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Hartje zomer, althans op de kalender. Heb afgelopen weekend meer regen en onweersbuien
gezien dan in menige herfst. Afgelopen week is officieel de laatste activiteit van het
voorjaarseizoen afgelopen: het EK voetbal. De Portugezen waren voor ons toch een maatje te
groot.
De avonden dat de club met voetbal open was, werden meestal door een vast koppeltje luitjes
bezocht. Peoonlijk vond ik hiervan de avond van Zweden - Nederland de leukste en
spannendste. Nooit durven hopen dat ik ooit nog een Nederlands elftal winnend een penalty
reeks zou zien afsluiten. Flappie was die avond onze grote vriend.
Nadat vorig jaar de club weer fris was opgelikt. Hebben we, na de leden te hebben gepolst weer
besloten om de club open te houden op de vrijdagen in de zomervakantie. Tot nu toe zijn deze
vrijdag avonden goed bezocht, dus het lijkt een goede keuze te zijn geweest.
Het najaarseizoen zal worden geopend met een barbecue voor alle leden van de TTV (+
introducé). Ook hiervoor was eerst even de interesse gepolst bij de leden, dit zag er prima uit.
Het inschrijfformulier voor de barbecue kunt u/je vinden op de laatste pagina van deze
Voltreffer. Let op de inleverdatum.
De TTV streed dit jaar met 4 teams in de bekercompetitie. Hiervan wisten 2 teams de poules te
overleven. Voor 1 team was de eerst volgende ronde daarna gelijk hun Waterloo. Team 2 wist
echter door te dringen tot de kwart finales. In een uitwedstrijd tegen ATC werd daarna snel
duidelijk dat de beker dit jaar toch niet voor Huizen was weggelegd. 14 - 4 nederlaag.
Een positief voordeel achteraf is dat dit team van ATC ook de beker uiteindelijk won, zodat er
nog kan worden gezegd dat "we" van de winnaar hebben verloren.
Het lijkt erop dat mijn oproep voor een nieuwe vaste columnist geholpen heeft.
Malle Eppo is terug van weggeweest. En ook Enrico Petito is ditmaal weer aanwezig met een
stuk, ditmaal genaamd 1 jaar na West Side Story. Onze voorzitter was traditie getrouw weer te
laat met aanleveren, maar heeft toch weer de moeite genomen om 2 stukken in te leveren.
De jeugdrubriek is ditmaal goed vertegenwoordigd. De TCJ heeft in Jelle Vijfhuize lijkt het
een goed recruut gescout en aangenomen. Voor de rest een hoop verslagen,
vooraankondigingen van toernooien in het najaar en de teamindelingen van volgende seizoen.
En meer natuurlijk.
Iedereen een goede zomervakantie toegewenst. En als je tijd heb kom een keer langs om een
balletje te spelen op vrijdagavond of als het te warm is even bij te beppen aan de bar.

Namens de redactie
Robert
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Van de voorzitter

Het tafeltennisseizoen zit er weer op. We gaan ons lekker voorbereiden op de welverdiende
vakantie.
Monique en Jan hebben namens het bestuur de Algemene Leden Vergadering van de afdeling
Midden Nederland bezocht. Hiervoor verwijs ik u naar een apart stuk in deze Voltreffer.
De Haven van Huizen was dit jaar het decor voor het vrijwilligersuitje. Lekker eten en gezellig.
Met een opkomst van 45 personen, iets minder dan vorig jaar, zeer geslaagd. De avond werd
afgesloten met een drankje in de Kloef. Ik wil hierbij nogmaals alle vrijwilligers bedanken voor
de inzet het afgelopen jaar, ga zo door!
De Gemeente Huizen wil een nieuwe sportnota ontwikkelen waarin het beleid ten aanzien van
subsidies en tarievenafspraken wordt geëvalueerd. Ik ben tevreden met deze aankondiging
tenslotte had de Gemeente Huizen beloofd hier op terug te komen. Dit naar aanleiding van de
zaalhuurverhoging.
S.V. Huizen (voetbal), H.S.V. Zuidvogels (voetbal) en B.S.V. Zuidvogels (honk- en softbal)
willen een platform voor belangenbehartiging van sportverenigingen uit de Gemeente Huizen
op richten. Dit betreft onder andere bescherming en verder ontwikkeling van de sport in
Huizen, uitwisseling van kennis en ervaring, stimulering van een gedegen gemeentelijk
sportbeleid. Wij hebben aangegeven hier geïnteresseerd in te zijn om er mede voor te zorgen
dat ook de tafeltennissport in Huizen gezond blijft.
Dat het ook minder goed kan gaan bleek onlangs voor volleybalvereniging Huizen en
basketbalvereniging Quick Runners. De sporthal waar zij sporten ging in vlammen op. Beide
verenigingen kunnen onze steun gebruiken en ik hoop dat zij snel onderdak kunnen vinden.
Misschien kunnen we iets betekenen voor deze verenigingen.
De commissies zijn bezig met het indelen van de trainingsgroepen, het voorbereiden van de
najaarscompetitie en het organiseren van diverse toernooien. De competitie zal weer gaan
beginnen in september.
Het nieuwe seizoen zal geopend worden met een leuk evenement waar we binnenkort door de
Z.K.C. over geïnformeerd worden.
Ik ga er vanuit dat we elkaar nog tegenkomen op de club om even bij te praten of misschien
ontspannen een balletje te slaan. De gehele zomer zijn we namelijk geopend op de
vrijdagavond.
Rest mij eigenlijk niets meer dan iedereen een hele goede en leuke vakantie toe te wensen!
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Frank Hagen

Clubkampioenschappen eigen klasse 2004
Ondanks dat ik dit jaar niet alle klasses georganiseerd heb, heb ik wel de ‘eer’ om voor alle
klasses het verslag te maken. Dit betekent voor de klasses waar ik niet bij geweest ben, ik er
niet zoveel over kan vertellen, maar we maken er het beste van.
We beginnen met de recreanten. Ondanks dat we tenminste dertig recreanten hebben, hadden er
zich maar zes ingeschreven voor dit spektakel. Toen bleek uit wie het deelnemersveld bestond,
vonden twee zeer sterke spelers het niet leuk voor de anderen om de prijzen voor hun neus weg
te kapen en besloten ze gezamenlijk te gaan trainen en zo de anderen een kans te geven een
prijs in de wacht te slepen. Er bleef dus een vierkamp over. Hier bleek Ina Busscher de sterkste,
Edwin Wortel de zwakste en moesten Henk Schaap en Lida Vermeul de strijd om de tweede
plek uitvechten, waarbij Lida de meer ervaren speler bleek.
Voor de 6de klasse waren er iets meer gegadigden, wel te verstaan zeven. Hier bleek duidelijk
het verschil tussen de drie spelers die voorheen 5de klasse hebben gespeeld (en die na dit
seizoen daar ook weer naar teruggaan) en de rest. Deze drie spelers zijn bij de nummers 1 t/m 4
geëindigd. Alleen Goos Westland heeft zich hier knap tussen weten te scharen. De volledige
uitslag is: Jolande Schijff 1ste, Goos Westland 2de, Patrick Schimmel 3de, Ingeborg Rebel 4de,
Lammert Beekhuis 5de, Inge Horseling 6de en Marjon Timmers 7de.
In de 5de klasse hadden we veertien deelnemers. Er werden 2 zevenkampen gespeeld en
vervolgens kruisfinales om de einduitslag te bepalen. De beide poules waren op het percentage
van het afgelopen seizoen geplaatst. Alleen uit de uitslag blijkt wel weer dat dat maar weinig
zegt over de onderlinge krachten. Zo werd bijvoorbeeld een eerstgeplaatste 4de en een
vijfstgeplaatste 2de in de poule. In de eerste zevenkamp werd Harry Kempers 1ste en Gertjan
Stolte 2de. In de andere zevenkamp werd Nicole van Beurden knap 1ste en Marcel Molenaar
knap 2de. Beide halve finales, één tussen Nicole en Gertjan en één tussen Harry en Marcel,
werden beslist in 5 games. Dit beloofde wat voor de finale tussen Nicole en Marcel. Die
hadden al eerder in de poule tegen elkaar gespeeld en toen werd gewonnen door Nicole in 4
games. Helaas bleek Nicole al haar krachten verspeeld te hebben in de voorgaande partijen en
was de finale een beetje een anticlimax. Marcel won vrij eenvoudig in drieën en werd hiermee
verrassend clubkampioen 5de klasse.

Voor de 4de klasse hadden we vijf inschrijvingen en voor de landelijke dames twee. Hier was
dus de eerste samenvoeging van klasses van toepassing, zodat ook de dames een leuk aantal
wedstrijden konden spelen. Zoals bekend gemaakt was zouden alle wedstrijden meetellen voor
de uitslag van de meerkamp en zouden vervolgens de twee hoogste 4de klassers uit de
meerkamp de nummers 1 en 2 van de 4de klasse zijn en de twee hoogste (en enige
deelnemende) landelijke dames in hun klasse 1 en 2 zijn. Er werd tijdens de avond driftig over
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gepraat dat dit kon betekenen dat, zelfs als je alles van je mede 4de klassers zou winnen, je niet
per definitie eerste in de 4de klasse zou worden als je van de twee dames zou verliezen.

Dit is helemaal juist en als T.C.S. hebben we voor deze oplossing gekozen om de uitslag zo
eerlijk mogelijk te houden en iedereen een leuke avond te bezorgen. Al het gespeculeer,
geredeneer en gefilosofeer bleek achteraf geheel overbodig te zijn, daar Monique Kievith
ongeslagen 1ste en Maaike ongewonnen laatste in de poule werd. Hun wedstrijden hebben dus
totaal geen invloed gehad op de uitslag van de 4de klasse. De uitslag hiervan was: Kees Visser
1ste, Rob Barendrecht 2de, Bert Jongerden 3de, Martin van Toorn 4de en Piet Zittersteijn 5de.
De 3de, 2de en 1ste klasse beloofde de indeling in eerste instantie geen probleem te worden. Vier
inschrijvingen voor de 3de klasse, zes voor de 2de en drie voor de 1ste. Ieder zou alleen met
spelers uit zijn eigen klasse gaan spelen en een leuke avond hebben. Niets bleek minder waar te
zijn. Er bleken in de 3de klasse twee uitvallers te zijn en in zowel de 2de als 1ste klasse één, zodat
we nog een verdeling over hielden van twee, vijf en twee. Volgens onze nieuwe regels zouden
we nu dus de 3de en 2de klasse kunnen samenvoegen of de 2de en de 1ste, maar dan bleef er altijd
een klasse met maar een tweekamp over. Dus hebben we een aantal oplossingen bedacht en die
in de groep gegooid. De spelers konden kiezen uit een negenkamp (helaas vond een aantal
mensen dit te veel, dus geen optie), 2de klasse apart en 3de en 1ste klasse samenvoegen (zowel de
3de als 1ste klasse spelers hadden hier geen trek in) of toch alle klasses apart. Dit laatste is het
dus geworden. Alleen vond één 3de klasse speler dit niet leuk en haakte af. Joop Rövekamp
bleef als enige 3de klasse speler over en heeft daarom dus ook de 1ste prijs in ontvangst mogen
nemen. We hadden het uiteraard leuker gevonden als er voor gespeeld had moeten worden,
maar helaas. Zo zie je maar weer dat je het helaas nooit iedereen naar de zin kan maken. In de
vijfkamp van de 2de klasse hadden ze het de wedstrijdleiding ook weer lastig gemaakt. Drie
spelers eindigden met elk 2 punten. Tellen dus, waarna de uitslag als volgt was: Patrick Visser
1ste, Hans Penraat 2de, Henk Klein 3de, Jerry van Leeuwen 4de en Robert Bunschoten 5de. De 1ste
klasse heeft een onderlinge partij gespeeld met een best of 11. Hier heeft Gijs Molenaar met 61 van Patrick van Dijk gewonnen.
Bij deze wil ik iedereen bedanken die de organisatie heeft verzorgd op de verschillende
avonden en uiteraard ook de barmedewerkers, want zonder hen zou het geen geslaagde avond
kunnen worden.
Namens de T.C.S.
Bram Gerritse

Bedankt
Bij deze wil ik mede namens mijn vrouw bestuur en leden bedanken voor de mooie
bloemen,welke wij kregen vanwege ons 40 jarig huwelijk.
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Peter en Marrie v/d Broek

Malle Eppo
Hallo hier ben ik weer, ik was een tijdje gestopt, want ik vond ook dat anderen best goede,
soms kritische, stukken schreven. Maar nu las ik van de redacteur dat hij heel erg Henk O zijn
stukjes mistte, die toch altijd wel een kritische noot liet horen. Volgens mij heeft Henk in veel
dingen gelijk, maar ook hij is de laatste jaren wel wat rustiger geworden en ik denk dat dat
komt doordat hij zelf ook veel dingen heeft georganiseerd en aan veel dingen heeft
meegeholpen, maar sommige dingen kun je nu eenmaal wel willen veranderen maar dat lukt
niet altijd. Henk is vaak op de club aanwezig en wist dus altijd de ins en outs, vandaar dat hij
ook veel naar anderen luisterde en die kritiek ook mee nam in zijn stukjes. Hopelijk beginnen
zijn vingers toch weer een beetje te jeuken en schrijft hij de volgende keer wel weer wat leuks.
Daar ik wel vaak kan leven met Henk z´n kritiek, heb ik meer moeite met de kritiek die Jaap
Roeten al jaren heeft op de besturen die er (na zijn tijd) hebben gezeten. Op iedere
jaarvergadering heeft hij dezelfde kritiek en ook op de laatste jaarvergadering hoorde ik weer
hetzelfde verhaal over het niveau van onze vereniging. Het moet veel hoger en er moeten
minimaal 2 jeugdteams en 3 seniorenteams op landelijk niveau acteren. Helaas Jaap dat gaat
niet, laat die gedachte nou eens los en accepteer dat dat gewoon niet lukt.

Ten eerste moet je de mensen hebben die dit kunnen bereiken, dus vele kleine jongens en
meisjes met heel veel talent veel laten trainen en begeleiden. Helaas, helaas, helaas, hebben wij
die niet. Ik zie wel eens een talentje spelen, maar geen bijzonder talent en zonder talent kom je
er echt niet, ook al train je uren per dag, een beetje aanleg moet je wel hebben. Je kunt met
trainen wel een hoger niveau halen, maar voor dat laatste stukje heb je aanleg en mentaliteit
nodig. Nou over de Gooische mentaliteit hoef ik het niet te hebben, want iedereen weet wel dat
die, qua sport, niet echt goed is. Kijk eens om je heen met andere sporten, weinig topsport in
het Gooi en v.w.b. het voetbal, de meeste worden goed betaald en zijn allemaal gekocht. Kost
dus heel, heel , heel veel geld.
Ten tweede moet je ook zeer veel goede trainers en begeleiders hebben. Wij hebben goede
trainers en begeleiders rondlopen, maar niet veel. Er gaat niet iemand de hele dag met andere
kinderen naar elk toernooi toe, wat nodig is om echt beter te worden, en men geeft ook niet
elke dag trainen aan iemands anders zijn kinderen. Ja, misschien als dit erg goed wordt betaald,
maar wij zijn principieel tegen het betalen van trainers van de eigen club, dus moet je ze van
buiten halen en die kosten ook weer erg veel geld. Kijk eens wat zo’n middagje Trinko Keen
kost, 500 euro of meer waarschijnlijk, ja u leest het goed, 500 euro of meer en wat krijg je er
voor????? Ik hoorde later dat andere mensen dit ook wel wilden doen voor de helft van het
geld. Natuurlijk begrijp ik dat dit voor de jeugd erg leuk en leerzaam is, maar je moet ook
kijken naar de lasten en baten kant en is dit in dit geval wel gedaan???? Wil je dus zeer vele en
goede trainingen geven: kassa!!!!!
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Ten derde moet je ook zorgen dat je die goede jeugdspelers later een goed podium kan geven
waar ze op kunnen acteren, dus met andere woorden , goede senioren die landelijk spelen en
die hebben we ook niet veel. Ik weet dat we er in het verleden wel een paar gehad hebben, maar
waar zijn ze nu? De meeste spelen geen eens tafeltennis meer. Men vind het leuk als men jong
is, maar daarna als men ouder wordt en een gezinnetje hebben wordt het toch een probleem om
op zaterdagmiddag om 6 uur te spelen in Groningen. In mijn ogen hebben we nu 1 speler die
een hoog niveau heeft, Gijs Molenaar, en ook die heeft hier niet altijd gespeeld, want je hebt
minimaal 3 zeer goede spelers nodig om op een hoog niveau te acteren. En als sommige spelers
in het eerste spelen krijgen ze vaak ook nog een grote mond. Als iets niet naar hun zin geregeld
wordt gaan ze gewoon naar een andere vereniging, helaas gebeurt dat ook al bij de jeugd.
Ten vierde moet men dus heel veel geld steken in deze plannen van onze Jaap. Stel dat we er
heel veel geld insteken, dan nog ben je niet zeker dat we over 5 jaar wel een aantal landelijke
teams hebben, want tussendoor stoppen ze er mee of gaan ze weg. Een goed voorbeeld is
natuurlijk 15 – 20 jaar terug. Toen waren we de grootste vereniging in Nederland met veel geld
en veel talent. Veel landelijke teams, zowel bij de jeugd als bij de senioren, maar waar zijn die
spelers nu??? Was het dan weggegooid geld????? De een zegt van wel en de ander zegt van
niet. Ik laat het in het midden.
Ten vijfde moeten de leden het zelf natuurlijk ook goedkeuren als men heel veel geld wil
uitgeven aan alleen de hogere teams en aan de vele trainers die flink betaald moeten worden en
ik denk persoonlijk dat je niet zoveel leden mee krijgt met dit altijd, al jaren horende,
ambitieuze beleid van Jaap.
Ik vind dat Jaap erg veel goede bedoelingen heeft met onze vereniging, hij is zelfs terecht
geridderd voor al zijn goede en vele werk, maar ik denk niet dat het haalbaar is. Dus hoop ik
dat het commentaar op de volgende jaarvergadering op het komende meerjarenplan van ons
bestuur wat reëler zal zijn dan de afgelopen jaarvergadering. Ik persoonlijk denk zelfs dat een
meerjarenplan niet meer van deze tijd is. Een doel op zich is leuk, maar je moet rekening
houden met………hier kun je wel 100 dingen invullen, dus……….
Ik wens iedereen een prettige vakantie en hopelijk zien we elkaar weer na de zomer in goede
gezondheid terug.
Malle Eppo

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

We 2e pinksterdag weer naar het Phoenix toernooi zijn geweest.
Sjaak en Marcel voor de eerste keer deelnamen.
Zij gelijk de 1e prijs in het dubbelspel in de wacht sleepten
Al die uren dubbel training hun vruchten af werpt.
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Prima Donna Kaas Bedrijventoernooi
Al jaren wordt er een Bedrijventoernooi gehouden. Gezien de enthousiaste en positieve reacties
in voorgaande jaren kon dit toernooi natuurlijk ook dit jaar niet uitblijven.
Het toernooi vindt plaats op vrijdag 10 september a.s.. De opzet zal net als de twee voorgaande
jaren weer het zelfde zijn: Een dubbeltoernooi. Er wordt gespeeld met teams van twee
personen. Per team mag maximaal één speler lid zijn van een tafeltennisvereniging of in het
verleden competitie gespeeld hebben. Dit lijkt ons het beste voor een spannende avond. Tevens
dienen beide spelers ouder te zijn als 17.
Het toenooi start ca. 20:00 uur, het einde is mede afhankelijk van het aantal deelnemende
teams.
Indien u medewerkers van uw bedrijf enthousiast kan maken om mee te doen aan dit toernooi,
geef uw teams dan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op 3 september bij Bram Gerritse via
telefoonnummer 035-5241044 of een briefje in de bus of per email a.wgerritse@freeler.nl. Er is
geen beperking inzake het aantal teams per bedrijf en aan deelname zijn geen kosten
verbonden. Voor degenen die zelf geen batje bezitten is een aantal batjes beschikbaar. De enige
verplichting is het gebruik van zaalsportschoenen (geen zwarte zolen).
Namens de T.C.S.
Bram Gerritse

Aan alle seniorenleden,
Zoals jullie straks weten wordt er dit jaar een STRATENTOERNOOI georganiseerd. Het leek
ons wel weer eens een goed idee om zo’n toernooi te organiseren. Het STRATENTOERNOOI
wordt gespeeld met teams van 2 personen, van 18 jaar en ouder, waarvan slechts een lid mag
zijn van een tafeltennisvereniging (gemengd mag ook). Heb je de vorige keer je kans gemist,
zorg dan nu dat je erbij bent, door een of meer teams met straatgenoten in te schrijven. Dit
houdt in dat het niet alleen de naaste buren hoeven te zijn, immers achterburen, familie,
vrienden of kennissen mogen ook meedoen onder UW straatnaam. Natuurlijk rekenen we weer
op enthousiaste deelnemers van dit onvolprezen evenement. Aan inschrijving en deelname zijn
geen kosten verbonden.
Niet vergeten, dus geef je snel op. Het STRATENTOERNOOI wordt gehouden op: 17
september Aanwezig 19.54 Start 20.00 uur.
Namens de TTV Huizen,
met vriendelijke groet,
Bram Gerritse
Technische Commissie Senioren
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teamsamenstelling najaar 2004
team 1

hfdklasse

team 2

2 kl

team 3

3 kl

Patrick van Dijk
Gijs Molenaar
Andre Rebel
Patrick Visser

Robert Bunschoten
Geert Molenaar
Henk Klein
Jeroen Blok

Frank Hagen
Bert vd Zwaan
Edwin van Dijk
Bryan van Harten

team 4

team 5

team 6

3kl

3kl

Jerry van Leeuwen
Thijs Fennis
Jurriaan Dekker
Monique Kievith

Joop Rovekamp
Piet Knop
Alex Smit
Richard Hol

team 7

team 8

4/5 kl

Martin van Toorn
Henny Dekker
Piet Zittersteijn

team 10

team 11

5 kl

Bram Gerritse
Monique Gerritse
Hans le Poole
Piet Traarbach

team 13

team 14

Ingeborg Rebel
Landa Moll
Patrick Schimmel
Jolande Schijff
Maarten Robbers

damesteam

4 div

Bianca Bout
Monique Kievith
Maaike vd Neut
Henny Dekker (res)
bovenste naam is de aanvoerder
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5 kl

team 12

kl

Sabine van Duinkerken
Nicole van Beurden
Marcel Molenaar
Sjaak van Oostrom

6 kl

Inge Horseling
Marjon Timmers
Maurice Korunka
Lida Vermeul

team 9

Leo van Bijleveld
Harry Kempers
Gertjan Stolte
Paul Dekker

5kl

Joop Manussen
Gerrit Snikkenburg
Jasper van Dien
Robin van Essen

5 kl

Kees Visser
Jan Visser
Bert Jongerden
Rob Barendregt

5 kl

Klaas Kooy
Pieter Honing
Pieter Kos
Henk Oversteegen
Jan van Wessel

4kl

team 15

6 kl

Lammert Beekhuis
Klaas Schipper
Goos Westland
Rob van Domselaar
Gerrit Schipper

1 jaar na West Side Story
Zou de club erg veranderd zijn, dacht ik toen ik vorig jaar weer terug kwam na 4 jaar Curacao
en zouden er nog wel allemaal dezelfde mensen rondlopen?
Nou de club is er qua gezelligheid weinig op achteruit gegaan op de vrijdagavond, maar op de
zaterdagmiddag is er wel het één en ander veranderd. Nu zie je bijna niemand meer even
gezellig langskomen op de zaterdagmiddag om even naar de prestaties te komen kijken van de
jeugd en van onze dames om daarna gezellig bij te kletsen en te ouwehoeren over het wel en
wee van de club en over de alledaagse dingen. Soms werd er ook nog wel eens een potje
gekraakt, maar dat zie ik nu ook zelden meer. Zit iedereen dan thuis voor de buis of is men met
het gezin boodschappen doen of is het niet meer zo leuk op de club. Nou , ik denk als iedereen
weer gezellig langs komt, dat die gezelligheid wel weer terug komt en als ons herenteam weer
op zaterdagmiddag zal gaan spelen, komen er uiteraard ook weer meer mensen kijken. Dit is
voor de bardienst ook wel beter, want als je op sommige zaterdagmiddagen bardienst moet
draaien vanaf 3 uur, dan ben je om 4 uur al dicht. Je hoeft alleen maar wat op te ruimen, want
klanten zijn er helaas niet. Niet even gezellig met Jan van de Broek en Patrick van Dijk over de
kansen van PSV praten (geen kans dus volgend jaar) of met Jan Visser en Rob Barendregt over
Feyenoord bomen, met Gullit meer sexy voetbal (ja maar geen ballen het doel in, of ja toch,
achter Babos). Of even met Henk Oversteegen de problemen in Nederland doornemen of met
Jaap Roeten kraken tegen Arie Rebel en Bert Jongerden, waardoor je weer een hele andere
manier van “seinen” en Huizers leert.
Gelukkig komen er af en toe nog wat teams terug met hun begeleiders en komen er ook steeds
meer meer gezinnetjes gezellig even met de kids een patatje eten, zodat je als bardienst toch
nog nuttig werk kan verrichten en gezellig met Kees en Maarten over van alles en nog wat
ouwehoeren, bijvoorbeeld het nieuwe fietsenrek van Gerrit, de nieuwe vriendin van Kees, de
oude hobby van Maarten, mijn eeuwige gesnurk enz. enz.
Met Robert, Suzanne, Andre en Ingeborg over de kids de nieuwste trends doornemen en de
leukste opmerkingen van de kids bepraten.
Gelukkig komen Inge en Jacco ook vaak nog even langs om nog één biertje te nuttigen en over
hun toekomstige bruiloft te praten en blijft Peter ook nog wel eens even hangen, hoewel hij dat
vroeger toch meer deed.
Dus conclusie, iedereen die van gezelligheid houd moet dus weer langskomen en binnenwippen
op de zaterdagmiddag, zodat het nog gezelliger word en dat is ook weer goed voor de clubkas.
Een paar jongere leden hebben het ook erg vaak naar hun zin bij ons aan de bar en daar kun je
natuurlijk lekker mee ouwehoeren over hun prestaties. Ik heb het laatste half jaar erg genoten
van Jerry die zich van mijn voornemen om hem uit het team te spelen niets aantrok. Helaas
deed Robert dat wel een beetje en kon je die daarmee aardig op de kast krijgen. . Gelukkig won
ik van beide op de clubkampioenschappen met erg veel geluk, want anders had ik een half jaar
voor niets lopen stoken en zaaien. Van Hans, die in de competitie maar 1 partij won, verloor ik
wonderbaarlijk. Ik had hem ´s middags voor de clubkampioenschappen nog volgegooid met
bier, maar ook Hans schijnt beter te spelen met drank op. Jammer dat hij stopt met de
competitie, maar hij heeft wel een beetje gelijk dat het met die 11 punten regel niet meer zo
leuk is en dat de meeste teams in de afdeling Utrecht niet zo gezellig zijn. Mijn vrouw vind dit
niet zo erg, want ik snurk na die uitwedstrijden aanzienlijk minder (als we gelijk naar huis gaan
uiteraard).
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Komend seizoen zal ik Robert een beetje moeten ondersteunen met Geert en Jeroen en zal Jerry
helaas een team lager moeten gaan spelen. Jammer, want ik had gehoopt dat de jeugd de
toekomst zou hebben en mij al ver voorbij was gegaan in hun prestaties, maar helaas, ik ga
volgend jaar in het tweede team spelen en heb dat volgens mij nog nooit gedaan bij de
senioren. Dus op zo’n oude leeftijd ga ik nog een team omhoog. Hopelijk blijft het hierbij en ga
ik snel
weer zakken zodat de jongere garde mij weer voorbijstreeft en het eerste team is toch niets voor
mij, want dan moet je gezellig naar Limburg en Zeeland e.d. en daar heb ik nou helemaal geen
zin in.
Ik vond het van Bert toch weer een knap staaltje dat hij de teams zo heeft ingedeeld. Hij heeft
geluk gehad dat Brian weer competitie gaat spelen bij ons, want anders had hij misschien een
probleem gehad die o.a. werd veroorzaakt door een uitspraak van Gijs. Helaas zei Gijs,
misschien had hij wat te veel drank op, dat alleen het eerste team van een vereniging telt en de
rest niet. Nou daar ben ik het uiteraard niet mee eens en ik hoop dat Gijs het ook niet zo
bedoelde, want hij heeft die andere 149 leden ook nodig om hier te spelen. De rest van de
teams is in mijn ogen net zo belangrijk, ieder op zijn eigen nivo. Doordat Gijs dit had gezegd
heb ik mij ook wat hard opgesteld tegenover Bert, gelukkig is achteraf alles nog goed gekomen
en hoop ik dat Gijs een goed seizoen gaat draaien met team 1, zodat de leden van de andere
teams hun veel komen aanmoedigen en het straks weer echt gezellig word op de
zaterdagmiddag.
Veel zon en (voetbal)geluk toegewenst de komende tijd

Betreft: dank voor felicitatie
Huizen, 24 mei 2004
Geacht bestuur,
Langs deze weg wil ik u van harte bedanken voor de bloemen (en bijbehorende felicitaties),
namens het bestuur en de leden, wegens mijn benoeming tot Ridder in de orde van Oranje
Nassau.
Mijn bemoeienissen met onze vereniging waren mede aanleiding voor deze benoeming, zo kon
ik lezen in de motivatie daarvoor.
Wellicht ziet u kans om ook de leden van mijn dank in kennis te stellen door een kopie van dit
schrijven (of iets dergelijks) in "De Voltreffer" op te nemen.
Nogmaals hartelijk dank,
Met vriendelijke groet,
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Jaap Roeten

Verslag A.L.V. afdeling Midden

Woensdag 12 mei 2004 was de bijzondere A.L.V. afdeling Midden, welke gehouden is bij
T.T.V. 't Gooi in Hilversum. Monique en Jan waren hierbij aanwezig namens de T.T.V.
Huizen.
Hieronder worden de belangrijkste zaken genoemd.
Er wordt even stil gestaan bij het overlijden van enige spelers en 2 prominenten: Ton Meijer
secretaris N.T.T.B. en voorzitter afdeling Holland West en Henk van Dorsten voorzitter
afdeling Holland Noord.
Onder andere Jaap Roeten heeft zich afgemeld voor deze vergadering, Gerard van Giessen
vindt dat jammer want hij had Jaap graag gefeliciteerd in verband met zijn lintje.
Hoogerheide heeft een brief gestuurd waarin wordt gevraagd een onderzoek in te stellen naar
de gevolgen van het spelen tot de 11 in verband met het ledenverlies en dalend aantal
competitiespelers. Er is tijdens voorgaande vergaderingen al gespeculeerd over de gevolgen
hiervan. Gerard van Giessen merkt op dat, als er een onderzoek komt er ongeacht de uitkomst
ervan zeer waarschijnlijk niet zal worden teruggegaan naar het spelen tot de 21. Liever doet hij
daarom een algemener onderzoek naar teruglopende ledenaantallen. De vraag is natuurlijk wie
dit dan moet doen en hoe. Het is voor de afdeling veel werk als men leden die bedankt hebben
moet interviewen, bovendien komt de afmelding vaak pas na een half jaar bij de bond binnen.
Mogelijk kan de vraag worden doorgespeeld naar het hoofdbestuur van de N.T.T.B. of er
misschien uitkomsten zijn van een landelijk onderzoek. Kees Kamp, penningmeester N.T.T.B.
is vanavond aanwezig en meldt dat in de afdeling Holland West een recent onderzoek is gedaan
naar het stoppen met competitiespelen. Het spelen tot de 11 punten was toen niet nog niet aan
de orde. Uitkomsten grotere bal, wedstrijden duurden te lang of juist te kort, en vele andere
diverse redenen. Gerard van Giessen stelt voor om contact op te nemen met Hoogerheide hoe
zo’n onderzoek in het najaar zou kunnen worden gedaan. Arie Hoek merkt op dat het
ondervragen van de leden best naar de verenigingen kan worden gedelegeerd, waarbij de
afdeling een vragenlijst maakt zodat ieder dezelfde vragen stelt. Over het nut wordt nog even
gediscussieerd, maar uiteindelijk wordt hier toch voor gekozen omdat de uitkomst nu eenmaal
niet voorspelbaar is en misschien verrassende informatie zou kunnen opleveren.
Kees Kamp, penningmeester N.T.T.B. neemt het woord. Hij spreekt ook namens Kees
Korevaar, voorzitter N.T.T.B.. Op 15 mei aanstaande wordt een bondsraadvergadering
gehouden. De financiële situatie leek in december 2003 stabiel, maar toch kwamen er nog enige
lijken uit de kast, zodat de jaarrekening uitkomt op een verlies van € 470.000,-. Daarmee daalt
het eigen vermogen van de N.T.T.B. tot € 580.000,- negatief. Men heeft de afgelopen periode
veel puin geruimd, dat was hard nodig, alles lijkt nu duidelijk en men verwacht geen
verrassingen meer. Grootste probleem bleek nu dat er € 300.000,- teveel aan subsidie is
ontvangen omdat het bijbehorende plan niet is uitgevoerd. Men is in overleg met het ministerie
om uitstel te krijgen voor het uitvoeren van de plannen zodat de subsidie niet hoeft te worden
terugbetaald. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?
Tja, chaos en ook de accountants die de boel moeten controleren hebben er niets van gezegd.
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Om het eigen vermogen weer positief te laten worden zijn enige jaren nodig. Voor dit jaar staat
er een winst van € 157.000,- begroot. Dit wordt vooral gerealiseerd door het in orde brengen
van de administratie en het bezuinigen op personeelskosten van het bondsbureau. 13,5 FTE is
teruggebracht naar 9 FTE, vooral het verdwijnen van de directeur en de manager van het
bondsbureau levert een enorm besparing op.

Visie tot 2008: Eind 2008 wil men 50.000 leden hebben (nu ruim 38.000)! Hij ziet dit als
haalbaar, maar de actie ligt hiervoor bij de verenigingen. Kwaliteit is belangrijk om te kunnen
concurreren met andere sporten en vrijetijdsbestedingen. De N.T.T.B. wil daartoe het bezitten
van een eigen accommodatie van verenigingen bevorderen, energie steken in opleidingen, het
werven van leden ondersteunen, betere communicatie met de afdelingen en verenigingen
realiseren en aandacht schenken aan talentontwikkeling. Bij dat laatste punt is men bezig met
bijvoorbeeld het verkleinen van de reistijd van trainers en spelers zodat er meer tijd
daadwerkelijk aan trainen kan worden besteed i.p.v. aan reizen. Samenwerking met
verenigingen is belangrijk, er worden commissies opgericht of gereactiveerd ter ontlasting van
het bondsbureau.
Gerard van Giessen wordt herkozen als voorzitter.
Hierna schetst Gerard van Giessen een aantal verschillende doemscenario’s indien er geen
A.C.L. gevonden wordt. Vervolgens vraagt hij of iemand hier iets over wil zeggen, met de
opmerking dat als het over poulegrootte en puntentelling gaat men in rijen dik staat te dringen...
Iemand van Z.T.T.V. neemt het woord en meldt dat zij een kandidaat hebben. Iedereen haalt
opgelucht adem en is erg blij. Gerard van Giessen meldt dat de A.C.L. geen bestuursfunctie is
en dus niet persé in het bestuur hoeft te zitten maar dat dat wel prettig is en zal contact
opnemen met de genoemde persoon betreffende de invulling van de functie. Eventueel kan hij
ad interim lid worden van het bestuur.
Er zijn nog steeds vacatures binnen het afdelingsbestuur, ook deze zou men graag ingevuld
zien.
Vervolgens wordt er afscheid genomen van Henk Wildschut. Hij ontvangt veel lof van Gerard
van Giessen en een bos bloemen en cadeau. Daarna krijgt Kees Kamp namens het hoofdbestuur
het woord en leest een oorkonde voor waarin staat dat Henk Wildschut wordt benoemd tot lid
van verdienste van de N.T.T.B.. Henk Wildschut houdt tot slot zelf nog een praatje en bedankt
iedereen.
André Louwen vertelt van de nieuwe locatie van Victoria begin 2005 waar 24 tafels kunnen
staan en biedt aan om in 2006 de afdelingkampioenschappen te organiseren en vraagt of het
afdelingsbestuur dit aanbod mee wil nemen.
Gerard van Giessen bedankte iedereen voor zijn/haar komst en inbreng in de vergadering.
Ik hoop jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Als er vragen zijn dan hoor ik het
graag.
Frank Hagen
Voorzitter
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55 + CLUB
Het seizoen is ook voor ons voorbij en geloof het of niet, maar een aantal fanatiekelingen had
ook graag in de zomer doorgespeeld.
Gelukkig kan dit niet en krijgen de organisatoren even rust om er in het nieuwe seizoen weer
volop tegenaan te gaan.
Het afgelopen seizoen hebben we meer dan andere jaren met een aantal ernstige zieken te
maken gehad, waarvan ik er één wil noemen n.l. Gerard Steur, die in december 2003 met spoed
naar het ziekenhuis werd vervoerd en nu (een half jaar later) voorzichtig mag hopen dat hij in
het nieuwe seizoen weer kalmpjes een balletje mag slaan.
Ook het overlijden van Leo Wunnink heeft veel indruk op ons gemaakt.
Dit overdenkend kwam de gedachte bij mij op dat het dus niet zo goed gaat met onze club,
maar de cijfers wijzen anders uit.
De club is opgericht in 1987 en ik ben lid vanaf 1995 en het aantal leden van voor die tijd is
even groot als het aantal leden van na die datum, waaronder een zestal dat er na het jaar 2000 is
bijgekomen.
Tot slot wil ik nog even vermelden dat wij het seizoen weer besloten hebben met het
gebruikelijke drankje en hapje.
Onze deelnemers krijgen weer schriftelijk bericht wanneer de zaal weer open gaat.
RIEN

VreemdeVreemde-tafeltafel-toernooi
Om het seizoen af te sluiten, is er op 11 juni een vreemde-tafel-toernooi gespeeld door
recreanten en 6e klassers.
Er waren maar 7 inschrijvingen en helaas belden Lammert Beekhuis en Jan van Wessel af.
Jan was druk met de voorbereiding van zijn 12½ jarig huwelijksfeest en bracht ons een
overheerlijke slagroomtaart.
Met zijn allen hebben we 4 vreemde tafels opgezet, t.w. een schuine tafel, anderhalve tafel, een
halve tafel en een tafel met een heel hoog net.
Omdat we met een oneven aantal personen waren, kon Gerrit Schipper meedoen, i.p.v. de
telling bijhouden.
We hebben op elke tafel 5 minuten gespeeld tegen elke tegenstander.
Dus 5 rondes van 20 minuten.
Na 5 minuten spelen, schreef ieder zijn behaalde punten op.
Aan het einde van de avond stond Gerrit op 359 punten, Ina Busscher en Lida Vermeul beiden
op 353 punten.
Henk Schaap scoorde 326 punten, Rob van Domselaar 300 punten en Hèlène Saraber eindigde
met 261 punten.
Ik had 3 prijsjes gekocht en 1 Parker ballpoint cadeau gekregen.
(gesponserd door Lida en Hèlène).
Gerrit zag af van zijn 1e prijs, dus kreeg Ina de 1e prijs(zij won onderling van Lida), Lida de 2e
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prijs, Henk de 3e prijs en Rob de 4e prijs.
Om half 12 hebben we weer met zijn allen de tafels opgeruimd.
We hebben veel gelachen en de vreemde tafels vielen in de smaak, dus voor herhaling vatbaar.
Ina Busscher.

Klaverjassen 2003 – 2004
12 juni was de laatste klaverjasavond van het seizoen.
In totaal hebben er 26 mensen meegedaan. De één wat vaker dan de ander.
Van de totaalscore over alle avonden zijn de twee minste scores afgehaald.
Bert Jongerden stond vanaf de tweede avond bovenaan en heeft deze positie niet meer
afgestaan.
De laatste avond moest er dan ook wel een wonder gebeuren om Bert nog van de eerste plaats
af te stoten. Bert won echter ook de laatste speelavond. Een zeer terechte winnaar dus. Voor de
tweede plaats kwamen nog zeven mensen in aanmerking. Uiteindelijk speelde Marjon Timmers
zich van de vijfde naar de tweede plaats en passeerde hiermee ondergetekende waardoor ik op
de derde plaats eindigde.
Een aantal mensen gaf aan komend seizoen iets minder vaak mee te doen vanwege de
reisafstand. Zij komen namelijk respectievelijk uit Deventer en Groningen. Puur omdat ze het
zo gezellig vinden op de club. Wij kunnen nog steeds deelnemers gebruiken. 9 oktober is de
eerste avond van het volgend seizoen. Doe gewoon een keer mee en ervaar dat het heel gezellig
is en absoluut geen “mes op tafel”.
Zet je naam op het prikbord in de kantine of bel naar Jolande of Marjon.
Er zitten geen verplichtingen aan. Als het niet bevalt dan laat je het gewoon bij 1 avond.
Hier is de einduitslag van seizoen 2003 – 2004:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Bert Jongerden
40.720
Marjon Timmers
38.061
Jolande Schijff
37.708
Gerrit Schipper
37.705
Jopie Keijer
37.651
Kees Visser
37.648
Herman Hoegee
37.407
Louise van Strien
37.120
Gijs Molenaar
36.725
Henk van Leeuwen 36.151
Louise Kuik
36.130
Robert van Strien
34.966
William van de Akker 30.996
Sip de Jong
30.794
Chris de Vaal
29.578

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Tot ziens op 9 oktober 2004 om 20.15 uur
Jolande Schijff
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Patrick Schimmel
Linda Engels
Bianca Bout
Henk Klein
Marcel Molenaar
Rolinka Molenaar
Karin van Viersen
Robert Bunschoten
Hans Penraat
Roeland Meijer
Max Lopuhaa

29.414
29.352
27.512
22.477
18.549
18.423
17.549
17.536
12.950
06.329
06.030

JEUGDHOEK

We hebben vakantie
Na een druk seizoen voor mij (studie en gelukkig geslaagd voor mijn diploma) heb ik een klein
beetje vakantie. In juli ga ik twee weken naar Italië. Eind juli zijn we weer terug, want op 2
augustus krijgen mijn vrouw en ik de sleutel van ons nieuwe huis. Dus, na een beetje uitrusten,
kunnen we weer aan de slag.
Zoals jullie gewend zijn een overzichtje van de afgelopen en komende activiteiten:
Op 8 mei hadden we voor alle jeugdleden een toernooi georganiseerd, namelijk het vreemde
tafeltoernooi. Het was sportieve dag met zeer leuke/vreemde tafels. We vinden het ook altijd
gezellig als er ouders komen kijken. Voor een uitgebreid verslag, moet je een paar bladzijden
verder slaan.
Verderop vind je ook een verslag van ons jaarlijkse uitje van de jeugd. We vonden het jammer
dat er maar weinig mee gingen, maar voor de enthousiaste deelnemers was het een leuke dag.
We hadden lekker weer, zowel buiten als binnen in het zwembad. Daar was het zo lekker in het
bubbelbad, dat Soufyan de tijd vergat!
Nu wat belangrijke zaken voor jullie:
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•

Op 18 september (dat is natuurlijk op een zaterdag) begint de najaarscompetitie. Noteer
het op de kalender of in je agenda. De teamsamenstellingen zijn klaar, de indeling van
de klasse volgt. Het was dit keer niet makkelijk om de teams samen te stellen. Als je in
dit clubblad de teamsamenstelling leest, houd er dan rekening mee dat de genoemde
klasse onder voorbehoud is.

•

De trainingen beginnen op dinsdag 24 augustus. Er zijn slechts een paar wijzigingen
geweest in de groepen. Kijk in dit clubblad in welke groep je zit en wie je trainer is.

•

Op 21 augustus is ons eerste toernooi van het nieuwe seizoen, namelijk:
(groot)OUDER / (klein)KIND toernooi in samen werking met de TCS. Voor verdere
informatie, zie clubblad of de website.

Vergeet niet de website in de gaten te houden, je kunt het vinden onder het adres:
www.nttb.nl/huizen en dan onder het knopje jeugd. Je vindt hier tevens de e-mailadressen van
de TCJ.
Last but not least: alle vrijwilligers en ouders die een bijdrage hebben geleverd aan de
activiteiten van het afgelopen seizoen: BEDANKT! We hopen ook na de zomerstop op jullie te
kunnen rekenen.
Veel leesplezier en een fijne vakantie toegewenst…….
Namens de T.C.J.
Maarten Robbers

Trainingen jeugd

Graag willen we jullie uitnodigen om deel te nemen aan de trainingen die vanaf
Dinsdag 24 augustus
weer van start gaan.
De begintijden en trainers staan boven de trainingsgroepen genoemd.
Let op!! Begintijd wil zeggen: begintijd van het tafeltennis!! Dus wees op tijd!!!
Geef even door wanneer je komende maanden echt niet kunt trainen op de avond waarop je
uitgenodigd bent. We kunnen dan kijken of er een mogelijkheid is om je in te delen op een andere
avond. Helaas kunnen we dit dan niet garanderen omdat bijna alle groepen vol zitten.
Als je niet kan trainen, bel dan even af, dat is wel zo netjes.
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Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, bel me dan even op.
Groeten,
Gijs Molenaar
Trainingscoördinator

Jeugdcommissie:
Nog even een stukje schrijven voor de zomereditie van de "Voltreffer"
De teams voor de najaarscompetitie zijn zo als jullie wel zullen weten weer bekend.
Jammer dat zich niet 1 speler meer zich heeft opgegeven voor deze competitie, dat zou voor de
indeling iets beter zijn uit gekomen.
Ik heb nu wat moeten schuiven wat niet voor iedereen nou zo leuk uitkomt vind ik zelf.
Maar ik hoop dat iedereen dit kan begrijpen, het is wel eens heel moeilijk om eruit te komen.
Het is niet zo dat iemand er in klasse op achteruit gaat, of de afdeling moet roet in het eten
gooien maar dat geloof ik niet.
Het teamnummer is niet altijd even belangrijk, wel de klasse.
Wat ik jullie wel voor de competitie wil vragen, als straks de competitie weer is begonnen en
jullie weten al wanneer jullie met herfstvakantie gaan, laat dat mij dan zo snel mogelijk weten.
Dan is er misschien nog een wedstrijd te veranderen, zodat we toch kunnen spelen.
Want op dit moment hebben we wel een paar driemansteams ,dus vandaar.
Als er soms dus nog een speler bij de recreanten rondloopt die denkt had ik mij toch maar
opgegeven dan kan dat nog wel, maar doe het zo snel mogelijk bij mij P v/d Broek of bij
Maarten Robbers.
Ook is het zo het er nu naar uitziet zo dat er toch weer een begeleider te kort is, zodat ik toch
weer een beroep moet doen op de ouders wat hopelijk niet een al te groot probleem is.
We zoeken wel verder maar het blijkt toch altijd weer een probleem te zijn om iemand te
vinden.
Dan nu de nieuwe teams met de Coaches welke bekend zijn.
Huizen 1 Henk-Jan Kos - Marcel Molenaar - Jelle Vijfhuize en Maaike Visser. Coach Kees
Visser.
Huizen 2 Yorick Westland - Gerben de Jong - Sinoe Luis Perez en Martijn Gooijer. Coach
Maarten Robbers
Huizen 3 Dico v Dissel - Constantijn de Boer en Ruben Lam. Coach Gijs Molenaar.
Huizen 4 Herman Segers - Reinout Smit en Kevin Kos hier is de Coach nog niet bekend.
Huizen 5 Robin Provoost - Joshua Telkamp - Julian Meijer en Quinten v Dissel Coach Leon
Provoost.
Huizen 6 Jori Hoenkamp - Remco Nachtegaal en David de Haan.
Dit zijn de teams zoals jullie kunnen zien zijn er een paar spelers gestopt en er zijn 2 nieuwe
spelers bij gekomen, deze gaan voor het eerst competitie spelen.
Jammer dat dit aantal niet gelijk was dan hadden we minder problemen met de indeling gehad.
Verder hoop ik dat jullie allemaal een heel prettige vakantie hebben , en hopelijk allemaal weer
heel terug zonder gebroken of gekneusde ledematen.
De nieuwe competitie start volgens mij weer in september rond de 20ste .Allemaal tot ziens.
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Techn.Commissie Jeugd
P v/d Broek.

HET JEUGDUITJE NAARRRRRRRRRRRR…

Op zaterdag 5 juni was er weer het jaarlijks terugkerende jeugduitje. Deze keer gingen we met
15 jeugdleden op pad naar Duinrell. Dat aantal viel wat tegen, maar het bleek dat veel jeugd al
afspraken had gemaakt.
We zouden rond 9 uur ’s ochtends met de auto vanaf de Club vertrekken. Na ruim een uur in de
auto gezeten te hebben, was iedereen wel aardig wakker.
Omdat Duinrell uit een attractiepark en een zwembad bestaat, en we wilden natuurlijk in beide,
werd er afgesproken dat iedereen om 14 uur weer bij de ingang zou staan. Iedereen ging met
een groepje het park in. Wij, Maaike, Gerben en Jelle, liepen naar het einde van het park,
omdat daar de ‘echte’ attracties zijn, zoals een rodelbaan, een achtbaantje en de Mad Mill. In
die laatste moet je echt niet gaan als je net gesnackt hebt, want dan wordt je best wel misselijk.
Gerben, die nog niet echt wakker was, vond niks lekker zitten, tot hij in de draaimolen plaats
nam. Daar hebben we dan ook een paar keer ingezeten. :-D
Ook de Splash was erg leuk. Je gaat dan in een bootje zitten, wordt omhoog gesleept en dan ga
je met een rot vaart naar beneden het water in. Het gekke was dat eigenlijk alleen Gerben
hierbij echt nat werd, maar misschien was dat wel zo om hem wakker te maken. :-D
Om 14 uur stond iedereen netjes bij de ingang. Aan de gezichten was te zien dat iedereen het
wel leuk had gehad. De zwemspullen werden uit de auto’s gehaald, zodat we nu het zwembad
konden gaan terroriseren.
Het Tikibad is vooral bekend om zijn glijbanen, in totaal hebben ze een lengte van meer dan 1
kilometer. Je kan een ‘rustige’ glijbaan nemen, maar ook glijbanen waarin je een snelheid haalt
van meer dan 50 km/h. Weer ging iedereen in groepjes op pad. Wij zijn wel van elke glijbaan
afgeweest. Sommige glijbanen waren een beetje pijnlijk aan je rug, maar toch waren ze
allemaal wel leuk.
Om half 5 stonden we alweer buiten omdat je maar 2 uur in het Tikibad mag. We hadden toen
nog een half uurtje om in het park door te brengen en iedereen ging nog even snel naar
zijn/haar lievelingsattractie.
Helaas stond er op de uitnodiging dat we zes uur ’s avonds thuis zouden zijn, want volgens mij
had iedereen nog wel iets langer willen blijven. Na weer ruim een uur in de auto te hebben
doorgebracht kwamen we iets na zes uur weer bij de club.
Ik wil de begeleiders Maarten, Danielle, Maaike en Kees nog bedanken voor het heen en weer
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rijden.

Jelle Vijfhuize

Trainingen Jeugd

Najaar 2004
A
Dinsdag zaal 2
Patrick v. Dijk 19.00/20.30

B
Dinsdag zaal 1
Edwin v. Dijk 19.00/20.30

Blok Richard
Boer de Constantijn
Dissel v Dico
Dissel v Quinten
Haan de David
Kos Henk-jan
Kos Kevin
Lam Ruben
Molenaar Marcel
Vijfhuize Jelle
Visser Maaike
Nagtegaal Remco

Gooijer Martijn
Hoencamp Jori
Jong de Gerben
Luis Perez Sinoë
Meijer Julian
Segers Herman
Smit Reinout
Telkamp Joshua
Westland Yorick

C
Vrijdag zaal 1
Gijs Molenaar 18.30/19.30

D
Zaterdag zaal 1
Edwin v. Dijk 10.30/12.00

Aken v Laura
Bakker Vincent
Berg v/d Aletta
Haan de David
Jong de Sanne
Jong de Tamara
Kos Kevin
Maachi Yassine
Molenaar Erik
Veerman Jeffery
Veerman Raymond
Visser Melanie
Vlot Jacob
Vries de Bente
Westland Gert-jan

Born van den Niels
Aken v Laura
Berg v/d Aletta
Jong de Sanne
Jonge de Tamara
Visser Melanie
Vlot Jacob
Wiesenekker Markos
Molenaar Erik
Sahraoui Soufyan
Sentini Nico
En ook iedereen van de
vrijdag die zin heeft.
Maar wel even naar de
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A
Donderdag zaal 1
Patrick Visser 19.00/20.30
Dissel v Dico
Dissel v Quinten
Gooijer Martijn
Haan de David
Kos Henk-jan
Kos Kevin
Lam Ruben
Luis Perez Sinoë
Meijer Julian
Molenaar Marcel
Provoost Robin
Segers Herman
Smit Reinout
Visser Maaike
Westland Yorick
Nagtegaal Remco

Wiesenekker Markos

club bellen als je komt.

VREEMDE TAFELTOERNOOI

8 Mei was het weer zover: Het Vreemde Tafel Toernooi. De naam ‘verraadde’ al wat voor
toernooi het zou worden. In totaal werden er 8 vreemde tafels opgesteld:
1. 2 tafels achter elkaar
2. Een tafel met de bladen een beetje gekanteld
3. 2 tafels schuin achter elkaar
4. Een tafel met een heel hoog ‘netje’.
5. 2 teltafels met een gewoon netje
6. De minitafel
7&8. ‘Tennis’velden
In plaats van de bekende telling, werd er nu gespeeld op tijd. Per wedstrijd 10 minuten spelen
en om de 5 serveren.
We begonnen om half elf. Er waren toen 21 inschrijvingen. Toen Jerry bezig was met de
wedstrijdplanning kwamen er nog 3 binnen, waardoor Jerry weer opnieuw kon beginnen.
Volgende keer graag van te voren opgeven, anders heb je echt pech.
Er werd gestart met vier 6-kampen. Iedereen in een poule had ongeveer hetzelfde niveau, zodat
iedereen kans had om 1ste of 2de te worden en door te mogen naar de volgende ronde.
Er werd nu gespeeld met een Knock-outsysteem. Wie tegen wie moest werd bepaald met een
loting. De zwakkere van de 2 mocht kiezen op welke tafel er zou worden gespeeld. Hier bleek
wel dat de 2 tennisvelden erg geliefd waren.
In de halve finale kwamen uit eindelijk Robin Provoost, Laura van Aken, Gerben de Jong en
David de Haan. Met een loting werd bepaald dat Laura en Robin tegen elkaar moesten en
David tegen Gerben. Na 10 minuten hadden Gerben en Robin zich overduidelijk bewezen en
zouden tegen elkaar strijden in de finale.
De finale werd gespeeld op de eerste vreemde tafel. Op deze tafel kon je flink hard slaan en dat
werd dan ook gedaan. Robin was op dat moment net iets zwakker dan Gerben.
Gerben werd dus 1ste en Robin heel knap 2de. Voor beide hadden we een ‘lekker’ prijsje.
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Voor de volledigheid nog even de nummers 1 t/m 8 op een rijtje:
1. Gerben de Jong
2. Robin Provoost
3. Laura van Aken
4. David de Haan
5. Ruben Lam
6. Remco Nagtegaal
7. Maaike Visser
8. Sander Lam

Het was een hele leuke en gezellige dag, met 2 terechte winnaars. Dit is zeker voor herhaling
vatbaar, maar dan natuurlijk met meer leden.
Verder wil ik Jerry v Leeuwen nog even extra bedanken die met veel pijn en moeite de hele
planning had gemaakt voordat hij weg moest.
Namens de tcj,
Jelle Vijfhuize

PRIMA DONNA KAAS
(groot)OUDER / (klein)KIND toernooi
Verschillende jaren hebben we een Ouder/Kind toernooi georganiseerd. Vorig jaar hebben we
het wat breder opgezet en er een (groot)OUDER / (klein)KIND toernooi van gemaakt.
Ook dit jaar gaan dit toernooi weer organiseren.
Daarom het volgende:
Jeugdleden: jongens en meisjes vraag aan je vader, moeder, opa of oma om mee te doen aan dit
leuke toernooi…
Seniorleden: dames en heren heeft u (klein)kinderen in een “tafeltennis” leeftijd (jonger dan 18
jaar) geef u dan op en doe mee aan dit leuke toernooi…
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Het toernooi wordt gehouden op

zaterdag 21 augustus
en begint om 11.00 uur.

Afhankelijk van de inschrijvingen zal het toernooi tussen 14.30 en 17.00 uur afgelopen zijn.
Ook afhankelijk van het aantal inschrijvingen zal de toernooivorm (halve daviscup (2
enkelpartijen en 1 dubbel partij) of een dubbeltoernooi) zijn. Natuurlijk zijn er leuk prijzen te
winnen.
Een team, bestaande uit 2 personen, geef je op de volgende wijze op:
Via internet
Briefje

: www.nttb.nl/huizen
: vul onderstaand briefje in en lever het op onderstaande adressen in
UITERSTE INSCHRIJFDATUM
Zaterdag 14 augustus

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam (klein)kind

: __________________________

Naam (groot)ouder

: __________________________

Ja wij doen mee aan het (groot)OUDER / (klein)KIND toernooi op 21 augustus.
Inleveradressen:
Maarten Robbers
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ACTIVITEITENKALENDER

Dag

Za
Za

Augustus 2004
Datum
Begintijd
Activiteit
Jeugd Senioren
Vr
20-08-04
20.00 uur
1e speeldag najaar 2004
x
x
21-08-04
11.00 uur
(groot)OUDER / (klein)KIND toernooi
x
21-08-04
17.00 uur
Barbecue
x
x
Di
24-08-04
19.00 uur
Start trainingen Jeugd
x

September 2004
Dag Datum
Begintijd
Activiteit
Senioren
Vr
10-09-04
20.00 uur
Bedrijventoernooi
Vr
17-09-04
20.00 uur
Stratentoernooi
Za
18-09-04
Start competitie Jeugd
Ma
20-09-04
Start competitie Senioren

Oktober 2004
Dag Datum
Begintijd
Activiteit
Senioren
Za
09-10-04
20.15 uur
Klaverjassen
(groot)OUDER / (klein)KIND toernooi

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
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Jeugd
x
x
x
x

Jeugd
x
x

BARBECUE - OPENING NAJAARSEIZOEN

Afgelopen mei heeft de ZKC geïnventariseerd of er voldoende interesse was om het
najaarseizoen te openen met een barbecue voor alle leden.
Uit deze inventarisatie bleek dat dit zeker het geval was.
Dus de barbecue gaat dan ook plaatsvinden!!!

Wanneer?
Hoe laat?
Kosten?







zaterdag 21 augustus
17.00 uur
senioren
jeugd (7 t/m 17 jaar)
jeugd (0 t/m 6 jaar)

€ 10,€ 7,50
gratis

Wilt u ook komen, lever dan onderstaande strook in op 1 van de volgende adressen (let op: het
inventarisatie formulier van mei was enkel ter inventarisatie of er voldoende interesse was,
iedereen dus zijn/haar strook inleveren).
Kees Visser
Paul Dekker
Robert Bunschoten

Inleveren van de strook is mogelijk t/m zaterdag 7 augustus.
Betaling volgt op de dag zelf bij binnenkomst.

Tot ziens
DE ZKC
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik kom zaterdag 21 augustus naar de openings barbecue van de TTV
Naam: ……………………………………….

Senior / Jeugd 7 t/m 17 / Jeugd 0 t/m 6
(omcirkelen wat van toepassing is)

Eventuele introducé
Naam: ……………………………………….

Senior / Jeugd 7 t/m 17 / Jeugd 0 t/m 6
(omcirkelen wat van toepassing is)
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