P.A.C. waar staat dat
voor? Promotie en Advies Commissie, dat mag duidelijk zijn. Maar wat zijn nou de taken? Het
uitzoeken van de P.A.C. taken is in ieder geval vast één van de projecten voor dit jaar. Weet je

niet wat de taken zijn dan?, hoor ik u al vragen. Gedeeltelijk natuurlijk wel, anders zou ik er
niet zomaar ingestapt zijn. Maar toch moet iedereen begrijpen dat het al weer een aantal jaartjes
geleden is dat er een vertegenwoordiger van de P.A.C. en dan ook exact in die functie in het
bestuur zat. Dat wil dus niet zeggen dat het vorige bestuur de zaken heeft laten verslonzen,
integendeel. Alle taken zijn gewoon uitgevoerd door een andere functionaris. Omdat dit een
aantal jaar heeft geduurd houdt dit dus in dat de P.A.C. zaken dus worden afgehandeld door
commissies waar het eigenlijk niet thuis hoort. In eerste instantie zal ik dus moeten uitvinden
welke taken er terug moeten komen voor de P.A.C. dat is niet altijd even duidelijk te zien want
er zijn zaken behoorlijk verscholen achter de diverse commissies. Verder is er dit jaar weer een
hoop werk aan de winkel wat betreft de sponsors. Dit jaar gaan er diverse contracten aflopen en
die moeten weer opnieuw in behandeling komen. Werk zat dus!
Buiten dat nog even een stukje over onze internet-site. Zoals velen van u waarschijnlijk wel
hebben gemerkt is er enige tijd wat minder up-to-date nieuws op de site komen te staan. Dit is
een direct gevolg van het wegvallen van een aantal mensen. Ed Appelboom heeft te kennen
gegeven niet meer verder te willen als webmaster en ook Jan-Joost Vlaanderen kan geen tijd
meer vrijmaken voor het webmasterschap. In geval van Ed ontbreekt het hem aan geschikte
apparatuur, en Jan-Joost heeft besloten om in Enschede te gaan werken en ook in die buurt te
gaan wonen. Namens mij en de internetcommissie wil ik Jan-Joost en Ed hartelijk bedanken
voor het verrichtte werk de afgelopen jaren.
De internet-site moet uiteraard wel verder. Ik heb de taken als webmaster overgenomen en ik
kan wel zeggen dat er met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid nog wel iemand bij
komt, geen namen want is nog niet officieel. Dus de site is op dit moment weer helemaal in de
lucht maar blijft kwa nieuwswaarde volledig afhankelijk van de leden en commissies die items
inzenden. Suggesties en tips zijn uiteraard ook altijd welkom en iedereen kan deze kwijt aan
Martin van Toorn of mij.
De Promotie en advies commissie
Jan vd Broek

Hoezo ik ……………..vrijwilliger?
Het wordt door heel veel leden als vanzelfsprekend ervaren dat, als je zin hebt een balletje te
slaan, de zaal open is, de tafels overeind staan, netjes erop, ballen beschikbaar zijn, de bar open
is en de koffie gezet.
Daar betaal je toch contributie voor, dan heb je toch bepaalde rechten.
Dat is ook zo. Voor relatief weinig geld krijg je een heleboel rechten. Maar hoe zit het met de
plichten? Zijn die er dan?
Een handjevol leden steekt, pro deo, op allerlei manieren de handen uit de mouwen, geeft vrije
tijd aan de vereniging, bijvoorbeeld als jeugdteambegeleider, als barmedewerker, bestuurslid,
commissielid, redactielid, te veel om op te noemen.
Velen doen dit omdat ze het gewoon leuk vinden, sommigen doen het uit plichtsbesef ten
opzichte van de vereniging.
Maar stel je eens voor dat die mensen er niet zouden zijn, dat al die klussen niet gratis en voor
niets zouden worden gedaan en er dus niets meer vanzelfsprekend is.
Als je dan toch nog een balletje wil slaan?
Er zijn in het land op een paar plaatsen zogenaamde tafeltennishuizen, zalen (of zaaltjes) waar
je terecht kunt om een spelletje tafeltennis te spelen tegen betaling van een bedrag waarvoor je
bij je eigen club twee maanden op meerdere avonden of zaterdagen per week kunt spelen.
Daar komen mensen op af, niet veel, maar er wordt gespeeld.

Je moet er toch niet aan denken dat je naar Amsterdam of Utrecht moet voor een potje
tafeltennis en daar dan ook nog dik voor betalen.
Toch is dat de toekomst van het clubtafeltennis, tenminste als er niet wordt opgepast.
Het is onredelijk te verwachten dat een klein ploegje mensen als vrijwilliger de kastanjes uit
het vuur moet blijven halen om anderen in de gelegenheid te stellen tegen een betaalbare prijs
hun spelletjes te kunnen laten spelen.
Alles is te koop, ook mensen die de klussen binnen een vereniging moeten uitvoeren, maar
willen we dat? Willen en kunnen we dat betalen?
Willen we überhaupt dat er betaalde klussen worden uitgevoerd in een vereniging als de onze,
of willen we gewoon blijven doorgaan op de oude voet, maar dan ook met jouw bijdrage in de
werkzaamheden die nu eenmaal moeten worden gedaan.
Als je met velen bent is het allemaal niet zo'n klus, kost het maar weinig tijd, dan blijft het leuk
om zulk werk te doen en bovendien heb je er nog voldoening van.
Het is al eerder aangekondigd, een commissie heeft een inventarisatie gemaakt van alle taken
en verantwoordelijkheden, compleet met tijdsbestedingen en procedures.
Het bestuur dient een en ander nog te bekrachtigen en dan kan en zal er gewerkt worden om
meer vrijwilligers te rekruteren.
Als iemand je binnenkort aanspreekt, denk dan twee keer na voor je een keer nee zegt!

Namens de vrijwilligerscommissie,
Jaap Roeten

JEUGDHOEK

Wisseling van de wacht; ook binnen de TCJ
Zoals jullie gelezen hebben op de eerste pagina van het clubblad, hebben een aantal nieuwe
mensen zitting genomen in het bestuur en is het bestuur sinds lange tijd volledig. Voor de
vertegenwoordiging van de TCJ heb ik het roer overgenomen van Inge Horseling. Voor
diegenen die mij niet kennen, zal ik me bij deze voorstellen.
Sinds 13/08/1974 heet ik Maarten Robbers. Sinds bijna 3 jaar ben ik getrouwd met Daniëlle
Visser (inmiddels beter bekend als Daniëlle Robbers). Een bekende achternaam binnen de
vereniging: inderdaad de dochter van Jan Visser en het zusje van Kees Visser. Ik zit al een
lange tijd in de TCJ en heb me met verschillende activiteiten beziggehouden. Daarnaast coach
ik het meisjesteam, ook wat dit betreft ben ik een long stayer. Sinds enkele maanden geef ik
training op zaterdagochtend aan een kleine en gezellige groep recreanten. Na een sabbatical op
tafeltennisgebied, ben ik weer competitie gaan spelen. Ik kan niet zeggen dat dit op erg hoog
niveau is. Zolang we niet degraderen, gaat het prima. Naast tafeltennis heb ik natuurlijk andere
bezigheden. Er moet bijvoorbeeld gewerkt worden, als elektricien breng ik graag licht in de
duisternis. Daarnaast nog een aantal hobby’s waaronder voetbal kijken (met als favoriete club
Feijenoord). Maar mijn grootste hobby is, zoals bij velen bekend is: slapen.

Dit was genoeg informatie, veel leden van de tafeltennisvereniging weten toch al meer van me
dan me lief is. We gaan over op wat TCJ-nieuws. De competitie is inmiddels afgelopen en we
hebben dit seizoen twee kampioenen: nog de welverdiende felicitaties aan de jongens van
Huizen 3 en Huizen 5. Op 1 maart hadden wij open dag en een vriendentoernooi georganiseerd.
Voor het verslag hiervan verwijs ik jullie naar een andere pagina van dit clubblad.

Er staan ons nog een aantal activiteiten te wachten. Op 10 mei is er overdag een toernooi met
de jeugd en de 55+ groep. De dag wordt afgesloten met een playbackshow en disco. Als je geen
zin hebt om te playbacken, hopen we je natuurlijk bij de disco te zien. 31 mei hebben wij ons
jaarlijkse uitje van de jeugd. Dit keer gaan we naar Van Dalen Sport. Het kost maar 10 euro,
dus geef je snel op en doe mee. Dankzij de club van 25 hebben we al leuke activiteiten voor de
jeugd kunnen organiseren. Dit keer zijn we bezig met iets heel speciaals. Wat we gaan doen is
echter nog een verrassing, want we zijn nog bezig met de organisatie. Na de zomerstop komt er
weer een ouder/kind toernooi aan. Houd deze zomer dus je brievenbus of onze website in de
gaten voor de informatie.
Normaal gesproken is er in de laatste week van de zomervakantie een trainingsweek. Deze gaat
dit jaar helaas niet door, maar volgend jaar is hij er zeker weer. Als we het dan toch over
trainingen hebben: ik zou iedereen van de vereniging met een officieel trainingsdiploma willen
oproepen om (weer) voor slechts 1 ½ uur per week training te geven aan een gezellige groep
jongens en meisjes. Zelf heb je vroeger kunnen trainen dankzij de vrijwillige inzet van
enthousiaste trainers. Help mee om onze jeugd op goed niveau competitie te laten spelen!!
De vereniging draait dankzij alle vrijwilligers die wekelijks tijd vrijmaken voor vele
verschillende activiteiten. We vormen met elkaar een gezellige, maar zeker geen besloten
groep: hebt u/heb jij zin om iets voor de TTV te betekenen, spreek dan gerust één van de
bestuursleden of vrijwilligers aan. Ook voor andere opmerkingen, ideeën of gewoon een
gezellig praatje kunt u/kun jij altijd bij mij terecht.
Voorzitter TCJ
Maarten Robbers

Jeugdcompetitie

De 1e competitie helft van dit jaar zit er weer op.
We hebben wat dit betreft niet te klagen, het was een heel leuk seizoen.
Veel nieuwe spelers, dat is toch wel de bedoeling dat we met meerdere teams uitkomen in de
competitie.
Zoals ik heb gehoord komen er nu weer een paar nieuwe spelers vanuit de recreanten naar de
competitie dus dat is mooi.
Ik dacht dat de tijd van 12.00 uur voor niemand een probleem heeft opgeleverd.
Hopelijk kunnen we nu weer wat begeleiders toevoegen aan het aantal dat we hebben, dat is
toch elk jaar weer een probleem.

Maar gelukkig zijn wij niet de enige vereniging die daar mee zit te tobben.
Want als alles doorgaat gaat ook Bianca Visser landelijk spelen en dat is wel op zaterdag, dat
zou dan inhouden dat er ook weer een coach zou afvallen.
Gelukkig vinden we nog steeds wel ouders bereid om bij toerbeurt het team van hun kind te
begeleiden. Hiervoor onze hartelijke dank.
Dan nu de afloop van de competitie.
Meisjes 1 speelde landelijk C en deden dat heel niet slecht.
Zij eindigde op een 3e plaats, dus dat is toch niet slecht.
Cindy speelde hier 27 %, Maaike kwam op 67 % en Annemarie op 52 %, dus dat gaat goed.
Volgend seizoen weer landelijk C. Wie weet zit er dan nog iets meer in.
Huizen 1 uitkomend in de 1e klasse van de afdeling.
Zij hebben zich toch op het laatst weten te handhaven in deze klasse.
Het is best wel sterk en ook even wennen, dus wie weet volgend seizoen.
Jongens wat ik wel hoop, speel ook volgend seizoen rustig en sportief.
Niet te keer gaan achter de tafel, dat helpt namelijk niet, dat werkt alleen tegen.
Marcel kwam uit op 41 % winst, Henk Jan op 36 % en Jelle liet het toch een klein beetje
afweten en kwam niet verder dan 23 %.
Huizen 2 uitkomend in de 4e klasse eindigde op de 3e plaats, dus ook dat is niet slecht.
Jammer is het dat wij niets hebben in de 2e en de 3e klasse, het gat van de 1e naar de 4e klasse is
dan zo groot. Maar daar zijn de jongens verandering in aan het brengen hoop ik.
Maar trek het je niet aan want een 3e plaats is ook niet slecht.
Yorick Westland speelde 62 %, Sinoe kwam tot hetzelfde dus ook 62 % en ook Gerben deed
dit. Stefan bleef deze keer steken op 54 %. Wel is het zo dat hij de meeste zware wedstrijden
heeft meegedaan en dan wordt het ook al iets moeilijker om je percentage te verhogen.
Huizen 3 Zij zijn met vlag en wimpel kampioen geworden in de 5e klasse en zullen het volgend
seizoen iets hoger moeten gaan doen.
Of dat net zo makkelijk gaat moeten we even afwachten.
Ze zijn er gelukkig fanatiek genoeg voor.
Martijn kwam tot 83 %, Edgar en Gerard deden niet veel voor elkaar onder. Gerard heeft een
wedstrijd minder gespeeld en kwam tot 78 % en Edgar was goed voor 77 % dus dat is een
minimum verschil.
Huizen 4 Zij eindigen waarschijnlijk op de op een na laatste plaats. Hier zijn de laatste
uitslagen doorslaggevend en die heb ik nog niet binnen, vandaar die twijfel.
Maar ook zij hebben best goed gespeeld, in ieder geval met veel inzet.
Erik en Jaap springen er hier wel een beetje bovenuit. Jaap eindigde op 73 % en Erik op 72 %.
Herman kwam uit op 29 % en Reinout bleef steken op 33 %.
Huizen 5 Ook dit team deed het zo goed dat zij de kampioensvlag konden hijsen en dat was in
de 6e klasse.
De laatste wedstrijd was toch nog wel even spannend, ze moesten tegen ATC, welke 2e stond
met 5 punten minder, dus er moesten 3 punten worden gehaald voor het kampioenschap, wat
goed moest kunnen. Uit werd n.l. gewonnen met 8-2.
Maar de eerste wedstrijden werden meteen verloren dus een slecht begin maar het werd
tenslotte toch nog 5-5, dus het kampioenschap was daar.
Constantijn eindigde op 67 %, Nima deed dat met 63 % en Dico kwam aan het einde tot 90 %
dus niet slecht.
Huizen 6 Zij eindigde op de 4e plaats, dat is voor een beginnend team toch niet zo slecht dacht
ik. De animo is er, dus wat wil je nog meer.

Ook de ouders welke bij toerbeurt meegaan zijn enthousiast dus dan moet het wel lukken.
Alleen Joshua kwam nog iets te kort, maar dat kan snel genoeg worden ingelopen. Hij kwam
tot de 29 %. Jori haalde 61 %maar speelde weer minder.
Ruben kwam tot 50 % en Julian haalde toch nog 53 % dus dat is prima.
Dit waren dan de standen en percentages van de afgelopen competitie.
Ik hoop dat jullie allemaal met veel plezier hebben gespeeld, dus hoop ik jullie allemaal weer te
zien bij de nieuwe competitie.
Hebben jullie wel allemaal je naam ingevuld? Dat is wel zo makkelijk, anders krijgen we weer
telefoontjes als de indeling al weg is en dan kan ik er weinig meer aan doen, dus snel nog even
doen, anders moet je mij bellen.
Verder heb ik wel gezien dat iedereen die nu competitie speelt in het clubshirt staat, prima
jongens, zo hoort het ook!!
Dus ook als er nieuwe kinderen competitie gaan spelen zorg er dan wel voor dat er een shirt
wordt aangeschaft.
Dan nog even de nieuwe competitie, deze start op 13 september en loopt door tot 29 november.
Altijd makkelijk als je dit alvast weet.
Namens TCJ Peter v/d Broek

Prima Donna Kaas jeugd vriendentoernooi
Zaterdag 1 maart hadden wij open huis voor de jeugd. Bovendien hadden we die dag een
toernooi georganiseerd, genaamd het Prima Donna Kaas jeugd vriendentoernooi. Zestien teams
(32 kinderen) hadden zich ingeschreven en die waren verdeeld over 4 vierkampen. De opkomst
was goed, zeker gezien de vakantie en het carnaval.
In de voorrondes werd een dubbeltoernooi gespeeld: best of five met games tot 11 punten. De
nummers 1 en 2 gingen door naar de kwartfinale, waarin we een mini knock-out systeem
hadden. De winnaars van het knock-out systeem gingen door naar de halve finale.
De verliezende teams van de halve finale gingen strijden om de plaatsen 3 en 4. De finale werd
gespeeld volgens een mini Davis Cup opzet: 2 enkele partijen en een dubbel. Het was een
waardige finale met lange rally’s en mooie punten. Het toernooi werd uiteindelijk gewonnen
door Dico van Dissel en z’n maatje Henk Veerman. Op de plaatsen 2 t/m 4 vinden we
achtereenvolgens: Matthijs Carpay en Clint de Vries, Maaike Visser en Marije Veerman en
Joshua Telkamp en Diederik.
Na de prijsuitreiking van het vriendentoernooi werden de bokalen uitgereikt voor de beste
competitiespeler/-ster, beste recreant en beste speler/-ster op externe toernooien in het jaar
2002. De recreantenbokaal is gewonnen door Maurice Anemaat. Maaike Visser was voor de
twee achtereenvolgende keer de beste speelster bij externe toernooien. De competitiebokaal
van dit jaar ging naar Jelle Vijfhuize.
Het was een gezellige dag en hopelijk doen bij het volgende vriendentoernooi nog meer teams
mee. Hierbij willen wij iedereen bedanken die geholpen heeft of is komen kijken.

Namens de t.c.j
Maarten

Het wel en wee van Huizen twee

Zo de competitie is afgelopen en Huizen twee is knap derde geworden.
Had er niet meer ingezeten? Misschien, maar je moet eigenlijk niet achterom kijken en we
hebben een heel goed gevoel bij deze competitie.
Op de trerugweg van onze laatste wedstrijd tegen Over het net hebben we de zaak zo’n beetje
geëvalueerd. We hebben maar drie keer verloren; twee keer van Jonathan en één keer van
Iduna. Beide thuiswedstrijden ( Jonathan en Iduna) waren terechte verliezen. De uitwedstrijd
tegen Jonathan had eventueel wel gelijk kunnen spelen als Sinoë zijn concentratie had kunnen
bewaren.Hij stond met 9-6 voor in de vijfde game, maar hij kon geen punt meer maken.
Tegen de Bijmaat lukte dat uitstekend. Er werd twee keer met 10-0 gewonnen. Eigenlijk was
dat erg geflatteerd, omdat de Bijmaat niet in staat bleek om een driemansteam in de competitie
te zetten. Tegen Over het net werd thuis met 9-1 gewonnen, uit echter maar met 7-3. Yorick
noemt dat het thuis voordeel. En eigenlijk had hij groot gelijk. De zaal van Over het net heeft
een heel hinderlijke licht inval. Dit zou voorkomen kunnen worden door lichtwerend folie te
plakken, maar als dat net zo lang duurt als bij ons in de eerste zaal, dan is dat voorlopig nog
niet klaar. Tegen Barneveld uit werd knap met 6-4 gewonnen. De thuis wedstrijd heb ik maar
vergeten, want toen waren we nog niet ingespeeld.
Op de terugweg kwamen we tot de ontdekking dat het niet een wet van Meden en Perzen was
dat dit team volgend seizoen ook Huizen twee is. Als die jongens van team drie onder leiding
van Kees een grote bek opzetten ( dat is bij Kees nog wel mogelijk ook) dan denken ze dat ze
team twee mogen zijn. Het huidige team twee zal daarom Huizen drie ook op zijn plaats zetten
in een onderling duel.
Het is nu nog niet duidelijk of ondergetekende doorgaat met begeleiden van dit, of een ander
team. Tijd en motivatie ontbreken een beetje, maar misschien dat een betere samenwerking
tussen commissie en coaches een zetje kunnen geven in de goede richting.
Henk Oversteegen.

Maya
Graag wil ik namens Maya, Ingeborg en mijzelf het bestuur en de leden
bedanken voor het aardigheidje wat we mochten ontvangen.
Ook willen we via deze weg iedereen die belangstelling heeft getoond voor de
ongelukkige Maya bedanken voor hun interesse.
Het is fijn om te merken dat er zo met ons wordt meegeleefd.
Voor de mensen die het nog niet weten: Maya heeft op 5 april haar been en
voet verbrand aan een scheut hete thee. Zij heeft daardoor 1ste, 2de en 3de
graads brandwonden opgelopen. Op 16 April is zij geopereerd aan haar voet.
Hierbij is een huidstransplantatie uitgevoerd waarbij een stukje gezond huid
van haar been is verplaatst naar het deel wat niet meer uitzichzelf zou
herstellen.
Het gaat ondertussen weer erg goed met Maya, ze is weer de hele dag vrolijk,
kwebbelt net als haar mams en loopt de hele dag weer vrolijk rond.
Woensdag 23 april gaat het verband eraf en kunnen we zien hoe het been en
voet erop dat moment uitziet.
De verwachting is dat ze er wel wat littekens aan overhoudt maar dat ze er
geen last van zal hebben bij het lopen en het verdere opgroeien.
groeten
Maya, Ingeborg en André Rebel

Jeugd in de schijnwerper
Naam: Marcel Molenaar
Leeftijd:14 jaar
Broers/Zussen: Sander (17 jaar) en
Lisa, Ilona en Lena (7,6 en 3 jaar)
School: Erfgooijerscollege

Ik ben lid sinds: 1998
Waarom tafeltennis: Familieleden deden het ook.
Andere hobby’s: Voetbal en computeren.

Ik speel nu in team:
Laagste klasse ooit:
Minst leuke trainer:
Meest leuke trainer:

Huizen 1, 1e klasse.
6e klasse.
weet ik echt niet.
Kees en Patrick.

Mijn sterkste punt: ik denk forehand spin.
Mijn zwakste punt: Backhand spin.
Ik wil graag eens: Clubkampioen worden.

Mijn favoriete drank: heb ik niet, ik lust alles (behalve cola vanille).
Mijn favoriete film: Signs.
Mijn favoriete muziek: trance.
Lekkerste eten: lasagne, pizza.

Geloof: christelijk.
Leukste vakantieland is: Nederland.
Wat mis je op de club: niks.
Ik geef de pen door aan: Henk-Jan Kos.

Clubkampioenschappen jeugd 1818-0404-03
Op Goede Vrijdag hadden wij de eerste Prima Donna kaas clubkampioenschappen jeugd
gepland. Ook dit jaar was er een aardige opkomst.‘s Morgens waren de kampioenschappen
eigen klasse en ’s middags de algemene clubkampioenschappen.
Dit jaar waren er veel recreanten (elf kinderen) die verdeeld waren in een 5- en 6-kamp. De
eerste twee gingen door voor de plaatsen 1 en 2. Eén poule had het zo moeilijk gemaakt dat er

geteld en gerekend moest worden wie er door gingen naar de volgende ronde. We hopen dat ze
snel competitie gaan spelen.
In de 6e klasse hadden vier kids zich opgeven. Ze waren zeer aan elkaar gewaagd, maar ja, er
kan maar één de winnaar zijn. In de vijfde klasse waren ook vier deelnemers. Ze maakte het
elkaar erg lastig; een aantal wedstrijden moest in vijf games beslecht worden. Alle
competitiespelers van de vierde klasse waren aanwezig. Het was zeer spannend; de laatste
wedstrijd was de belangrijkste uit deze poule. Ook de eerste klasse was compleet en werd
samengevoegd met het incomplete landelijk meisjesteam. Zo kon iedereen wat meer
wedstrijden spelen. De prijzen waren verdeeld in landelijk en eerste klasse apart.
De uitslagen van de clubkampioenschappen eigen klasse:
Recreanten
Zesde klasse
Vijfde klasse
1. Richard Blok
1. Dico v Dissel
1. Martijn Gooijer
2. Kevin Kos
2. Ruben Lam
2. Edgar Schaap
Eerste klasse
2. Marcel Molenaar
2. Henk-Jan Kos

Vierde klasse
1. Yorick Westland
2. Stefan bunschoten

Landelijk meisjes
1. Maaike Visser
2. Annemarie Visser

‘s Middags hadden wij onze algemene clubkampioenschappen jongens en meisjes Dat was
voor de jongens een knock-out systeem en bij de meisjes een vierkamp. Bij de meisjes was het
niet erg spannend: de strijd ging tussen twee recreanten (Laura en Jessica) en twee dames uit
het eerste meisjesteam(Annemarie en Maaike). Bij de jongens zat er meer spanning in, want
een aantal competitiespelers moest toch moeite doen om van een recreant te winnen. De
uitslagen waren verrassend met een zeer spannende halve finale tussen Henk-Jan en Jelle.
De uitslagen van de algemene clubkampioenschappen:
Meisjes:
Jongens:
4. Jessica Gooijer
4. Henk-Jan Kos
3. Laura van Aken
3. Sinoë Luis Perez
2. Annemarie Visser
2. Marcel Molenaar
Winnares bij de meisjes: Maaike Visser

Winnaar bij de jongens: Jelle Vijfhuize

Wij hopen dat jullie een leuke dag hebben gehad, wij in ieder geval wel. Vergeet 10 en 31 mei
niet, want dat worden twee leuke dagen. Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die
geholpen heeft of die aanwezig was om te kijken .
Namens de T.C.J

Maarten

AKTIVITEITENLIJST
T.T.V. Huizen
Maand
April
Vr
4
Za
12
Do
17
Vr
Vr

18
25

Aktiviteit
Dubbeltoernooi met 55+ club
Klaverjassen
Clubkampioenschappen
6e Klasse + Recreanten
Clubkampioenschappen
Clubkampioenschappen

Jeugd

Senioren

x
x
x
x

Algemeen
Mei
Vr
2
Za
Vr

3
9

Za
Za
Vr

10
10
16

Vr
Za
Za

23
31
31

Clubkampioenschappen
5e Klasse
Klaverjassen
Clubkampioenschappen
4e Klasse
Dubbeltoernooi 55+ en Jeugd
Disco & Playbackshow
Clubkampioenschappen
1e + 2e + 3e Klasse
Dubbeltoernooi
Uitje Jeugd Van Dalen Sports
BBQ + Feestavond vrijwilligers

x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

Juni
Ma
9
Vr t.m. Zo
13-15

Phoenix Toernooi Delft
Uitwisseling Bad Vilbel

x
x

Maandelijks terugkerende aktiviteiten
Elke 1e woensdag van de maand
schoonmaken kantine 19.00 uur
Elke 2e woensdag van de maand
bestuursvergadering 20.15 uur
Elke woensdagmiddag 14.00 - 17.00 uur
55+club

x

