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Achtendertigste jaargang nummer één, de eerste Voltreffer van dit jaar.
De redactie heeft in de maand januari wat research werk gedaan, na aanleiding van het
volgende: 38 keer +/- 5 = 190 exemplaren van de Voltreffer, dus wie weet zitten we in de buurt
van een mijlpaal. Helaas kwam deze gedachte iets te laat op, namelijk deze Voltreffer is
nummertje 202. Dus de mijlpaal van de 200e Voltreffer is reeds vorig jaar ongemerkt voorbij
gegaan. Wat mij opviel was dat in de loop der tijd de Voltreffer zeer weinig redacteurs heeft
versleten, deze zijn nog steeds op 1 hand te tellen. Met andere woorden besturen komen en
gaan, maar de redacteur blijft meestal aan. De volgende mijlpaal is nummer 250, deze redacteur
hoopt tegen die tijd zijn typmachine te hebben overgegeven.
Over besturen gesproken. In de Voltreffer wordt trots door het huidige bestuur vermeld dat zij
van plan zijn om voltallig nog minimaal een jaartje door te gaan. Het lukt mij niet om uit mijn
hoofd te zeggen wanneer dit voor het laatst het geval is geweest. Het is in ieder geval zeer
positief te noemen gezien de wisselende samenstellingen van de afgelopen jaren.
De algemene ledenvergadering wordt dit jaar gehouden op woensdag 31 maart om 20.00 uur.
De verrichtingen van het afgelopen jaar + plannen voor dit jaar/komende jaren zullen hier weer
worden besproken. Komt dus allen en laat zien dat het bestuur niet alleen staat met de toekomst
van onze vereniging.
De adverteerdercontracten van de Voltreffer voor de seizoenen 2004 + 2005 zijn weer
afgesloten door de P.A.C. Er zijn meer nieuwe gezichten bij gekomen als afhakers, een positief
resultaat dus. Wij verwelkomen: Steencentrale Midden-Nederland BV, Lentink Accountants/
Belastingadviseurs, Celtics en de Rabobank (weer terug van weggeweest).
Deze Voltreffer bestaat weer uit een kleine dertig bladzijden leesvoer. Een hoop
oliebollenverslagen, clubkampioenschappen, darten, klaverjassen. De aankondiging van de
ALV.
De 55+ club is zoals altijd weer trouw aanwezig met een stukje. Van de voorzitter, het
Holleblokkenspel en natuurlijk nog veel meer. We zitten ruim in de 21e eeuw en zie daar, zelfs
Peter v.d. Broek heeft zijn vaste bijdrage voor het eerst digitaal aangeleverd. De redactie zat te
juichen op zijn stoel. Ziet u wel, nieuwe tijden zijn niet altijd slechter. Alles stukken werden
ingeleverd per e-mail, het begin van het einde van de kopie-bus en de floppy?!
Iedereen weer veel leesplezier toegewenst.
Robert
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Van de voorzitter
Op de nieuwjaarsreceptie hebben we het tafeltennisjaar geopend en voordat je het weet zitten er
al weer twee maanden op. Naast de gebruikelijke woordjes van de voorzitter over het
voorgaande jaar en de vooruitzichten voor het jaar 2004 hebben de aanwezigen er vooral een
gezellige avond van gemaakt.
Er gaat weer gesproken worden over het Holleblokcomplex. Jeroen Blok, André Rebel, Jaap
Roeten en Martin van Toorn zitten in de Holleblokcommissie, zij gaan proberen om in de op te
richten klankbordgroep te komen om zodoende de belangen van de T.T.V. Huizen te
behartigen.
Ten aanzien van de zaalhuurverhoging dachten we met 2x 5% exclusief indexering een goed
resultaat geboekt te hebben, helaas heb ik van de gemeente begrepen dat naast een extra
verhoging in 2004 en 2005 ook in 2006 een zaalhuurverhoging van 5% doorgevoerd wordt.
De T.C.J. organiseerde op 20 december 2003 het Prima Donna Kaas KinderTafeltennisFeest.
Met 182 kinderen was het weer een hele drukte in onze zalen, dus vanaf mijn kant een pluim
voor de goede organisatie.
Het Prima Donna Kaas Oliebollentoernooi (leden) had met 56 deelnemers een goede opkomst.
Ook de loterij was goed verzorgd, al hadden de sponsoren en commissieleden van de P.A.C.
dusdanig hun best gedaan dat we haast niet door de prijzen heen kwamen, zoveel waren het er.
Het niet-leden toernooi was helaas minder goed bezocht, met 10 deelnemers was dit
onvoldoende. Volgend jaar zal hier meer aandacht aan besteed moeten worden. Een positief
punt is dat we er wel een nieuw lid aan over hebben gehouden en daar organiseren we het
toernooi ook mede voor. Het deelnemersveld bij de jeugd was ook goed, met 53 deelnemers
was dit evenement zeer geslaagd. Voor een uitgebreider verslag verwijs ik u naar de
betreffende stukken bij de T.C.S. en de T.C.J..
Voor degene die het kaartje nog hebben gelezen op de club, Bram & Monique hebben een
dochter, Sigrid Frederika, 3940 gram, geboren op 08-01-2004 om 09:02 uur. Van harte
gefeliciteerd.

De voorjaarscompetitie is inmiddels in volle gang. Zo halverwege de competitie is iedereen
nog volop in de strijd om de punten. Een aantal teams die afgelopen seizoen gepromoveerd
zijn draaien zelfs goed mee in een hogere klasse. Sommige teams draaien minder goed maar
blijven knokken om puntjes bij elkaar te sprokkelen, dus hou vol!
Voor de start van de voorjaarscompetitie heeft de T.C.S. de Algemene Prima Donna Kaas
Clubkampioenschappen georganiseerd. Een goed idee, enerzijds een goede gelegenheid om je
voor te bereiden op de competitie, anderzijds om even te wennen aan een puntentelling tot de
11-punten.
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Ten aanzien van de promotie van de tafeltennissport en de ledenwerving zijn we in gesprek met
een basisschool. Het idee is om leerlingen tijdens een gymles tafeltennistraining te geven zodat
zij kennis kunnen maken met onze sport. Rien van der Putten en Arie Rebel hebben zich
beschikbaar gesteld om deze training te geven. Een leuk en goed initiatief.
Naast tafeltennisactiviteiten en andere leuke evenementen zoals darten en klaverjassen, kunnen
we dankzij inspanningen van de P.A.C. genieten van digitale televisie. Dus bij voetbal,
schaatsen, darten en andere spannende sporten kunnen we met z’n allen onder het genot van
een drankje en een hapje genieten van een goede ontvangst.
Natuurlijk heeft inmiddels iedereen een kijkje genomen op de vernieuwde website van de
T.T.V. Huizen en complimenten hoor, het ziet er goed verzorgd uit. Alle informatie betreffende
onze vereniging staat er op, zelfs als je op de hoogte wilt blijven van de resultaten van je team
of je clubgenoten ben je door één klik op het team naar keuze volledig op de hoogte.
Met Prima Donna Kaas zijn wij op dit moment nog in gesprek over het verlengen en uitbreiden
van het sponsorcontract. Wanneer hier meer over bekend is zullen wij u hier over informeren.
De P.A.C. is de afgelopen periode druk geweest met de verlenging van de
adverteerderscontracten ten behoeve van de Voltreffer. Op twee adverteerders na heeft iedereen
zijn contract verlengd. Daarnaast zijn er vijf nieuwe adverteerders bij gekomen, een goed zaak.
Op woensdag 31 maart 2004 staat de A.L.V. op het programma. Ik heb het op de
nieuwjaarsreceptie al aangegeven, het bestuur gaat in zijn huidige samenstelling door, ik ben
daar heel blij mee. Denk nu niet dat er geen plaats meer is voor u, we kunnen altijd hulp
gebruiken. Een bar- of zaaldienst, coaching/begeleiding van de jeugd,
schoonmaakwerkzaamheden of als commissielid, iedereen kan zijn steentje bijdragen. Op de
komende A.L.V. zal het jaar 2003 besproken worden in de vorm van jaarverslagen en
financiële stukken. Ook komt de begroting voor 2004 aan de orde, alsmede de huldiging van de
jubilea en de uitreiking van de mentaliteitsbeker. Hierbij nodig ik u uit om woensdag 31 maart
2004 een kijkje te komen nemen wat er allemaal nodig is om er voor te zorgen dat we met z’n
allen kunnen tafeltennissen. Dus toon uw betrokkenheid, denk en beslis mee!
Frank Hagen

Wist u dat:
Wist u dat:
Wist u dat:
Wist u dat:

De TTV sinds kort digitale televisie heeft.
Dit het einde betekend van het bekijken van de
"sneeuw"voetbalwedstrijden in de Kloef.
Niemand hier rouwig om is ☺
De ZKC voor het aankomende EK is leuks in petto heeft.
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Prima Donna Kaas Oliebollentoernooi leden 2003
De voorbereidingen voor dit toernooi starten al begin december: de P.A.C. regelt
sponsorprijzen en overige prijzen voor de loterij, verzorgt posters en krantenartikelen en de
T.C.S. plant de datums, maakt inschrijflijsten en nodigt alle kampioenen uit zodat deze een
bloemetje uitgereikt kunnen krijgen. In de week voorafgaand aan het toernooi worden de
prijzen gekocht en de opzet voor de indeling gemaakt. Hierbij kwam nog een klein foutje aan
het licht in het handicapsysteem zoals geprogrammeerd in de computer, want het bleek dat Gijs
22 punten voor moest geven op een 6de klasser, wat toch niet echt de bedoeling kan zijn.
En dan is de avond aangebroken. Wachten tot iedereen is gearriveerd (of niet) en mede
hierdoor en nog wat last-minute-inschrijvingen de indeling aanpassen. Uiteindelijk beslaat het
deelnemersveld 56 personen. Er worden 8 poules van 7 gespeeld waarvan de nummers 1 en 2
doorgaan. Voordat de poulewedstrijden afgelopen zijn worden deze “even” onderbroken voor
de bloemenuitreiking aan de kampioensteams en de loterij die weer puik verzorgd werd door de
ondertussen vaste loterijomroeper Jaap Roeten.
Na vervolg is de uitslag van de poules als volgt:
Poule 1: Kees Visser, Piet Traarbach, Maaike v/d Neut, Jerry van Leeuwen, Henny Dekker,
Marjon Timmers en Dennis Hengst
Poule 2: Gertjan Stolte, Bert v/d Zwaan, Sabine van Duinkerken, Geert Molenaar, Bianca Bout,
Lida Vermeul en Rob van Domselaar
Poule 3: Edwin van Dijk, Bianca Steen, Piet Versteeg, Piet Zittersteijn, Robert Bunschoten,
Danny Brom en Patrick Schimmel
Poule 4: Marco v/d Pol, Patrick Visser, Robin van Essen, Wim Kisjes, Nicole van Beurden,
Lammert Beekhuis en Peter Faay
Poule 5: Pieter Kos, Harry Kempers, Richard Hol, Jurriaan Dekker, Hans le Poole, Frank
Hagen en Edwin Wortel
Poule 6: Henk Oversteegen, Klaas Kooy, Joop Rövekamp, Bram Gerritse, Jeroen Blok, Marcel
Molenaar en Jolande Schijff
Poule 7: Henk Klein, Jan van Wessel, Joop Bakkum, Joop Manussen, Piet Knop, Paul Dekker
en Rolf Smit
Poule 8: Ed Appelboom, Martin van Toorn, Bert Jongerden, Monique Kievith, Gerrit Schipper,
Sjaak van Oostrom en Gijs Molenaar

Ed Appelboom heeft zich geblesseerd in de poulewedstrijden en laat
de afvalrace voor wat het is, dus dat betekent dat van poule 8 de nummers 2 en 3 doorgaan. Jan
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van Wessel wint weliswaar zijn wedstrijd in de eerste afvalronde, maar daar het te laat wordt
met de komende werkdag in gedachten, laat hij zijn vervolgplaats en prijs schieten ten gunste
van de tegenstander die hij net verslagen heeft.

De kwartfinales worden gehaald door Kees Visser, Edwin van Dijk, Piet Traarbach, Bianca
Steen, Klaas Kooy, Bert Jongerden, Harry Kempers en Martin van Toorn. Van deze acht gaan
Edwin van Dijk, Bert Jongerden, Bianca Steen en Harry Kempers door naar de halve finales, de
anderen spelen om de 5de tot 8ste plaats. Piet Traarbach laat, ook met de komende werkdag in
gedachten, deze strijd voor wat het is. Hij wordt dus automatisch 8ste en zijn tegenstander kan
meteen voor de 5de of 6de plek gaan strijden met de winnaar van de wedstrijd tussen Kees
Visser en Klaas Kooy.

De wedstrijd om de 3de en 4de plaats vindt niet plaats daar beide spelers aan het eind van hun
Latijn zijn. Loting heeft hier vervolgens bepaald wie 3de en 4de is geworden. De finale wordt
gespeeld tussen Bert Jongerden en Bianca Steen. Door de uitputtingsslag van de hele avond
heeft deze finale nogal een grillig verloop. De eerste game wordt met overtuiging gewonnen
door Bianca met 21-12. In de tweede game kan Bert nog zijn laatste krachten aanwenden om te
winnen met 21-17 maar dit heeft directe gevolgen in de derde game en dat blijkt ook wel uit de
uitslag: 21-7 voor Bianca.
De uitslag van het Prima Donna Kaas Oliebollentoernooi 2003 leden is tenslotte geworden:
1ste Bianca Steen, 2de Bert Jongerden, 3de Harry Kempers, 4de Edwin van Dijk, 5de Klaas Kooy,
6de Martin van Toorn, 7de Kees Visser, 8ste Piet Traarbach.
Deze lange avond (ik was 03:30 uur thuis) is weer een succes geweest en dit werd mede
mogelijk gemaakt door de barmedewerkers van deze avond: Ingeborg Rebel en Landa Moll en
een aantal anderen die af en toe een helpend handje toestaken. Hen en alle andere mensen die
hun steentje hebben bijgedragen aan dit toernooi wil ik hierbij hartelijk bedanken voor hun
inzet.
Namens de T.C.S.
Bram Gerritse

Prima Donna Kaas Oliebollentoernooi nietniet-leden 2003
Op maandagavond 29 december werd het 51ste oliebollentoernooi gehouden. We moeten nu
natuurlijk vermelden dat het het tweede Prima Donna Kaas oliebollentoernooi is.
Ik weet niet of spelen op een maandag debet is aan de geringe opkomst, maar in ieder geval
was het een kwantitatief dieptepunt. Gelukkig was de kwaliteit erg hoog, waardoor er veel te
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genieten viel.
In de voorronde waren er al wedstrijden te zien die erg spannend waren.
Marco v.d.Pol werd in zijn poule winnaar door ongeslagen te blijven, dat hield in dat hij van
zowel Leon Provoost als Danny Brom had gewonnen. In de winnaars poule zou hij een andere
handicap krijgen.
In de andere poule bleef Piet Versteeg ongeslagen. Hij bond zowel Jan van Wessel als Bart
Vijfhuize aan zijn zegekar.
In de winnaarspoule en in de verliezerspoule werd het zo mogelijk nog spannender.
Henk Schaap, Inge Koppel, Jan Vocht en Rinus Kroon bestreden elkaar om de bovenste
plaatsen van de poule. Hoewel alle wedstrijden in twee sets gespeeld werden waren het
allemaal spannende wedstrijden. Inge Koppel trok uiteindelijk aan het kortste eind, hoewel je
kon zien dat ze in een grijs verleden goed speelde wist ze niet het niveau te halen dat
noodzakelijk was om als winnaar uit de bus te komen. Henk Schaap heeft ook laten zien dat hij
het spelletje nog niet verleerd is. Hij werd derde. Hij zal in de toekomst nog wel vaker op de
club komen. Jan Vocht en Rinus Kroon vochten een onderlinge strijd uit die ze op de
woensdagmiddag ook vaak uitvoeren. Rinus trok aan het langste eind, hoewel dat zeer beslist
geen loterij was.
In de winnaarspoule ging het er zeer spannend aan toe.
Leon Provoost verloor in drie sets van Piet Versteeg en ook Jan van Wessel verloor in drie sets
van reuzendoder Piet, die ook Danny Brom al verslagen had.
Leon Provoost was er zeer op gebrand om van Jan van Wessel te winnen en in hun wedstrijd
bleek ook het ware fanatisme weer boven te komen. Leon won in twee sets. Dat was voor ons
als wedstrijdorganisatie uiterst spannend om te zien, te meer daar op de andere tafels Danny
Brom tegen Marco v.d.Pol speelde en Piet Versteeg tegen Bart Vijfhuize. Piet en Danny
hadden zich al geplaatst voor het ledentoernooi. Als zij hun sportieve plicht deden zou dat de
rest van de plaatsingslijst kunnen beïnvloeden. Marco won in drie sets en Piet hield Bart twee
keer op 15 punten. Daardoor eindigden Marco, Leon en Jan ex aequo als derde. Op onderling
resultaat trok Leon aan het langste eind. Leon zag echter af van deelname, waardoor Marco
door gaat naar het hoofdtoernooi. Voor Jan van Wessel bleef er niets anders over dan om lid te
worden. Op die manier kan hij ook deelnemen aan het hoofdtoernooi.
Henk Oversteegen

Miniquiz
BUNA
SHOT

....................................
....................................
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OSO
ATC
VEV

....................................
....................................
....................................

Degene die competitie spelen komen ze regelmatig tegen:
Tegenstanders met een afkorting als clubnaam. Maar wat betekenen deze nu eigenlijk?
Om de kennis van onze leden te testen een kwisje met 5 voorbeelden (laten we makkelijk
beginnen met een aantal Gooise verenigingsnamen). Antwoorden inleveren bij Robert.
De eerste 3 goede krijgen een gratis drankje naar keuze in de Kloef.

55+ CLUB
In de Voltreffer van december schreef ik dat wij op 17 december feestelijk afscheid zouden
nemen van dhr Chris Kat, die naar Zwijndrecht ging verhuizen. En omdat het de laatste
speelmiddag van het jaar was, zouden wij met elkaar aan het eind van de middag een oudejaars
borrel drinken met een hapje erbij.
Toen kon ik nog niet weten dat deze middag iets anders zou verlopen dan we gedacht hadden.
Op 14 december overleed namelijk vrij onverwachts Leo Wunnink, een lid van het eerste uur.
Omdat Jan Spier in het ziekenhuis lag, heeft Arie met mij als reserve commissielid overlegd
hoe wij een en ander zouden organiseren en hebben wij besloten om de middag in 3 aparte
delen te splitsen.
Eerst aandacht schenken aan het overlijden van Leo, vervolgens het afscheid van Chris Kat en
tenslotte de oudejaarsborrel.
Bij binnenkomst van de deelnemers werden degenen die het nog niet gehoord hadden op de
hoogte gebracht van het overlijden van Leo.
Nadat iedereen aanwezig was hebben wij een ogenblik stilte gehouden.
Voor Chris Kat hadden wij iets aparts bedacht, wat achteraf niet zo geslaagd bleek te zijn. We
dachten dat het leuk zou zijn wanneer hij op deze laatste middag even tegen iedereen zou
spelen.
We hadden hiervoor een schema gemaakt, zodat hij in precies een uur aan alle tafels even een
dubbel zou spelen samen met Arie.
Arie hanteerde zijn eigen tempo met het gevolg dat Chris Kat meer slachtoffer werd dan
hoofdpersoon.
Misschien toch meer een idee voor de jeugdcommissie.
Gelukkig konden we hierna even rust nemen en koffie drinken met grote stukken gebak.
Na wat vriendelijke woorden en het overhandigen van een herinnering
werd dit deel van de middag afgesloten.
Nadat de speeltafels waren opgeruimd en iedereen gedoucht had, werd het tijd voor de borrel
en wat napraten, waarbij Leo Wunnink, Jan Spier en Gerard Steur het belangrijkste onderwerp
van gesprek waren.
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P.S.
Jan Spier is al weken volop in de running en voorziet ons weer van koffie.
Ook al het werk eromheen is bij hem in goede handen.
Helaas verloopt de genezing van Gerard Steur heel moeizaam.
Hoewel de operatie op zich redelijk goed verlopen was, kwamen er zoveel complicaties bij, dat
er nu na twee en een halve maand nog geen zicht op is dat hij snel uit het AMC ontslagen zal
worden.
RIEN

Technische Commissie Senioren
Als eerste wil ik de mensen die ik nog niet gezien heb via deze weg alsnog een fijn en gelukkig
2004 wensen. Het een beetje laat maar beter laat dan nooit zullen we maar zeggen.
Zo in de eerste voltreffer van het jaar valt er niet zoveel te melden. De competitie is van start
gegaan en de ervaringen tot de 11 punten spelen is verschillend. Uiteindelijk zal het voor een
ieder wel wennen. Daar ben ik van overtuigt!
Gelukkig heb ik begin januari alle recreanten een brief kunnen sturen dat de recreanten training
op donderdag toch door kan gaan. Ina zal met Henk deze training blijven verzorgen.
Ik ben blij dat deze mensen hun kennis willen over brengen op de recreanten.
Voor de trainingsgroep van de competitiespelers komen af en toe nog aanmeldingen binnen.
Helaas zijn het er nog niet genoeg om een groep te beginnen…geef je op bij mij!
Op donderdag 18 maart zal er weer een recreanten toernooi gehouden worden. Dit toernooi is
voor alle senior leden die geen competitie spelen. De naam van dit toernooi: Prima Donna Kaas
PAAS toernooi. Doe allemaal mee en schrijf je in. De organisatie Ina, Gerrit en Joop hebben er
zin in….en zijn er van plan iets leuks van te maken….maar zijn natuurlijk afhankelijk van
jullie allemaal!!!! Dus SCHRIJF je in!!!!!!!!
Na afloop van de voorjaarscompetitie zullen de clubkampioenschappen gehouden worden.
Deze toernooien worden dit jaar verspreid over 3 avonden waarin alle wedstrijden gespeeld
worden. Daarnaast zal er waarschijnlijk een bekercompetitie georganiseerd worden door de
afdeling. Houdt het infobord in de gaten….formeer teams van 4 personen en geef je op….de
bekercompetitie wordt met een handicap systeem gespeeld.
In de maand mei zal er een toernooi gehouden worden voor alle seniorleden…In de komende
voltreffer kan iedereen hier meer over lezen…..
Namens de TCS
André Rebel

Klaverjassen 2003 – 2004
De klaverjascompetitie is in volle gang.
Inmiddels zijn er al weer 4 klaverjasavonden geweest.
De eerste avond werd gewonnen door Kees Visser, de tweede en derde door Bert Jongerden en
de vierde door Robert van Strien. De onderlinge verschillen in het tussenklassement zijn niet zo
groot. Op dit moment staat Bert Jongerden aan de leiding. De opkomst is goed, er wordt
meestal op 5 tafels gespeeld. De sfeer is altijd weer gezellig.
In totaal spelen we 8 of 9 rondes. Van het totaal worden de twee slechtste scores afgetrokken.
Dit bepaald de uiteindelijke winnaar van de Greet Klein Bokaal. Greet heeft vroeger het
klaverjassen vol enthousiasme georganiseerd. Helaas is zij niet meer in ons midden. De bokaal
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is in 1997 in het leven geroepen en dit waren de winnaars tot nu toe.

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Jolande Schijff
Gerrit Schipper
Bert Visser
Jopie Keijer
Chris de Vaal
Herman Hoegee
Marjon Timmers

Bert Jongerden zat er nog niet bij, misschien brengt hij daar dit jaar verandering in.
Op de website van de club staan de standen. Het klassement ziet er als volgt uit:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bert Jongerden
Jolande Schijff
Louise van Strien
Kees Visser
Gerrit Schipper
Marjon Timmers
Jopie Keijer
Gerrit Veerman
Robert van Strien
Herman Hoegee

26060
25372
25144
25081
24569
24499
24082
24008
24002
23379

Ėén avond gemist:
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Chris de Vaal
Henk van Leeuwen
Sip de Jong
William van de Akker
Louise Kuik
Linda Engels
Henk Klein
Patrick Schimmel
Bianca Bout

18596
17990
17861
17824
16922
16721
16567
16044
15311

Twee avonden of meer:
20
21
22
23
24
25
26
27

Gijs Molenaar
Robert Bunschoten
Hans Penraat
Marcel Molenaar
Roeland Meyer
Rolinka Molenaar
Max Lopuhaa
Karin van Viersen

13329
12687
06841
06465
06329
06228
06030
05792

De top drie in het pittenklassement is:
1
Bert Jongerden
2
Louise van Strien
3
Herman Hoegee/Marjon Timmers

11 pitten
08 pitten
07 pitten

Er wordt Amsterdams klaverjassen gespeeld.
De volgende avond is op zaterdag 28 februari om 20.15 uur. Iedereen is welkom.
Geef je op, op het formulier in de kantine of bij Jolande Schijff.
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Jolande en Marjon

Hoe staan we er voor in de voorjaarscompetitie?
Voor de competitieleider is op dit tijdstip nu bijna alle teams vier wedstrijden gespeeld
hebben een wat overzichtelijker geheel dan dat je aan het begin van een competitie maar wat
moet voorspellen.
Nu al weet ik dat team 1 kampioen word de voorsprong op nummer 2 is al 8 punten en als het
team (heel) blijft is dat onze eerste kampioen . Kunnen er nog meer teams kampoen worden?
team 2 nu al 5 punten achter ik denk het niet. Team 6 in de 4e kl 3 punten achter op Vev wat
echter niet echt sterk is.Team 9 gaat gelijk aan kop met Victoria omdat ze de onderlinge partij
gewonnen hebben geef ik ze een grote kans.Team 13 met de nieuwelingen Sander en Marcel
doen het erg goed een 2e plaats op dit moment en alles is nog mogelijk.Team 14 vorig seizoen
gedegradeerd uit de 5e klas gaat zeker kampioen worden en dat zijn dat zijn dus 2 zekere
kampioenen, en tot zover de optimistische kant van dit verhaal.
Gaan er teams dregaderen? team 3 vorig seizoen gepromoveerd gaat het heel moeilijk krijgen
alleen Henk kan het nivo aan en die speelt ivm een operatie de 2e helft niet, Henk alvast een
voorspoedig herstel toegewenst. Onze 2 3e klassers zullen zich wel handhaven maar oppassen
en geen onnodige punten morsen. Team 7 zal het wel niet redden in de 4e klas het teams is
teveel afhankelijk van Piet en die kan het ook niet alleen. Team 8 net als team 7 gepromoveerd
naar de 4e klas geef ik wel een goede kans om zich te handhaven.Onze 5e klassers 10 11 12 en
de 6e klas teams 15 en 16 draaien leuk mee.
Het damesteam tenslotte speelt in een poule van 5 en met vele vrije weken dus, 8 wedstrijden
van half januari tot half april, op dit moment zijn er 3 wedstrijden gespeeld en staan ze 3e en
daar zal wel geen verandering meer in komen.
Voor alle standen en percentages zie ons publicatiebord of de website www.nttb.nl/huizen
Verheugend is het dat het gekrakeel tot de 11 al danig verstompt is wie veel verliest zal daar
wat meer over zeuren dan de winnaars want die hoor je nooit terwijl de verliezers toch iets de
schuld moeten geven, maar we moeten verder of je het nu leuk vind of niet.
Bert Jongerden
wedstrijdsecretaris

10

Hoe informatief, aantrekkelijk en actueel kan een
internetsite zijn?????
Het antwoord is heel simpel:
Kijk op www.nttb.nl/huizen en je weet het.

Onze vereniging is sinds begin 2001 op internet te vinden. Sinds die tijd hebben verschillende
mensen zich ten behoeve van de site ingezet. De start was wat moeizaam; dingen moeten
groeien. Het internetgroepje uit de begintijd moest zijn draai vinden en
mensen/commissies/bestuur moesten wennen aan het idee, dat je pas informatie op de site kunt
zetten, als er ook informatie geleverd wordt. Met alleen vrije nieuwsgaring door het betreffende
groepje redt je het niet. Het op elkaar ingespeeld raken kost nu eenmaal tijd.
Er waren verschillende momenten dat er ineens een sprong voorruit werd gemaakt, waarna er
toch weer een terugval volgde. Daarvoor waren natuurlijk allerlei redenen aan te wijzen, vaak
ook heel legitieme. Nu lijkt de tijd te zijn aangebroken, dat de diverse leveranciers van
informatie bereid en in staat zijn snel met hun informatie te komen, wetend dat deze ook zeer
snel op de site terug te zien is.

Sinds 1-1-2004 is de volledig vernieuwde site in de lucht. De lay-out en indeling van de site
heeft een enorme metamorfose ondergaan. Het voert te ver de inhoud hier helemaal te gaan
bespreken, maar er is zeer veel informatie te vinden over zowel de club in het algemeen als
m.n. de competitie- en toernooiresultaten (natuurlijk mede dankzij TCJ en TCS). We hopen dit
nu zo compleet en actueel mogelijk te houden door er bovenop te zitten en verslappen te
voorkomen.
Een aantal zaken zijn nog niet helemaal rond, zoals m.n. het archief; maar we zijn ervan
overtuigd dat ook dat in orde komt.
Nieuw en zeer handig zijn de diverse links naar Afd. Midden-informatie op de Victoria-site;
dat betreft zowel competitieresultaten als informatie over de andere verenigingen (waar kun je
ze vinden?) als links naar de sites van andere verenigingen.
Dat we weer een hele sprong in de goede richting hebben genomen, mag blijken uit het feit, dat
op de tafelennis-startpagina (http://tafeltennis.pagina.nl), waar vaak een eerste kennismaking
met tafeltennis(sites) plaatsvindt, we nu vermeld staan de (tip)-toevoeging, wat maar van een
beperkt aantal verenigingen gezegd kan worden.
Voor de rest zouden we willen zeggen, kijk eens rustig rond, als je dat nog niet hebt gedaan, en
laat weten wat je ervan vindt, want uiteraard staan we open voor al jullie opmerkingen en tips.
De huidige webredactie bestaat uit:
André Rebel – webmaster/redactie
Ingeborg Rebel – redactie
Martin van Toorn – redactie
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Jan v.d. Broek – back-up webmaster
Als regelmatige bezoeker weet je zeker, dat je goed geïnformeerd blijft over het wel en wee
van de vereniging. Dit geldt overigens uiteraard ook voor Infomail, een electronische
nieuwsbrief, die je naar huis gemaild kan krijgen, maar die vervolgens ook op de site na te
lezen blijft.
Een tip dus nog:
Neem www.nttb.nl/huizen meteen op onder je favorieten/bookmarks.
Martin van Toorn

Algemene clubkampioenschappen 2004
Donderdag avond de poule indeling gemaakt diverse malen telefoon afmeldingen door ziekte
en ook nog 2 aanmeldingen en bleven er 28 namen over, dat is een mooi aantal vier poule`s van
7. Gelukkig op de speelavond geen afmeldingen meer dus zouden we kunnen starten met 28
man, helaas 2 man komen niet opdagen, even afbellen heren Kooy en Kos is te veel moeite?
Kloksslag acht begon het toernooi en al gauw bleek dat de 1e geplaatste in de poule het wel
zouden redden ook de nummers 2 gaan over en daar voor was veel meer strijd nodig.
In poule 1 ging Robert Bunschoten gemakkelijk door 2e werd Frank Hagen
In poule 2 was Patrick Visser oppermachtig met hem ging Thijs Fennis naar de vervolg ronde
In poule 3 was het niet al te moeilijk voor Andre Rebel voor de 2e plaats haalde Juriaan
Dekker het maar net
In poule 4 was Gijs Molenaar natuurlijk 1e en Jerry van Leeuwen ging met hem mee
Voor de kwartfinale werden de nummers 1 geloot tegen de nummers 2 en dat leverde de
volgende wedstrijden op
Gijs Molenaar – Thijs Fennis 3-0
Andre Rebel – Frank Hagen 3-0
Patrick Visser – Juriaan Dekker 3-2
Robert Bunschoten – Jerry van Leeuwen 0-3
ook voor de halve finale werd geloot en dat leverde de volgende wedstrijden op
Gijs Molenaar – Jerry van Leeuwen 3-0
Andre Rebel – Patrick Visser 3-2
zodat de finale weer een oud weerzien was Gijs tegen Andre en dat werd 3-0 voor Gijs die voor
de 14e maal algemeen clubkampioen is .
Bert jongerden
TCS

Sportpakket via het ING Donatiefonds
Ook dit jaar deelde het ING Donatiefonds weer 250 maal een donatie van € 500,- uit aan
allerlei soorten clubs in de vorm van geld of sportartikelen. Elke ING medewerker die als
vrijwilliger actief is bij zijn of haar vereniging kan zich hiervoor (eens in de drie jaar) opgeven.
Vier jaar geleden heeft onze club ook al eens een pakket ter waarde van f 1000,- in ontvangst
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mogen nemen. Toen is gekozen voor allerlei gezelschapsspellen voor het inrichten van de
jeugdhoek. Dit jaar is onze aanvraag (er waren er ruim 400) opnieuw goedgekeurd. De enige
tegenprestatie die de ING verlangt is het plaatsen van een stukje in het verenigingsblad of
jaarverslag, bij deze dus. Omdat we een sportclub zijn krijgen we geen geld in handen maar
mogen we uit een catalogus sportartikelen kiezen. Er is dit jaar onder andere gekozen voor
batjes ten behoeve van bruikleen tijdens toernooien en een aantal telborden. Het pakket is
inmiddels bezorgd. ING, hartelijk bedankt!
Bram Gerritse

Clubkampioenschappen
De algemene clubkampioenschappen zijn, zoals iedereen weet, in januari gehouden. Wat ons
als T.C.S. rest is de organisatie van de clubkampioenschappen “eigen klasse”.
Deze clubkampioenschappen worden in april gehouden (in de 2 weken na Pasen). Onder aan de
pagina vindt u de precieze indeling van klasse en data.
Normaal gesproken werden de kampioenschappen over meerdere weken verspreid. Wij als
T.C.S. willen graag terug naar een organisatie van 3 avonden verspreid over 2 weken. De reden
hiervoor is dat wanneer dit goed bevalt we een mogelijkheid hebben om de
clubkampioenschappen voor de start van het voorjaarsseizoen te houden. De algemene
clubkampioenschappen worden dan na de voorjaarscompetitie gehouden.
Waarom maar 3 avonden? Hiervoor kan ik 2 redenen aangeven. De eerste is een praktische: we
hebben minder avonden een vrijwilliger nodig die de organisatie op zich neemt. De tweede is
van een hele andere aard: wanneer we meer klasse kampioenschappen op een avond houden
zijn er meer mensen tegelijk aanwezig en dat is gezelliger dan een avond waar 4 mensen
strijden om de 1ste en 2de prijs van welke klasse dan ook.

Waarom de “klasse” kampioenschappen eventueel verplaatsen naar januari en dan de algemene
clubkampioenschappen spelen na het voorjaarseizoen? Wij zijn van mening dat het leuk is om
voor het begin van het nieuwe competitieseizoen een toernooitje te spelen. Na alle feestdagen is
het goed om voor de competitiestart een paar goede wedstrijden te spelen… Daarnaast is het
leuker om de kampioenen van het voorjaarseizoen te huldigen tijdens de algemene
clubkampioenschappen. Deze moeten dan wel na de competitie gehouden worden.
Bijkomende reden is dat na de normale voorjaarscompetitie een bekercompetitie gehouden
wordt. Wanneer er verschillende teams van Huizen hieraan meedoen zijn er altijd spelers die
niet mee kunnen doen aan de clubkampioenschappen omdat dat in dezelfde periode valt.
Om de gestelde doelen te kunnen halen moeten er ten opzichte van de laatste jaren wat zaken
veranderen. Daarom dit stuk zodat voor een ieder duidelijk is hoe we met de
clubkampioenschappen “eigen klasse” omgaan.
De kampioenschappen worden verspreid over 3 avonden waarbij de recreanten en 6de klassers
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op een donderdag spelen en de overige op een vrijdagavond. Hoe de verdeling van klassen is
op de vrijdagen wordt bepaald door de T.C.S. en is afhankelijk van het aantal competitieteams
in de verschillende klassen. Iedereen MAG zich alleen inschrijven in de klasse waarin hij/zij de
voorafgaande competitie gespeeld heeft!
Met betrekking tot de landelijk spelende dames zal de T.C.S. op voorhand de klasse bepalen
waarin zij, bij eventuele samenvoeging van klassen, zullen spelen.
Er wordt per klasse een clubkampioenschap gespeeld, wat inhoudt dat er geen samenvoeging
van klassen zal plaatsvinden. Alleen wanneer er bij 2 opeenvolgende klassen bij elkaar niet
meer dan 8 deelnemers zijn kan de organisatie besluiten om de 2 klassen samen te voegen. De
reden dat we in principe niet samenvoegen is omdat wanneer je klassen samenvoegt en er
meerdere poules ontstaan het altijd weer lastig is om te bepalen wie de volgende rondes moeten
spelen (bij 8 deelnemers wordt er een 8-kamp gespeeld!). We willen graag geen discussies
maar wel duidelijkheid over hoe we met zaken omgaan.
Wanneer er klassen zijn samengevoegd wordt de ranglijst bepaald aan de hand van ALLE
gespeelde wedstrijden in de poule. Vervolgens worden de nummers 1 en 2 van elke “eigen”
klasse uit de ranglijst gehaald en vervolgens in de prijzen gezet…
De wedstrijden worden gespeeld volgens de normale tafeltennisregels, wat inhoudt dat er
gespeeld wordt volgens “best of five”. Uitzondering hierop zijn de 2, 3 en 4 kampen. Deze
spelen volgens het “best of seven” principe. Dit doen we zodat het, ook voor de spelers in de
klassen waar niet zoveel deelnemers zijn (en die niet worden samengevoegd met een andere
klasse), toch ook een avond wordt waar voldoende gespeeld kan worden.
Wanneer er binnen een klasse meerdere poules gespeeld worden zullen er vanzelfsprekend
vervolgronde(s) gespeeld worden waar uiteindelijk de nummers 1 en 2 van de klasse uitkomen.
Wanneer er maar 1 poule is mag de ranglijst duidelijk zijn.
Wat ook anders is dan andere jaren is het volgende: De winnaars van de
clubkampioenschappen in de “eigen” klasse kunnen niet meer meedoen in een klasse hoger.
Al met al een heel verhaal maar ik kan het ook samenvatten en vervolgens toelichten met een
voorbeeld.
*De kampioenschappen worden op 1 donderdag (recreanten en 6de klasse) en 2 vrijdagen (de
overige klassen) gespeeld.
*Je kan je alleen inschrijven in je “eigen” klasse.
*Je speelt ook in principe alleen tegen spelers van je eigen klasse. Enige uitzondering is dat
wanneer 2 opeenvolgende klassen niet meer dan 8 deelnemers hebben de organisatie kan
besluiten de beide klassen samen te voegen.
*Alle wedstrijden in een poule tellen mee! Dus ook in de samengevoegde klassen poules.
*De winnaars kunnen niet op een andere avond meedoen met een hogere klasse
* t/m een 4 kamp wordt “best of seven” gespeeld. Alle overige wedstrijden gewoon “best of
five”
* Voor elke klasse zijn er 2 prijzen
voorbeeld:
Do.
Recreanten 4 deelnemers
6de klasse 3 deelnemers
De klassen worden samengevoegd en er zal dus een 7-kamp gespeeld worden met een “best of
five”.
Vr 1.
5de klasse 8 deelnemers
4de klasse 6 deelnemers
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Landelijk dames 3 deelnemers
De klassen worden niet samengevoegd. De 5de en de 4de klasse poules spelen “best of five”
gespeeld en de landelijk dames spelen “best of seven”.

Vr 2.
3de klasse 7 deelnemers
2de klasse 5 deelnemers
1ste klasse 3 deelnemers
De 2de en de 1ste klasse worden samengevoegd. Beide poules spelen “best of five”.

De Technische Commissie Senioren
Bram,
Bert &
André
Natuurlijk zijn wij altijd bereid mondelinge toelichting te geven op bovenstaande

PRIMA DONNA KAAS

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
“eigen klasse”

donderdag 15 april:
Recreanten en 6de klasse

vrijdag 16 april:
5de, 4de klasse en Landelijk Dames
(eventuele samenvoeging landelijke dames zal plaatsvinden met 4de klasse)

vrijdag 23 april:
3de, 2de en 1ste klasse

DOE MEE…….
(inschrijven kan via het inschrijfformulier op het “seniorenbord” in de Kloef)
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Dart toernooi 7 februari
Na een jaar van afwezigheid stond die weer eens op de kalender, een dart toernooi voor
senioren. Dit maal bestempeld als algemene open clubkampioenschappen T.T.V. Huizen
tactics.
13 deelnemers traden aan in de Kloef arena. Deze werden verdeeld over een zeskamp en een
zevenkamp waarvan de 1e vier doorgingen naar de kwartfinale. In poule 1 werd André relatief
makkelijk eerste en Bram knap 2e. Leukste partij in deze poule was Daniëlle tegen Kees, of te
wel de Visser strijd. Ditmaal wist Kees zijn zus onderuit te gooien, beide gingen wel door naar
de kwart finales.
Poule 2 werd vooraf al betiteld als de poule des doods. Uiteindelijk moest Maarten het
onderspit delven, daar Frank steeds beter het gevoel in zijn darts kreeg en daardoor steeds vaker
de juiste vakken raakte moest Maarten dus genoegen nemen met een plaatsje in de troostronde.
Frank dus 4e, Maarten 5e?! Eerste in deze poule Robert, 2e Thijs en 3e Jerry.

In de troostronde gingen 5 deelnemers de strijd met elkaar aan om niet of juist wel de
poedelprijs te winnen. Jaco, Inge, Nicole, Geert en Maarten gooiden samen op 1 bord, 1
wedstrijd. Flinke tel klus voor degene die telde, Bram nam deze taak op zich.
Nicole werd hier knap en verrassend eerste. Met een uitgooi van 15 en dubbele bull met 3
pijlen. Maarten moest met zijn verkeerde hand uiteindelijk het onderspit delven en wist
hierdoor de poedel binnen te slepen.
In de kwartfinale won André van Frank. Jerry van Bram, Thijs van Kees en Robert moeizaam
van Daniëlle.
In de halve finales ging het om twee gewonnen partijen, best of three dus.
Deze beide halve finales waren zeer spannend en gingen door tot de laatste set.
André won nipt van Thijs en Robert hield Jerry er voor de 2e keer deze avond net onder.
Thijs wist daarna de strijd voor de 3e plaats te winnen.
De finale was dit keer een best of five. Robert en André gaven elkaar geen duimbreed toe, in
alle 5 de sets moesten de bull’s de beslissing brengen. André trok uiteindelijk net aan het
langste eind en mocht de hoofdprijs in ontvangst nemen.
Na afloop werden nog diverse revanches uitgevochten op de borden. Waarvan de partij tussen
Geert en Kees echt een titanenstrijd was, vooral voor de teller……..
Al met al een zeer geslaagde avond en zeker de moeite waard om dit seizoen nog eens te
herhalen. Waarschijnlijk medio mei dus een volgend dart toernooi, dit maal met een ander spel.
Suggesties over welk spel hoor ik graag.
Chantal bedankt voor het verzorgen van de drankjes achter de bar.
Tot een volgende Let's Play Darts!
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Robert

Club van 25, noodzaak of luxe?
Goedendag beste (ere)leden en jeugdleden. Zoals elk goed (ere)lid lees ik ook elke keer de
Voltreffer helemaal door, vanaf het begin tot aan het eind, dat beetje tijd pak ik wel van de baas
(dus indirect van jullie). Nou ben ik het natuurlijk niet altijd eens met de stukjes die men her en
der schrijft, maar alla, niet iedereen denkt hetzelfde en dat is maar goed ook, want anders krijg
je alleen maar van die eenheidsworsten. De meeste stukjes gaan ook over algemene dingen die
gebeuren op de TTV en zelden worden er mensen persoonlijk aangevallen, want als er iets is
kan je dat natuurlijk ook aan de personen zelf vragen waarom ze anders denken. Maar in de
vorige Voltreffer voelde ik mij toch een beetje persoonlijk aangevallen, omdat het o.a. ging
over de storting van (ere)leden aan de “Club van 25”. Arie Rebel had daar een stukje over
geschreven en hij verbaasde zich erover dat er zo weinig (ere)leden aan deze actie mee doen,
want het is toch een goed doel, volgens hem.
Zelf ben ik uiteraard 4 jaar weggeweest en heb mij dus afgevraagd of er nou echt de laatste
jaren door veel (ere)leden aan deze actie is deelgenomen. Nou heb ik zo her en der
rondgevraagd bij de (ere)leden en inderdaad waren er niet veel die daar hun bijdrage aan gaven
en wel om verschillende redenen.
Ten eerste werd er ook gezegd dat 25 euro ook een aardig bedrag was en dat schreef Arie zelf
ook al (er stond in dat hij ook niet in iedereens portemonnee kon kijken).
Ten tweede, dat er vele leden zeiden dat ze hun bijdrage in tijd geven en dat is niet in geld uit
te drukken, o.a. bardiensten, coachen, trainen geven, commissies e.d. en dat dit niet alleen de
jeugd toe kwam , maar de hele vereniging.
Ten derde werd er ook gezegd dat men al genoeg geld uitgaf aan de bar en dat dit dan ook
indirect ten goede zou komen aan de jeugd (ongeveer 50% van elke euro die u uitgeeft aan de
bar, gaat naar de club) en dat dit vele malen meer was dan de 25 euro per jaar die dan voor de
“Club van 25” bestemd zou zijn. Sommigen zeiden zelfs dat ze de hele inboedel van de kantine
bij elkaar hebben “gezopen en gevreten”. Zo kan ik nog wel een paar punten verzinnen.
Zelf heb ik het idee dat als er iets extra’s moet worden georganiseerd voor de jeugd, dat die dan
misschien zelf ook wat kunnen doen. Bijvoorbeeld hebben wij vroeger ook wel eens
meegedaan aan bepaalde acties: Grote Clubactie, Lotenverkoop.
Ik vind het best dat er mensen wat extra’s geven aan die “Club van 25” om leuke dingen te
doen, maar als ik dan lees dat er 50 chocoladeletters door Sinterklaas van worden gekocht, dan
denk ik ook: zit de jeugd daar dan op te wachten. Ze hebben liever wat anders…..hoewel.
Hebben ze echt wel wat extra’s nodig?? Als ik op zaterdag sommige van onze jeugdleden al zie
rondlopen met een mobieltje van een paar honderd euro en als ik ze hoor vertellen dat ze met
de kerst een computer kado krijgen of iets minder: een spelcomputer e.d., en ze lopen met 20
tot 30 euro rond om wat te drinken en te eten dan denk ik bij mij zelf, ze sponsoren zelf maar
die leuke extra dingen.
Ik zelf ben erelid en voelde mij door het stukje van Arie erg vervelend, maar na de
informatieronde over andere (ere)leden ben ik er wel achter gekomen dat ik mij niet hoef te
schamen en dat ik die 25 euro elk jaar aan de hele club schenk , d.m.v. bovenstaande punten en
d.m.v. extra loten die ik koop met het oliebollentoernooi.
Tevens een groot punt bij mij is dat ik ook een andere kant van de wereld heb gezien (Zuid
Amerika) en die mensen (toevallig nog familie ook) kunnnen die 25 euro veel beter gebruiken,
ze leven daar minimaal een week van. Dus helaas voor deze (verwende) jeugdleden kom ik niet
op die lijst te staan.
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Met vriendelijke groeten Henk Klein

T T V

HUIZEN

UITNODIGING

ALGEMENE LEDEN VERGADERING
TAFELTENNISVERENIGING
HUIZEN

31 maart 2004

“DE KLOEF”

20.00 uur
Degenen die vorig jaar op de A.L.V. aanwezig waren krijgen automatisch de totale verslagen.

Belangstellenden zijn van harte welkom en kunnen een exemplaar ontvangen door zijn/haar
naam te noteren op de intekenlijst in de kantine. U ontvangt dan de volledige verslagen
thuis.
AGENDA ALGEMENE LEDEN VERGADERING

1

Opening

Pauze

2

Ingekomen stukken en mededelingen

8

Benoeming kascontrolecommissie

3

Notulen A.L.V. 26 maart 2003

9

6e beleidsplan

4

Bespreking van de jaarverslagen

10

18

Begroting 2004

5

Verenigingsonderscheidingen

11

Rondvraag

6

Bestuursvoorstellen

12

Sluiting

7

Bestuursverkiezing

TOELICHTING AGENDA A.L.V.
31 maart 2004
20.00 uur

4

Bespreking van de jaarverslagen
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

5

Verenigingsonderscheidingen
a.

b.
c.

7

Jaarverslag van de secretaris
Jaarverslag van de kascontrolecommissie
Jaarverslag van de penningmeester
Jaarverslag van de Technische Commissie Jeugd
Jaarverslag van de Technische Commissie Senioren
Jaarverslag van de Promotie en Advies Commissie
Jaarverslag van de Zaal en Kantine Commissie

Speldjes
- 10 jaar lidmaatschap (Bianca Steen, Monique Kievith, Henny Loor en Gert-Jan Stolte)
- 25 jaar lidmaatschap (Gijs Molenaar, Henk Oversteegen en André Rebel)
- 50 jaar lidmaatschap (geen)
Lid van verdienste / Erelidmaatschap
Mentaliteitsbeker

Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar:
Penningmeester
Vertegenwoordiger T.C.J.

:
:

Monique Gerritse-van de Brug
Maarten Robbers

Er zijn geen mutaties, het bestuur gaat door in zijn huidige samenstelling.

Degenen die vorig jaar op de Algemene Leden Vergadering aanwezig waren krijgen automatisch de totale
verslagen.
Belangstellenden kunnen een exemplaar ontvangen door zijn/haar naam te noteren op een lijst in de kantine. U
ontvangt dan de volledige verslagen thuis.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMA DONNA KAAS
TOERNOOI
VOOR

RECREANTEN
Donderdag 18 maart
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Start toernooi: 20.00 uur
Schrijf je in……. zie senioren infobord in de Kloef

Holleblok(kenspel)
De oplettende leden hebben het reeds uit de kranten (of wandelgangen) kunnen halen…De
gemeente Huizen is klaar met het “integraal huisvestingsplan basisonderwijs”. Het
Holleblokcomplex is een onderdeel van dit plan.
Daarom is de commissie, die jaren geleden bij de eerste ontwikkelingen opgericht was, weer bij
elkaar gekomen. Deze commissie bestaat uit Jaap Roeten, Jeroen Blok, Martin van Toorn en
André Rebel.
Naast het feit dat er een informatieavond is geweest, waarin het hele proces besproken is, is er
niet zoveel te vertellen. Tijdens de infoavond is aangegeven dat men zich kon aanmelden voor
een klankbord groep. Wij, en het bestuur, hebben gemeend dat het een goede zaak voor de
T.T.V. Huizen is wanneer wij daarin mee gaan doen. Jeroen Blok heeft aangeboden zich op te
geven voor deze klankbordgroep en zal met ondersteuning van de overige commissieleden (en
bestuur) zich inzetten voor de belangen van de T.T.V. Huizen.
Wat gaat de klankbordgroep doen?
Als taken worden genoemd: inventariseren, adviseren en informeren van de achterban.
Verder is er een tijdsplan gemaakt:
maart-mei 2004
: inventarisatiefase
september-oktober 2004
: randvoorwaarden bepalen
vanaf februari 2005
: ontwikkelen plan
Voor dit moment zal ik het hierbij laten.
Wij zullen alle leden via deze weg op de hoogte houden van de ontwikkelingen van het
“holleblok(kenspel)”
Namens de Holleblok commissie,
André Rebel

Volle zalen en vrijspelen….
Op donderdag 18 maart zal het Prima Donna Kaas PAAS toernooi gehouden worden. Dit is een
toernooi voor senioren recreanten.
Wanneer er veel deelnemers zijn, waar wij natuurlijk op hopen als organisatie, zal er WEINIG
tot GEEN ruimte zijn om vrij te spelen!!!
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Ik ga ervan uit dat iedereen hiervoor begrip kan opbrengen.
Namens de T.C.S.
André Rebel

JEUGDHOEK

We zijn weer in volle gang
Na een drukke maand in december zijn we al weer volop bezig in het nieuwe seizoen. De
competitie is in volle gang, de trainingen zijn weer begonnen en de jeugdcommissie is druk
bezig met allerlei activiteiten, zoals:
•

Jerry van Leeuwen en Patrick Visser hebben sinds lange tijd de laddercompetitie uit
de kast gehaald

•

We zijn op zoek naar een datum voor het jeugduitje

•

Er wordt een datum gepland voor een uitwisseling met de 55+ groep

•

De clubkampioenschappen worden dit jaar gehouden op 9 april. Zet deze datum vast
in je agenda, want dan is ook de langverwachte verrassing van de Club van 25!!

•

14 april is er een toernooi in Helmond. Voor verder informatie kan je terecht bij Patrick
van Dijk of het bord
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•

We zijn in voorbereiding voor de trainingsweek

•

De uitslagen van de recreanten-, competitie- en toernooibokaal zijn bekend. De
uitreiking hiervan vindt plaats op 9 april bij de clubkampioenschappen

•

We zijn weer van start gegaan met de tweemaandelijkse toernooien voor de
recreanten en de eerste was op 7 februari. Het verslag vindt je verderop in het
clubblad.

•

Op de 14 februari was er een toernooi voor alle jeugdleden ter vervanging van het
toernooi in Nijmegen

•

Teamtoernooi in Klazienaveen op 20, 21 en 22 mei 2004 (20 mei is Hemelvaartsdag).
Voor verder informatie kan je terecht bij Patrick van Dijk of het bord.

De websiteredactie is druk geweest om de site een nieuw aanzicht te geven en dat is zeer goed
gelukt. Als jullie het nog niet gezien hebben, kan je het vinden onder het adres:
www.nttb.nl/huizen.
Je vindt op de website verslagen van toernooien, competitie-uitslagen, informatie over de
activiteiten en de vereniging. Hier staan ook onze e-mailadressen op. Heb je vragen/
opmerkingen, dan kan je die naar ons mailen.
Wil je, zonder al te veel moeite, op de hoogte blijven van de activiteiten, geef je dan via de
website op voor de infomail.
Veel leesplezier bij de komende bladzijden.
Namens de T.C.J.
Maarten Robbers

Jeugdcommissie
Nog 1 wedstrijd en de helft vande kompetitie zit er weer op.
Er is tot op heden 1 Team dat gaat voor het kampioenschap,en dat is team 6,zij staan ook nog
steeds bovenaan. Ze moeten nog wel tegen de concurent Almeerspin,zij staan op de tweede
plaats met 2 punten verschil.Dan Huizen 1 zij doen het tot op heden niet zo best,zi staan op de
laatste plaats. Maarja dat kan ook nog wel veranderen ze gaan er wel voor onder de leiding van
Kees Visser. Maaike Visser heeft hier nog niet kunnen winnen dat is jammer,maar het is ook
best wel zwaar vanuit de meisjes kompetitie naar de eeste klas afdeling ze moet daar dus echt
nog wel even aan wennen. De jongens doen het wel wat beter,Marcel Molenaar heeft 3 partijen
gewonnen,Henk Jan Kos heeft er 5 gewonnen. Jelle Vijfhuize is nog niet verder gekomen dan 2
partijen. Dat moet dus nog even veranderen maar wie weet.
Huizen 2 zij staan op een derde plaats dus dat is weer even beter,hier is ook alles nog mogelijk.
Sinoe Luiz Perez doet het hier het beste hij heeft n.l al 9 partijen gewonnen,Yorick Westland
heeft dat 4 keer gedaan en Gerben de Jong blijft tot op heden steken bij 3 maar ook dit kan nog
wel veranderen.
Huizen 3 doet het ook goed zij hebben 1 wedstrijd minder gespeeld,en dat is tegen de onderste,
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maar ze staan nu op de vierde plaats. Maar voor het kampioenschap moet er nog wel wat
gebeuren maar dat moet toch kunnen onderleiding van Gijs Molenaar wat hun Coach is
Hij heeft n.l alle vertrouwen in het jonge team, ze kunnen noch heel veel groeien ze zijn nog
jong. Constantijn de Boer heeft hier 4 winstpartijen,Dico van Dissel heeft er 5 weten te winnen
en Ruben Lam kwam ook 4 keer tot winst.
Jongens ga zo door het is altijd nog mogelijk,al is het team van Rega wel heel erg sterk.

Huizen 4 staat halverweg ook op de laatste plaats,maar er zit hier niet zo veel verschil in punten
onderling,dus ook hier is alles nog mogelijk. Erik Visser heeft hier 4 partijen gewonnen,evenals
Gerard vd Poel Martijn Gooijer wist 6 keer te winnen,hier kwam Nima Sadeghi nog niet tot
winst.
Huizen 5 het enige team wat nog geen begeleider heeft zij staan op een derde plaats ook hier zit
misschien nog wel wat meer in. Het is jammer genoeg een kleinere poul dus je speeld al een
wedstrijd minder,dat is altijd jammer. Herman Segers is tot op dit moment de sterkste met 5
gewonnen partijen Jori Hoenkamp deed dit 4 keer en Kevin Kos en Reinout Smit deden dat elk
3 keer,dus jongens kom op er zit best nog wat meer in.
Dan Huizen 6 zij gaan nog steeds voor het kampioenschap, Zaterdag 28-2 moeten ze de
grootste hindernis zien te nemen ze moeten dan tegen de nummer 2 dus dat beloofd wat.
Dan zal men nog iets beter kunnen zien of het er echt in zit.
De spelers zijn allemaal aan elkaar gewaagd,wel zijn er nog 2 met 100% dus wie weet.
Quinten v Dissel en Julian Meijer hebben tot nu toe alles nog gewonnen,Robin Provoost heeft
er 3 verloren, maar die is nog niet uitgevallen.
Joshua Telkamp heeft er 2 verloren ,dus zo als iedereen kan zien hangt hier wel iets in de lucht.
Jongens ga zo door dan zit het er echt wel in.
Dan nog iets algemeens als het mogelijk is willen jullie dan de thuiswedstrijden iets eerder
komen dan tot nu toe het geval is bij de meeste. Meestal zijn de tegenstanders al veel eerder als
wij zelf, zo hoort het natuurlijk niet. Dan hebben jullie gemerkt dat nu ook wij na het dubbel
een pauze hebben ingelast,bij de afdeling Utrecht was dit altijd al bij ons werd dat nooit
gedaan, maar daar zijn wij nu ook in meegegaan, volgens ons zijn de consumptiebonnen een
goede oplossing. Het is wel de bedoeling dat deze dan ook pas worden uitgedeeld na het dubbel
en niet bij aanvang van de wedstrijd. Verder hoop ik dat jullie ook allemaal serieus met de
trainingen meedoen daar wordt je alleen maar sterker van.
Als het mogelijk is willen jullie je dan zo vroeg mogelijk opgeven voor de nieuwe kompetitie
want ik denk dat er voor die tijd geen clubblad meer komt.
Geef je gewoon op een Zaterdag op als je thuis speelt,dat kun je gewoon bij mij doen of bij je
Coach.
Namens TCJ
Peter vd Broek
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Wist u dat:
Wist u dat:
Wist u dat:
Wist u dat:

in deze Voltreffer het eerste digitale stukje van Peter v.d. Broek staat.
je nooit te oud bent om te leren ☺
er binnen de TTV steeds meer veranderingen in het interieur plaatsvinden.
De club hier Peter zeer dankbaar voor is.

Koningin Beatrixschool wint weer de schoolprijs
Zaterdag 20 december was het Prima Donna Kaas Kinder Tafeltennisfeest. Zoals ieder jaar
konden de kinderen van de basisscholen van groep 5 t/m 8 hieraan meedoen. ’s Ochtends werd er
fanatiek getafeltennist door de deelnemers uit groep 5 en 6. Robin Provoost van de Koninging
Wilhelminaschool was de sterkste van groep 5. Hij won in twee games van Victor van Tol van
de Koningin Beatrixschool. De finale van groep 6 ging tussen Daan Gerards van de Flevoschool
en Pieter Moesman van de Dr. Maria Montessorischool. Na een spannende partij mocht Pieter
Moesman zich een jaar lang kampioen van groep 6 noemen.
’s Middags kwamen de kinderen van groep 7 en 8 tegen elkaar uit. In de finale van groep 7 won
Matthijs Carpay van de Dr. Maria Montessorischool na een spannende partij van Kevin Kos
(Koningin Wilhelminaschool). De finale van groep 8 was een TTV Huizen onderonsje: Dico van
Dissel en Constantijn de Boer (beide van de Koningin Beatrixschool) zijn teamgenoten in de
vijfde klasse. Dico hield, net als in de competitie, een winstpercentage van 100%.
Zoals ieder jaar werd aan het eind van de dag de schoolprijs uitgereikt, voor de school die (over
de hele dag gezien) het best gepresteerd heeft. Net als vorig jaar ging de strijd ging tussen de Dr.
Maria Montessorischool, de Koningin Wilhelminaschool en de Koningin Beatrixschool. Na wat
puzzelen en rekenen was de winnaar bekend: de Koningin Beatrixschool.
Het kindertafeltennisfeest was opnieuw een geslaagde en sportieve dag dankzij alle deelnemende
scholen en vrijwilligers van T.T.V.

Namens de T.C.J.
Maarten Robbers

Recreantentoernooi Jeugd 7 februari
Afgelopen zaterdag 7 februari is het eerste recreantentoernooi van 2004 gespeeld. Er waren
helaas niet heel veel mensen die zich hadden opgegeven (5 maar), maar gelukkig kwamen er op
het laatst nog een paar mensen bij, zodat we een negenkamp konden spelen. De negen
recreanten die meededen waren: David, Richard, Yassine, Jakob, Markos, Laura, Erik, Niels en
Mohammed. Nadat iedereen ‘warmgespeeld’ was, konden we om 10:45 uur beginnen met de
negenkamp. Het was erg leuk om te zien dat ze allemaal lekker fanatiek waren en echt voor de
winst gingen. De eerste drie ronden werd er gespeeld voor de ‘best of seven’ tot de 11, er
moesten dus 4 games gewonnen worden. Omdat de wedstrijdjes zo wel wat lang duurden,
speelden we vanaf de vierde ronde een ‘best of five’. Hoewel er sommige spannende
wedstrijden tussen zaten, bleven de verassingen eigenlijk wel een beetje uit. Een opmerkelijke
uitslag was wel dat Laura met 4-1 wist te winnen van Yassine. Op de finale na was dit wel een
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kleine verassing. Er werd dus lekker fanatiek gespeeld, en het wachten was toch eigenlijk wel
op de laatste ronde. Daarin speelden Richard en David, die tot die wedstrijd aan toe allebei nog
niet hadden verloren, tegen elkaar. Dit was dan ook meteen de finale. Het was ook een typische
‘finale wedstrijd’. Het bleef spannend tot de laatste bal. De eerste game won David, de tweede
won Richard, de derde game won David weer, en je raad het al, de vierde game won Richard
weer. De vijfde en laatste game moest de beslissing brengen. Twee vermoeide spelers streden
tot op het bot om de winnaar te worden.
Uiteindelijk was het David die met 11-8 in de vijfde game aan het langste eind trok en zichzelf
de winnaar van het recreantentoernooi mocht noemen. Er waren twee kleine prijzen, David
koos het stripboek van The Simpsons en Richard moest ‘genoegen nemen’ met wat lekkere
chocolade. Het was uiteindelijk een geslaagd toernooi en de recreanten hebben met plezier
gespeeld, laten we maar hopen. Het volgende recreantentoernooi zal waarschijnlijk worden
gehouden ergens in maart, maar het zal niet een ‘gewoon’ toernooi worden. Het plan is om een
vreemde tafel of vreemde batje toernooi te houden, maar dat is nog niet helemaal zeker. Als we
er meer over weten, wordt dat zo snel mogelijk bekent gemaakt. David nog van harte
gefeliciteerd met de overwinning, en we hopen dat er veel recreanten zullen meedoen aan het
volgende toernooi. Voor de volledigheid hier nog even de uitslag:
1e : David
2e : Richard
3e : Jakob
4e : Markos
5e : Laura
6e : Yassine
7e : Erik
8e : Niels
9e : Mohammed

en
Jerry van Leeuwen

Wie werd de oliebol van 2003?
Op maandag 29 december was het weer zover: voor de 51e keer het jaarlijkse
oliebollentoernooi voor de jeugd, gesponsord door Prima Donna kaas. Er waren 52
inschrijvingen die in de voorronde waren verdeeld over zeven zeskampen en twee vijfkampen.
De eerste drie van iedere poule gingen door naar de winnaarsronde, de overige spelers gingen
verder in de verliezersronde. In deze rondes werd volgens een knock-out systeem gespeeld. De
laatste vier van iedere ronde moesten het uitvechten in een vierkamp.
In de verliezersronde zaten veel eigen jeugdleden en die hadden het toch knap moeilijk tegen
de niet-leden. Er waren zeer leuke wedstrijden te zien en uiteindelijk een verrassende uitslag:
4e
3e
2e
1e

Constantijn de Boer
Maaike Visser
Lars Schipper
Gerbert Gooyer

niet lid
niet lid

Ook in de winnaarsronde maakten de niet-leden het sommige jeugdleden moeilijk. Ook in deze
ronde weer zeer spannende wedstrijden, met een nipte overwinning voor één van onze
jeugdleden:
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4e
3e
2e

Kevin Kos
Remco Nagtegaal
Matthijs Carpay

lid
lid
niet lid

De eerste plaats van het Prima Donna Kaas oliebollentoernooi is gegaan naar…
Dico van Dissel
Wij hopen jullie in 2004 opnieuw te zien bij het oliebollentoernooi, want oliebol worden: wie
wil dat nu niet?! Als laatste wil ik via deze weg iedereen bedanken die geholpen en/of gekeken
heeft (met name alle ouders).
Namens de T.C.J.

Maarten Robbers

Jeugd in de schijnwerper
Naam:
Leeftijd:
Broer/Zuster:
School:
Ik ben lid sinds:
Waarom tafeltennis:

Martijn Gooijer
12 jaar
Jessica en Vera, allebei jonger
Erfgooiers College natuurlijk
oktober 1999
Ik vind het een superleuke sport en er zitten ook goeie vrienden op.

Andere hobby’s:
Ik speel nu in team:
Laagste klasse ooit:
Minst leuke trainer:

computeren en lezen
4, 4e klasse
6e klasse
Is er niet

Meest leuke trainer:
Mijn sterkste punt:
Mijn zwakste punt:
Ik wil graag eens:

Patrick Visser
Backhand openen en forhand smash
Forhand schuiven.
Tafeltennissen tegen een goeie en bekende speler.

Mijn favoriete drank:
Mijn favoriete film:
Mijn favoriete muziek:
Lekkerste eten:

Ice Tea
Superman en James Bond
Michael W.Smith en de Cd’s van Hitzone
Patat natuurlijk

Geloof:
Leukste vakantieland is:
Wat mis je op de club:

Christelijk
Nederland/Zeeland, maar ik zou graag eens naar Frankrijk of
Spanje gaan, dat lijkt me lekker warm
Niets, het is er heel erg gezellig

Ik geef de pen door aan:

Ruben Lam
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