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November alweer, de tijd vliegt. Eigenlijk had deze Voltreffer al een half maandje eerder moeten
uitkomen, maar begin november kwam de redacteur stukken beter uit.
Het weer is vandaag ernstig van slag, weer 20 graden Celsius. Niet te geloven, zullen we dan
eindelijk een lange strenge winter krijgen? Op het tafeltennisfront gaat het volgens mij met onze
club best goed, alleen wat extra jeugd zal de vereniging goed doen. In de seniorencompetitie staan
halverwege de competitie maar liefst 8 teams aan kop. Wie weet een hele hoop kampioenen dit
seizoen. De ZKC wil hier op in springen door een kampioensfeestje te organiseren voor de hele
vereniging. Het feestje moet nog worden ingevuld, maar de voorlopige datum is alvast geprikt:
zaterdagavond 10 december. Houdt deze datum dus alvast maar gereserveerd in de agenda.
Als het goed is komen heren 1 en dames 1 vanaf november gehuld in geel / groen tenue in het
strijdperk. Eindelijk weer de echte clubkleuren van onze TTV verwerkt in het club tenue.
Vanaf volgend seizoen de rest van de vereniging? Wat mij betreft een zeer goed plan.
In december en januari zullen er weer veel toernooien worden georganiseerd. Hoe meer zielen hoe
meer vreugd, dus schrijf u in! De inschrijfformulieren hangen op de borden in de kantine.
Technisch commissies jeugd en senioren veel succes gewenst, want jullie hebben twee drukke
maandjes in het vooruitzicht.
Wat kunt u onder andere lezen in deze Voltreffer?
De voorzitter mag als vanouds starten op pagina 4. Natuurlijk was hij weer te laat met inleveren,
maar de redacteur mag dit keer niet klagen want dit is Voltreffer 4 en het is reeds november.
De 55+ club heeft een uitwisseling gehad met de jeugd. Deze uitwisseling is zowel belicht van de
jeugd kant, als van de 55+ kant. De competitieleiders melden de stand van zaken, halverwege de
competitie. De P.A.C. is goed aanwezig met een stuk van de vrijwilligerscoördinator en een stuk
over sponsoring en promotie. Verschillende verslagen van jeugdtoernooien en aankondigingen van
toernooien die in de pen zitten voor zowel jeugd als senioren. Malle Eppo laat weer eens van zich
horen, ditmaal was hij in een milde bui volgens zichzelf. Dus ogen open, eventueel bril op  veel
leesplezier toegewenst.

Namens de redactie.
Robert
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Van de voorzitter

Het tafeltennisseizoen is gelukkig weer begonnen, we zijn eigenlijk al weer halverwege het
najaarsseizoen. Wat gaat de tijd toch snel.
Ik hoop dat iedereen de zomer goed door gekomen is. Het was helaas niet altijd mooi weer maar
alleen even een andere omgeving of gewoon leuke dingen doen is belangrijk voor een mens. Het
geeft je de gelegenheid om bij te tanken en je met een frisse blik voor te bereiden op het najaar.
Nancy en ik konden even lekker ontspannen op een camping in Italië. En door problemen met mijn
mobiele telefoon en mijn laptop had ik eigenlijk geen contact met het thuisfront. Hoewel ik geen
hekel heb aan mijn werk en het altijd leuk vind om op de hoogte te blijven van de T.T.V. Huizen
was het achteraf een heel ontspannen vakantie, normaal zit ik elke vakantie wel iets te doen voor
mijn werk of tafeltennis. De eerste paar dagen heel onwennig maar daarna echt vakantie. En op het
moment dat je echt gewend bent kom je de buurman tegen. Een heerlijk dagje gehad met Maarten,
Daniëlle, Matthijs en Kees. Ook kwamen we de familie Van den Broek nog even tegen aan het
Gardameer. Wel eens leuk om elkaar te spreken zonder dat het met tafeltennis te maken heeft.
Het seizoen werd geopend met een barbecue op 27 augustus, heel gezellig maar vooral lekker eten.
Op vrijdag 2 september hadden we de eerste uitwisseling met Rega, te weten de strijd om de
Lentink-cup, een zeer succesvol initiatief. Een week later het traditionele Prima Donna Kaas
bedrijventoernooi op vrijdag 9 september, net als in 2004 gewonnen door het team van Gas en
Lucht. Mijn complimenten voor dit team, bij de aankondiging vertelde ik nog even dat het leuk zou
zijn als een ander team zou winnen, hiermee probeerde ik natuurlijk de andere teams extra te
motiveren om de strijd aan te gaan met het team van Gas en Lucht maar eerlijk is eerlijk ze hebben
verdiend gewonnen. Beide toernooien werden goed bezocht en waren gezellig.

De 55+ club is ook al weer een aantal weken van de partij op de vertrouwde woensdagmiddag.
Gewoon op de vertrouwde uren. Vorig jaar moest de 55+ club nog uitwijken vanwege de brand in de
Huizermaat-school. Gelukkig is de groep compleet gebleven.
Zaterdag 22 oktober heeft de Volleybalvereniging Huizen de sportzaal van de Huizermaat-school
feestelijk geopend. Voorzitter Jan Kos is zeer blij, ook de volleybalvereniging was slachtoffer van de
brand in de Huizermaat-school, dat de volleybalvereniging weer een eigen accommodatie heeft.
Vooral de kantine is een succes, gelegen op de eerste verdieping en middels een glazen gevel
verbonden met de sportzaal. Namens de T.T.V. Huizen waren Jeroen en ik hierbij aanwezig.
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De René Schijff bokaal is uitgereikt tijdens de competitiestart op zaterdag 17 september, een verslag
hiervan vindt u verderop in de Voltreffer.
Op 27 september was er een vergadering van het Sportplatform bij Van Dalen Sports. Eerst een
reguliere vergadering waarin het Sportplatform na één jaar geëvalueerd werd. Conclusie is dat er nog
een aantal grotere verenigingen niet aangesloten is maar dat er voldoende draagvlak is om door te
gaan. Er staan nog wat punten open vanuit de Sportnota die uitgewerkt moeten worden, hier zal actie
op ondernomen worden richting de verantwoordelijke wethouder. Op de korte termijn verwacht het
Sportplatform geen grote problemen voor de aangesloten verenigingen, al zal binnenkort aandacht
geschonken moeten worden aan de verlenging van erfpachtcontracten van een aantal
buitensportverenigingen. Ook wordt er binnen het Sportplatform gesproken over eventuele
gezamenlijke promotie, bijvoorbeeld in de vorm van een sportroute of een open dag. Na de reguliere
vergadering stond het Sportgala op de agenda. Van Dalen had het Sportplatform hiervoor
uitgenodigd. Na een terugblik op de afgelopen edities was de conclusie dat er te weinig verenigingen
mee doen nu, het Sportplatform heeft aangeboden mee te denken met Van Dalen en de gemeente om
te komen tot een betere opzet van het Sportgala gecombineerd met de jaarlijkse sportverkiezingen.
Ten aanzien van de training voor de senioren en de jeugd valt mij op dat de trainingen door Marty
als positief ervaren worden maar dat de opkomst soms wat minder is. Ik wil dan ook de leden die
zich hiervoor opgegeven hebben vragen om zich van tevoren af te melden als ze een keer niet
kunnen zodat Marty weet waar hij aan toe is.
In de vorige Voltreffer kon ik u melden dat Prima Donna Kaas de sponsoring op zich neemt van het
eerste dames- en eerste herenteam. Voor het eerste jeugdteam neemt De Groot Verzekeringen de
sponsoring op zich. Dit betreft trainingspakken, shirts en broekjes. De kleding is besteld en zal op
het moment van uitkomen van deze Voltreffer waarschijnlijk al bij de drukker liggen. In eerste
instantie hadden we besloten mee te liften met de volleybalvereniging voor wat betreft alle kleding,
nu worden alleen trainingspakken nog samen besteld. Vanwege levertijden en leveringsaantallen van
de shirts zijn wij overgestapt op echte tafeltennisshirts en broekjes via de Tafeltenniswinkel, deze
shirts staan kwalitatief op een hoger niveau en zijn beter geschikt voor onze sport. De
trainingspakken zijn door de volleybalvereniging ook bij een andere leverancier besteld, ook dit in
verband met een betere kwaliteit. Wij hopen voor het einde van dit seizoen de kleding te kunnen uit
reiken aan de eerste teams. Ik denk dat we heel tevreden mogen zijn met deze aanvullende
sponsoring, een extra reden om ons van onze goede kant te laten zien op het gebied van
sponsoractiviteiten maar ook sportief gebied.
Zoals u weet zijn onze clubkleuren geel/groen, het eerste dames-, heren- en jongensteam gaat dan
ook spelen in deze kleuren. Vanuit de vereniging is in het recente verleden meerdere keren de wens
uitgesproken om over te stappen op groen/gele tenues. Wij zijn bezig dit te onderzoeken en staan
hier positief tegenover. Hierbij hebben we te maken met zaken als aantallen, maten, kosten,
bedrukking, voorraad, beschikbaarheid, et cetera. Ik wil u dan ook namens het bestuur uitnodigen
met mij mee te denken hoe we dit kunnen realiseren en uw mening te geven. Dus spreek mij even
aan over uw ideeën, ik hoor het graag.
De competitie is inmiddels van start gegaan en diverse teams zijn volop bezig zich te mengen in de
strijd om het kampioenschap of het ontlopen van degradatie. Iedereen veel succes en plezier!
Frank Hagen
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Mededelingen van de wedstrijdsecretaris
Zoals iedereen ongetwijfeld al weet zijn alle Hilversumse tafeltennisclubs met uitzondering van het
Gooi verhuisd naar Vaartweg 54 schuin tegen over de oude speelzaal van Victoria.
Woensdag 9 november is om 16.00 uur de officiële opening gevolgd door een demonstatie van
Trinko Keen en Jonah Kahn en een receptie en rondleiding.
Omdat begin december de teamsamenstelling al ingeleverd moet zijn voor de voorjaarscompetitie,
heeft de TCS geen tijd om veel ingrepen in de huidige teams te doen de meeste teams hebben daar
ook geen behoefte aan. Maar als een team een verandering wil dan moeten ze snel reageren als de
huidige competitie afgelopen is dan is het te laat.
Ook als er iemand wil stoppen of competitie wil spelen graag zo snel mogelijk aan of afmelden.

Competitie overzicht
Na 5 wedstrijden staan maar liefs 8 teams op kop ik hoop de dat de penningmeester genoeg bloemen
geld heeft gereserveerd zoniet dan kan de pac misschien nog een bloemen sponsor binnenhalen.
Goed doen onze 1e teams het, de dames staan maar een punt achter Victoria en zijn zeker niet
kansloos, heren 1 staan ruimvoor op Bijmaat de thuiswedstrijd tegen hen op 5 november zal
beslissend zijn.
Voor team 2 zal een 2e plaats achter het sterke Lelystad wel het hoogst haalbare zijn.
Van onze 3e klassers gaat team 3 als een speer en gaat zeker kampioen worden Jurriaan en Patrick
spelen nog 100%, helaas team 4 en 5 staan er niet goed voor en zullen de 5 komende wedstrijden
beter moeten presteren om te handhaven.
De enige 4e klasser dit seizoen heeft in wedstrijd 5 gemerkt dat ze niet kampioen worden een 9-1
nederlaag tegen een oppermachtig Shot, nieuwkomer Jelle presteert redelijk .
Bij de 5e klassers zijn er veel kampioenen te verwachten het is natuurlijk afwachten of de 2e helft net
zogoed gaat. Team 7 wint 4 maal met 10-0 verliest van nummer 2 en staat een straat voor en wordt
kampioen, dat geldt ook voor team 11 dit team moet echt de 5e klas uit, ook team 8 staat 3 punten
voor ze leunen wel erg op Piet die nog niets verloren heeft. Ook team 10 staat aan kop of ze het
halen dat zullen ze toch in de sterkste opstelling moeten spelen.Heel verassend is een gedeelde 1e
plaats voor team 12 , ik ben benieuwd of ze het vol houden?
Team 9 draait lekker mee en alleen team 13 dat de 2e helft bij elke wedstrijd een invaller nodig heeft
zal punten moeten pakken om niet te dregaderen.
Team 15 in de 6e R laat dit seizoen zien dat ze dat niveau ontgroeit zijn of ze kampioen worden zal
de uitwedstrijd naar Rega uit moeten maken.Team 14 ten slotte speelt in de middenmoot en doen het
goed.
Bert Jongeren
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Van de vrijwilligerscoördinator
vrijwilligerscoördinator

Als onderdeel van de PAC ben ik als vrijwilligerscoördinator na de ALV gestart.
Wat is er in die tussentijd gebeurd?
Allereerst heb ik voor de vakantie de diverse commissies bezocht en hen de bedoeling van de
vrijwilligerscoördinator uitgelegd. De vrijwilligerscoördinator bezit de overzichten van de huidige
vrijwilligers en de uitkomsten van de eerder gehouden enquête en dus een overzicht van potentiële
vrijwilligers. Als de commissies zelf geen vrijwilligers kunnen werven, kunnen zij een beroep doen
op de vrijwilligerscoördinator en zijn bestand. Als u / jij iets (anders) wilt doen binnen de vereniging
neem gerust contact met me op.
De komende periode zal in het teken staan van een soort tevredenheidsonderzoek. Dat betekent, dat
ik de diverse vrijwilligers zal gaan vragen of zij tevreden zijn over hun huidige plek binnen
vereniging, hun taken en of zij nog tips hebben voor hun taken, commissie, bestuur, e.d.
Uiteraard blijven vrijwilligers binnen de vereniging nodig. Elders in de Voltreffer zult u een
aankondiging vinden over de Open Dag voor jeugd op zaterdag 10 december. Hiervoor zijn in ieder
geval een behoorlijk aantal mensen nodig, dus geef u / je op. Het is nuttig en zeker ook gezellig. Wat
is de bedoeling van deze dag? Wat is er nodig? Kan ik dat wel? Ach, we hebben
naast de normale bardiensten en de bezetting door de TCJ hiervoor meerdere vrijwilligers nodig, die
de kinderen opvangen, een spelletje spelen, een training verzorgen of andere activiteiten. U kunt zich
hiervoor alvast opgeven bij de leden van de TCJ.
Als laatste wil ik vast meedelen, dat begin 2006 in samenwerking met de ZKC een avond gehouden
zal worden voor de bar- en zaaldienst medewerkers. Tijdens deze avond zullen ook deze
vrijwilligers onderworpen worden aan een tevredenheidsonderzoek.
Dat was het voor deze keer. Ook al is het bij u bekend, ik blijf het noemen: De vereniging heeft ook
u als vrijwilliger (in welke vorm dan ook) nodig. Wilt u zich opgeven? Bel me gerust of spreek me
aan.
Geert Molenaar
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55 PLUS CLUB
Reeds 18 jaar bestaat de 55 plus club als onderdeel van de tafeltennisvereniging “HUIZEN”.
De opzet van onze club is al die jaren geweest om mannen en vrouwen ouder dan 55 jaar, die
sportief bezig willen zijn maar denken dat zij daarvoor te oud zijn, weer in beweging en met name
aan het tafeltennissen te krijgen en daarin zijn wij goed geslaagd, want door de jaren heen hebben
wij met een groot aantal trouwe bezoekers wekelijks een middag aan sport gedaan.
Velen van hen komen reeds vanaf de eerste dag en zouden dit gebeuren voor geen goud meer willen
missen.
Misschien is het ook iets voor U, want bewegen is goed voor een mens of je nu tien of tachtig jaar
bent.
Dus heeft U vroeger op school, op een jeugdvereniging, of op de camping wel eens gepingpongd,
dan wordt het hoog tijd dat U de draad weer oppakt bij onze 55+ club.
Ook voor dames en heren die altijd getennist hebben en dat inmiddels een beetje te zwaar vinden, is
er bij ons een prachtige gelegenheid om weer een ( klein ) balletje te slaan.
Hoe werkt onze club ?
Wij kennen geen lidmaatschap en U komt alleen wanneer U zin heeft.
Wij kennen geen maximum leeftijd
Wij zijn ook een gezelligheidsclub en pauzeren halverwege de middag om met elkaar koffie of thee
te drinken.
Voor de koffie en/of thee vragen wij een vergoeding van ∉ 1.50.
Wij kijken niet naar een bepaald spelniveau, want ook als beginner bent U van harte welkom, maar
neem wel sportschoenen mee.

Wat houdt U nog tegen om een keer vrijblijvend te komen kijken ?
Wij spelen iedere woensdagmiddag vanaf 14.00 uur in de gymnastiekzalen van “De Holleblok” aan
de Vecht.
Wanneer alles is verlopen zoals wij gehoopt hebben, dan heeft bovenstaand stuk in de regionale
bladen gestaan en komt er hopenlijk wat “jong” bloed in onze club.
Wat ons als commissie wel bevreemd is dat er zo weinig doorstroming komt van senioren, die
gestopt zijn met werken en competitie spelen.
Zij weten nog steeds niet wat zij missen.
RIEN
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Jeugd op bezoek bij 55+ Club
Woensdag 26 oktober speelden een aantal jeugdleden van t.t.v. Huizen met en tegen deelnemers van
de 55+ club.
Wie wie had uitgenodigd was me niet helemaal duidelijk, maar misschien was het wel gewoon in
onderling overleg georganiseerd.
In ieder geval was de leiding in handen van Jerry van Leeuwen, die in overleg met Arie Rebel de
teams had samengesteld.
Ieder team bestond voor zover mogelijk uit een jeugdlid en een 55 plusser.
Door middel van 2 zevenkampen werd in een dubbeltoernooi uitgevochten welk dubbel uiteindelijk
met de eerste prijs naar huis zou gaan.
Wat bij de jeugd opviel waren de razendsnelle spinballen, die niet allemaal een punt opleverden,
maar voor de 55 plussers wel spectaculair waren.
Hier tegenover stonden de vertragende slagen van de 55 plussers.
Om ieder deelnemend team met name te noemen gaat een beetje ver en ik zal mij beperken tot de
winnaars.
Bij 2 zevenkampen zijn er uiteindelijk 2 winnaars, die in de finale gaan spelen om de hoofdprijs.
In deze finale speelde het jeugdlid Martijn Gooyer met dhr de Lichte ( reeds 80 jaar ) tegen het
jeugdlid Erik Molenaar met dhr Versteeg ( slechts 59 jaar ).
Eerst genoemd dubbel won overtuigend in 3 games.
Alle finalisten gingen met een leuke herinnering naar huis en het winnende jeugdlid Martijn kreeg
bovendien een enorm grote beker, waarvoor thuis een kleine verbouwing moet plaats vinden om
hem neer te zetten.
RIEN

Promotie Activiteiten Commissie
Zoals u misschien al gemerkt heeft worden er regelmatig stukjes in de krant, Huizer Courant en het
Nieuwsblad van Huizen, geplaatst. Een goede promotie voor onze club. De bedoeling is om elke
week een wedstrijdverslag van onze eerste dames- en heren teams er in te krijgen, plus daarbij een
verslag van 1 of 2 andere teams en uiteraard het verslag van de jeugdwedstrijden. Ik vraag nu
regelmatig aan diverse spelers of zij een paar regels over hun wedstrijd willen schrijven en deze aan
mij willen e-mailen (enrico_petito@hotmail.com) zodat dit word meegenomen in het verslag voor
de krant. Helaas zal je net zien dat er dan geknipt word door de krant en hun stukje niet geplaatst
wordt (zoals bij Harry Kempers), maar goed , we proberen ons best te doen om alles erin te krijgen.
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Heeft u zelf iets leuks meegemaakt tijdens een competitiewedstrijd, laat mij het dan weten via de
email zodat ik dat misschien kan meenemen voor het verslag. Ik moet dit wel binnen hebben voor
zondagmiddag 5 uur, want ook ik heb een deadline. De Huizer Courant plaatst wel bijna alles, ook
de wedstrijduitslagen, maar Het Nieuwsblad van Huizen heeft vaak andere prioriteiten.
Ook schrijven we regelmatig over de diverse toernooien en andere gebeurtenissen binnen de TTV
Huizen, bijvoorbeeld over de 55+ club. Wilt u iets schrijven over een gebeurtenis en dit graag in de
krant hebben, neem contact op met de leden van het PAC. Helaas word ook hier niet altijd alles van
geplaatst, maar ook hier, wie niet waagt die niet wint.

Gezocht sponsors voor diverse activiteiten.
Zoals u wellicht weet zijn er bij de TTV Huizen diverse sponsors actief, zoals PRIMA DONNA
KAAS die diverse toernooien sponsort en de eerste senioren teams sponsort, De Groot
Verzekeringen die het eerste jeugdteam sponsort, LENTINK Accountants voor de LENTINK Cup,
DON’S SHOP Rijwielhandel voor een uitwisseling tussen een aantal jeugdverenigingen, en de
diverse adverteerders in ons wedstrijdboek en ons clubblad.
Wellicht dat u nu bij u zelf denkt: dat kan ik, of anders mijn baas ook wel gaan doen. Er zijn wat dat
betreft diverse mogelijkheden om dingen en gebeurtenissen te sponsoren vanaf 25,00 euro per jaar.
Een advertentie bijvoorbeeld (1/9 pagina staand) voor ons clubblad kost 50,00 euro per 2 jaar een
hele pagina kost voor 2 jaar maar 400,00 euro.
Uw bedrijf kan bijvoorbeeld een tafel sponsoren, (een loterij bijvoorbeeld, U wint op deze tafel altijd
en bij ons ook) waarbij de naam van het bedrijf op de zijkant wordt geplaatst of een telbord (een
telecombedrijf bijvoorbeeld, wie kan tellen kan de hele wereld bellen) waarop de bedrijfsnaam komt,
of een afzetting met de bedrijfsnaam erop.
Misschien wilt uw bedrijf een open (jeugd)dag sponsoren (een recreatiepark bijvoorbeeld, de hele
dag onder de pannen) of de 55+ groep (een sportschool bijvoorbeeld, hoe ouder hoe fitter). U ziet
het, er zijn diverse mogelijkheden.
Het leukste is natuurlijk om uw eigen team te sponsoren met uw bedrijf of uw kind dat in de
competitie speelt. Dit hoeft niet duur te zijn. Een voorbeeld is dat u voor 3 jaar een senioren
afdelings-team sponsort. U bent dan voor het eerste jaar de materialen verschuldigd (shirtje/broekje
met opdruk op achterkant met eventueel trainingspak met opdruk en sporttas met opdruk), het
tweede jaar en derde jaar betaald uw bedrijf slechts een bedrag per team voor een shirtje/broekje
en/of voor een trainingspak / sporttas. Volgens mij kan uw bedrijf het nog aftrekken van de belasting
ook.
Er zijn zoveel spelers die bij een leuk bedrijf werken, misschien moeten ze eens vragen aan hun
baas, ik heb wel een paar suggesties voor de diverse senioren teams.
Team 1 – Slachterij Almere, wij slachten iedereen af
Team 2 – Stap in de wereld die Marine heet of sta je liever achter de tafeltennistafel
Team 3 – Gall en Gall, wij spelen(zuipen) u van tafel
Team 4 – RIWAX met het schoonste team van het land
Team 5 – VU Amsterdam, leer bij ons een nog betere techniek voor een beter resultaat
Team 6 – AJAX , blusmiddelen om onze dorst te lessen
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Team 7 – MECO bouwbedrijf, al zakken wij in, ons bedrijf bouwt alles weer op
* Een speler van team 7 loopt nu met Softwash op zijn rug, maar ik weet niet of die wel echt
sponsort, misschien dat wij een aantal gratis wasbeurten kunnen krijgen, want anders moet hij toch
echt een ander shirtje aantrekken.
Team 8 – Primera, wij “boeken” resultaat, koop uw boeken dus hier
Team 9 – ING-bank , regel uw financiën bij ons, dan geven wij het in de Kloef wel weer uit
Team 10 – Pensioenfonds ABP, stop met werken ga lekker tafeltennissen
Team 11 – Albert Heijn, wij zijn groot maar letten op de kleintjes
Team 12 – EO, horen, zien en vooral geloven, dan wint u meer partijen
Team 13 – Woningbouwvereniging Atrium, ik een punt, u een huis
Team 14 – TPG Post, wij lopen voor u als een kieviet, ook achter de tafeltennistafel
Team 15 – Gemeente Huizen, De mooiste gemeente van Nederland,
TTV Huizen “The place to be”
De jeugd kan natuurlijk gesponsord worden door een groot bouwbedrijf (MBB?),
met als slogan: bouwen aan de toekomst.
Dus als u een beetje uw best doet valt er hier en daar wel wat te sponsoren. Mocht u of uw bedrijf
interesse hebben of verdere informatie willen dan hebben wij onderstaande gegevens nodig, deze
kunt u dan inleveren bij Jeroen Blok, Lammert Beekhuis, Geert Molenaar of Henk Klein
Naam bedrijf
Contact persoon
Adres
Telnr:

:.............................................................
:.............................................................
:.............................................................
:.............................................................

Namens de PAC, Henk Klein

René Schijff
Schijff Bokaal
Tijdens de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen is de “René Schijff Bokaal”
uitgereikt.Een speler of speelster die op het landelijk niveau het hoogste percentage, komt in
aanmerking voor deze bokaal.
Frank Hagen mocht dit jaar de Bokaal, voor het 2de achtereenvolgende jaar, uitreiken aan Monique
Kievith. Ook afgelopen seizoen (2004/2005) heeft zij het hoogst gemiddelde percentage behaald.
Monique, ook via deze weg nog felicitaties.
André Rebel
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Familie Gerritse gaat verhuizen
Een aantal mensen weet het al, maar niet iedereen, dus hierbij even een berichtje (ook omdat het
colofon waarschijnlijk niet de meest gelezen bladzijde van de Voltreffer is).
Per 1 november krijgen we de sleutel van ons nieuwe huis: Abraham Crijnssenstraat 16 te Naarden.
Dat klinkt ver weg maar dat valt reuze mee: het is de straat naast het Grenspad in Huizen. Per 1
december moeten we dan de sleutel van de Friesewal 13 overgeven aan de nieuwe bewoners.
Dus... heeft u iets met facturen, declaraties, ledenadministratie of inschrijvingen voor toernooien te
maken: graag even opletten dat het naar een nieuw adres moet!
Bram en Monique Gerritse.

MALLE EPPO
Wie is toch die “Malle Eppo”. Deze vraag hoor ik vaak aan de bar. Vooral als de Voltreffer net uit is
en er een stuk in staat. Sommigen onder ons vinden het wel leuk, maar vinden wel dat hij of zij de
echte naam eronder moet zetten, maar dat vind ik niet. Er zijn wel meer mensen die onder een
andere naam schrijven en dan hoor je ook niemand klagen. De bedoeling is om af en toe met een
knipoog wat op te schrijven en misschien hebben sommigen mensen daar nog wat aan. Het bestuur
en alle andere vrijwilligers kunnen ten slotte niet alles zien of horen en om daar nu steeds op af te
stappen als mij iets niet zint of als mij iets opvalt, dat vind ik ook te ver gaan. Misschien zit ik er wel
in, maar durf ook niet altijd alles te zeggen om sommigen mensen niet op hun tenen te trappen.
De discussies over bepaalde dingen vind ik wel weer leuk, vooral over de “Malle Eppo” zelf. Ik
moet maar eens een prijsvraag gaan uitschrijven en degene die mij opspoort krijgt een prijs.
Antwoorden doorgeven aan de redactie van dit blad, want dat is iemand die wel weet wie ik ben,
denk ik.
Ik ben dit jaar een paar keer geweest en zie dat het wel goed gaat. Er wordt flink getraind door de
jeugd en senioren en de prestaties zijn goed. De eerste teams worden misschien wel kampioen en de
sfeer is onderling wel goed. Als ik kom kijken op de zaterdag is het net één grote familie. Iedereen
neemt zijn kinderen mee en er word tegenwoordig ook van alles klaargemaakt om de honger te
stillen. Vroeger maakte Greet Klein en Gerrit Schipper ook altijd al van die lekkere soep, misschien
is dat ook een idee voor als het weer een beetje kouder word.
Het enige wat mij een beetje dwars zit is dat het ledental niet erg groeit. We zitten steeds rond de
140 – 150. Het moet toch mogelijk zijn om daar wat aan te doen. Neem een keer uw buurman of
buurvrouw mee, of een leuke neef(je) of nicht(je), of dichterbij, uw man/vrouw en kinderen of
iemand van het werk. Als ik zie met hoeveel enthousiasme de mensen spelen bij het
bedrijventoernooi dan moeten daar toch een paar potentiële leden tussen zitten. Gelijk iedereen
uitnodigen voor het komende oliebollentoernooi zodat we weer twee avonden krijgen, niet leden en
leden, want één avond is echt te weinig.
Dus een boodschap aan alle leden, neem een keer iemand mee en nodig hem/haar uit voor het
oliebollentoernooi.
Het weer is erg mild tegenwoordig, dus ben ik dit ook dit keer. Het gaat goed zo, toch????
Malle Eppo
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Vreemde tafel toernooi 2005

Donderdag 21 oktober hebben we met 8 mensen het 2e vreemde-tafel-toernooi gespeeld.
Voor Rijma Makkinje, Klaas Schipper, Stef Smit, Cees Lam en Carolien van Os was dit de 1e keer.
Gerrit Schipper, Ina Busscher en Henk Schaap hadden vorig jaar al ’n keer zo’n toernooi gespeeld.
Om kwart voor negen konden we beginnen, want Henk Oversteegen had al 5 rare tafels bedacht
en neergezet, met behulp van Stef en Cees, t.w. een dubbele tafel, een tafel met een hoog “net”,
een halve tafel, Twee tafels half naast elkaar en een schuine tafel.
We hebben op elke tafel drie minuten tegen elke tegenstander gespeeld, dus zeven rondes van ca 15
minuten. Henk O. hield de speeltijd bij van de rondes, en toen Carolien om 22.00 uur weg moest,
heeft hij haar plaats ingenomen.
Om half 12 hing bij iedereen de tong op de schoenen, want het was toch wel inspannend geweest,
vooral de lange en de brede tafel.
Onder het genot van een drankje (aangeboden door de TCS-recreanten) hebben
we de gespeelde punten bij elkaar geteld.
De einduitslag was:
Rijma
Stef
Henk S.
Carolien/Henk O.
Gerrit
Ina
Klaas
Cees

241 punten
329 punten
335 punten
343 punten
367 punten
368 punten
396 punten
439 punten

We hebben weer veel gelachen en ook dit toernooitje viel in de smaak, dus volgend jaar weer ???
Maar misschien is een vreemde batjestoernooi ook wel eens leuk.
Ina Busscher en Henk Oversteegen

P.S. 1 december spelen we het Sinterklaastoernooi, inschrijfformulier hangt aan de wand in de kantine.
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Seniorentoernooien rond de jaarwisseling
Even een update vanuit de T.C.S. met betrekking tot de toernooien. Ik zal ze in chronologische
volgorde behanden. Eerst hebben we op donderdag 29 december 2005 het welbekende Prima Donna
Kaas oliebollentoernooi 2005 voor niet leden. Op de volgende dag komt de uitsmijter van het jaar:
Het Prima Donna Kaas oliebollentoernooi 2005 voor leden. Omdat vervolgens de
voorjaarscompetitie nog even op zich laat wachten plannen we op 13 januari 2006 het ‘Vrijdag de
dertiende toernooi’ in. Wie durft zich hiervoor in te schrijven? (U raadt het vast wel, het is niet
helemaal een normaal toernooi maar met pech alom!) Tenslotte komen op de laatste vrijdag voor de
competitie de Prima Donna Kaas Clubkampioenschappen eigen klasse 2006 voor senioren aan bod.
Deze worden op 20 januari 2006 gespeeld.
Voor dit laatste toernooi heeft de T.C.S. na diverse op- en aanmerkingen van de leden wederom een
nieuwe opzet bedacht. We hopen hiermee meer mensen tevreden te kunnen stellen. De opzet ziet er
als volgt uit: Zoals de goede lezer begrepen heeft zullen alle klassen op één avond gespeeld worden.
Alle seniorenleden kunnen zich voor dit toernooi inschrijven in hun eigen klasse of één klasse hoger.
Voor leden die geen competitie spelen geldt dat zij zich in de klasse moeten inschrijven van hun
speelsterke of één klasse hoger (als u twijfelt over uw speelsterkte neem dan even contact op met de
T.C.S.). Dit betekent dat er geen gemengde recreantenklasse meer is maar wel een 7e klasse. Er is
voor deze opzet gekozen zodat de avond van de clubkampioenschappen weer gezellig druk kan
worden en dat tevens alle leden op hun eigen niveau kunnen spelen.
Voor al deze toernooien kan men zich inschrijven door het formulier voor het desbetreffende
toernooi in te vullen, dat op het seniorenbord hangt.

Dus:
•
Prima Donna Kaas Oliebollentoernooi 2005 niet leden
Donderdag 29 december 2005. Aanvang 19:45 uur.
•
Prima Donna Kaas Oliebollentoernooi 2005 leden
Vrijdag 30 december 2005. Aanvang 19:45 uur.
•
Vrijdag de dertiende toernooi
Vrijdag 13 januari 2006. Aanvang 20:00 uur.
•
Prima Donna Kaas Clubkampioenschappen eigen klasse 2006
Vrijdag 20 januari 2006. Aanvang 19:45 uur.
Namens de T.C.S.
Bram Gerritse
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JEUGDHOEK

Op de helft…
Tijdens het schrijven van dit stukje zijn we alweer op de helft van de competitie en kan ik
voorzichtig wat zeggen over de resultaten. Die zijn redelijk tot goed, hou dat vol in de tweede helft
dan levert dat misschien nog een paar kampioenen op!
Het competitieboekje is dit seizoen veranderd. Dankzij de P.A.C. wordt het boekje gesponsord.
Helaas hebben we 1 team minder dan vorig seizoen. Ondanks dat ze hadden aangegeven door te
gaan, hebben een paar jeugdleden hun lidmaatschap opgezegd. Goed nieuws is dat we een nieuwe
begeleider/coach hebben: Harry Kempers begeleidt/coacht het nieuwe jeugdteam 5.
Zoals jullie al gemerkt hebben, zijn de trainingen op de dinsdag veranderd. Na zeer lange tijd hebben
we een betaalde trainer gevonden. Ook zijn de tijden veranderd op die dag. Nogmaals een dringend
verzoek: als je niet kunt trainen op de dag/tijd dat je bent ingedeeld, meld je dan af!!! De nummers
van de trainers staan voorin in het clubblad. Je kunt ook de club bellen.
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Aan het begin van het seizoen zijn er een aantal toernooitjes en een uitwisseling met de 55+ groep
geweest. Helaas kon ik daar zelf niet bijzijn, maar ik heb doorgekregen dat het erg gezellig was. Het
verslag hiervan vind je verderop in het clubblad.
De website is veranderd. Als jullie ideeën hebben of nieuws voor op de site, geef dat dan door aan de
webmaster: andre.rebel@gmail.com
Tot slot nog een aantal belangrijke data:
Op 10 december is er een soort open dag. Als iemand wil helpen op die dag geef je dan op bij
iemand van de tcj.
De andere datum is 17 december. Dan is onze jaarlijkse Prima Donna Kaas Kinder Tafeltennisfeest.
Op diezelfde dag zijn ook de afdelingskampioenschappen voor de jeugd. Je kunt je inschrijven bij
het prikbord.
We willen nog steeds een leuke activiteit voor jullie organiseren. Alleen de vorige keer heb ik niks
gehoord op mijn vraag, dus vraag ik het nog maar een keer. We zijn op zoek naar goede ideeën. Als
iemand een idee heeft, laat het ons (Maarten, Jelle, Jerry, Peter of Patrick) dan weten. Spreek ons aan
of stuur een e-mail. De adressen vind je op de website: www.nttb.nl/huizen.

Tot ziens op de vereniging
Namens de T.C.J
Maarten Robbers

Van de Jeugdcommissie.
Het is weer zover er moet weer wat worden geschreven voor onze Voltreffer.
Zoals iedereen wel weet zit de eerste helft van de kompetitie er al weer op,en ik dacht met heel
redelijke resultaten.
Ook onze nieuwkomers in de kompetitie doen het heel goed,en dit alles onder de leiding van Harry
Kempers welke het ook dit seizoen voor het eerst doet,en er nu al veel plezier aan beleefd.
Ook Huizen 4 komt al weer sterker in deze kompetitie terug als in de vorige.
Je ziet de sterkte van de jongens gewoon toenemen.
Dit tot groot genoegen van hun coach Henk Oversteegen.
Alle teams gaan er dan ook elke week weer voor,jammer dat team 1 een paar keer met een invaller
moest uitkomen. Dico moest zonodig zijn sleutelbeen breken met judo.
Ik wil hier wel van zeggen dat je deze sport alleen moet doen tegen iemand waar je van weet dat je
kan winnen dat is veiliger, anders breek je wat dat zie je nu maar weer.
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Dan nu alle teams even op een rijtje.
Huizen 1 doet het goed zij staan 2e met 13 punten achter de nr 1, maar met wel 1 wedstrijd minder
gespeeld. Zij moeten nog inhalen tegen Woerden welke op 1 na de laatste plaats staat.
Dus hier moeten wel wat punten ingelopen kunnen worden.
Dico heeft nog maar 1 wedstrijd gespeeld van de vijf dus die moet wel even wat laten zien, hij staat
nu op 67% score Ruben Lam ook hij doet het goed en staat op 75% dus ook dat is niet slecht.
Kevin Kos heeft iets meer moeite hij komt tot op heden aan de 22% maar ook daar zit verbetering in
.
Quinten v Dissel draai in deze klasse ook goed mee hij staat op dit moment op 67% dus al met al
heel niet slecht er zit nog van alles in. Zij worden begeleid door Pieter Kos .
Huizen 2 ook zij staan op de 2e plaats met maar 9 punten achter op nr 1 .
De nummers 2 t/m 5 staan allemaal redelijk dicht bij elkaar in de buurt.
Yorick Westland doet wat ook wel een beetje van hem verwacht wordt hij wint redelijk, maar deze
verwachting was ook van de anderen hoor.
Yorick staat tot op heden op 78 %,Gerben de Jong is een beetje wisselvallig de ene week speelt hij
de sterren van de hemel en de andere week zie je hem niet staan, dan bakt hij er niks van, maar hij
staat toch nog wel op 44 % .Martijn Gooijer doet het ook goed in deze klasse hij staat op 67 % maar
ik denk dat dit nog wel hoger wordt. Herman Segers heeft in die 3e klas toch wel wat moeite hij heeft
2 partijen meegespeeld maar staat nog op 0 % , dus daar moet nog wel even aan gewerkt worden.
Ook dit team heeft een eigen begeleider te weten Jerry v Leeuwen.
Huizen 3 zij doen het heel goed zij staan op de 1e plaats wel samen met Shot maar zij hebben met
een invaller met 6-4 gewonnen van Shot, ( welke overgens ook met een invaller speelde ) dus staat
Huizen op de 1e plaats. Hopelijk houden zij dit vol tot het einde.
Jammer dat er soms met een invaller gespeeld moet worden maar dat kan haast niet anders als er een
speler vlak voor de kompetitie bedankt als lid. David de Haan staat op dit moment op 73 % Jori
Hoencamp komt op 53 % en Remco Nagtegaal blijft steken op 67 %.
Dus dat ligt allemaal dicht bij elkaar,dus wie weet wat er nog meer inzit.
Dit team ben ik toevallig zelf de coach van,maar dat zegt natuurlijk niet zo veel ze moeten het toch
zelf doen.

Huizen 4 onderleiding van Henk Oversteegen doet het perfect zij staan 1e met 3 punten meer als de
nr 2 . Hier kan Barneveld nog wel gelijk komen,als zij de nog niet gespeelde wedstrijd met 10 – 0
weten te winnen van de onderste en dat kan natuurlijk maar zo gebeuren.
Hier staat Wout de Wit op 80 % Maxim vd Kaay komt tot 67 % en Nico Sentini welke ook steeds
beter gaat spelen ( de andere trouwens ook hoor ) komt tot 60 %.
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Dus jongens houd vol jullie zien dat het kan.
Dan Huizen 5 voor het eerst kompetitie spelend met hun Coach Harry Kempers zij doen het ook heel
goed. Zij staan op de 3e plaats met 3 punten achter op nr 2 en 10 punten op nr 1.
Ook hier kan dus nog best wat gebeuren we houden van verrassingen.
Jarco Moll komt tot op heden tot 50 % Jacob Vlot haalt de 80 % en Gert- Jan Westland blijft steken
op 53 %. Maar ook zij worden steeds sterker ,jongens ga zo door.
Nou dit was het voorlopig dan weer wat de kompetitie betreft.
Ik hoop dat jullie volgend seizoen weer allemaal vrolijk verder gaan, met ook zulke goede resultaten.
Verder vind ik dat het met de invalbeurten ook goed gaat, iedereen speelt toch wel haast iedere
zaterdag zijn eigen wedstrijden.
En dat terwijl er toch 3 teams zijn waar maar 3 spelers zijn.
Jongens houwen zo.
Namens de TCJ
Peter vd Broek.

Huizen vier draait als een tierelier
Aan het eind van het vorig seizoen schreef ik over dit team dat we ons keurig gehandhaafd hadden
en dat we het komend seizoen voor de bovenste plaatsen zouden gaan.
Eigenlijk was dat gedeeltelijk een opbeurend praatje. Ik had niet echt kunnen voorzien dat dat
daadwerkelijk zou gebeuren.
We startten dit seizoen tegen Barneveld en we verloren met 6-4.Geen schande, maar er had meer
ingezeten, want de eerste twee wedstrijden speelden we op twee tafels om vroeg thuis te zijn. Er
werd niet gecoacht en Wout en Nico verloren in vijf sets.
Daarna ging het alleen maar beter. Er werd niet meer verloren en na de 10- 0 overwinning op ’t Gooi
en het gelijkspel tegen SHOT staan we bovenaan. Nu moet ik natuurlijk niet gaan denken als Nico,
want als die jongen de eerste set wint en ook nog de tweede, dan heeft hij in gedachten al met 10 – 0
gewonnen.
Laat ik nu even een indruk geven van dit STERRENTEAM.
Aanvoerder, als hij zich ten minste afmeldt voor de training als hij niet kan, Wout de Wit, speelt
zo’n dikke 80 %. Hij heeft een degelijk spelletje, is erg vasthoudend en geeft niet op. Toch is zijn
spel voor verbetering vatbaar. Blokken met een open batje is niet erg verstandig. Tijdens de laatste
wedstrijd verloor hij daardoor onnodig een wedstrijd.
Nico Sentini, woont bijna op de club. Hij is op dinsdag al aanwezig als de deur nog niet open is, hij
gaat pas weg als hij gehaald wordt. Op zaterdag is hij al om 10.00 uur aanwezig. Soms verliest hij
omdat hij in gedachten al gewonnen heeft. Zwak punt is zijn service, maar daar hebben we afspraken
over!
Maxim v.d. Kaaij, de Benjamin, oogst altijd van alle tegenstanders bewondering: Zo’n klein jongetje
en zo lekker spelen. De grote tegenstanders vinden het vaak maar niks, want van een kleintje
verliezen is natuurlijk helemaal een afgang. De laatste wedstrijd tegen SHOT was hij topscorer, maar
hij had er drie kunnen winnen als hij zijn tegenstander niet onderschat had toen hij met 2-0 voor
stond. Even een moment van overschatting en hij kon niet meer terug komen.
We gaan nu aan de tweede helft beginnen en ik ben ervan overtuigd dat die ook met groot succes
beëindigd kan worden, maar dan moet er wel regelmatig getraind worden. Niet trainen is stilstand en
stilstand is achteruitgang, want de tegenstander traint wel!
Jongens, ik geniet van jullie, blijf zo doorgaan.
Henk Oversteegen
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After – Summer
Summer Kampioenschap 2005
Na een lange tafeltennis-zomer-stop, vanaf eind april tot begin september, was het afgelopen
zaterdag 10 september voor het eerste toernooi van het nieuwe seizoen. Een toernooi dat, hoe kan
het eigenlijk ook anders, het After–Summer Kampioenschap genoemd werd. Hoewel iedereen wel
weer terug was van vakantie, was het aantal deelnemers, 8 in totaal (!), zeer weinig te noemen. Dat
was wel jammer, maar gelukkig werd het wel een gezellig, knus toernooi. Er waren in totaal 8
deelnemers, te weten: Quinten, Yorick, David, Wout, Maxim, Sander, Jakob en nieuwkomer
William. Gespeeld werd met een handicapsysteem, wat wil zeggen dat degenen die lager spelen,
punten vóór krijgen op de hoger geklasseerde spelers. We hebben er één grote poule van gemaakt,
dus iedereen speelde tegen elkaar. Er waren twee leuke prijzen, voor de nummers één en twee, dit
waren twee mooie trofeeën. De spelers waren als volgt ingedeeld:
Quinten en Yorick: 2e klasse
David: 4e klasse
Wout, Maxim en Jakob: 5e klasse
Sander: 6e klasse
William: recreant
Er werden leuke wedstrijden gespeeld en er waren ook veel spannende partijtjes tussen. Vooral
nieuwkomer William, die de dag ervoor voor de eerste keer op de club was, liet zien dat hij best een
aardig balletje kan slaan. Ook de andere spelers lieten zien dat ze al redelijk in vorm zijn voor het
nieuwe seizoen (dat inmiddels al begonnen is)
Alle uitslagen:
Quinten-Yorick: 2-3
Quinten-David: 3-2
Quinten-Wout: 3-1
Quinten-Maxim: 3-1 Quinten-Sander: 3-0
Quinten-William: 3-2
Quinten-Jakob: 3-2
Yorick-David: 3-2
Yorick-Wout: 2-3
Yorick-Maxim: 3-2
Yorick-Sander: 3-2
Yorick-William: 3-0
Yorick-Jakob: 3-2
David-Wout: 3-1
David-Maxim: 3-0
David-Sander: 3-0
David-William: 3-0
David-Jakob: 3-0
Wout-Maxim: 2-3
Wout-Sander: 3-0
Wout-William: 3-0
Wout-Jakob: 3-0
Maxim-Sander: 1-3
Maxim-William: 3-0
Maxim-Jakob: 2-3
Sander-William: 3-2
Sander-Jakob: 3-2
William-Jakob: 0-3
Hiermee werd de volgende eindstand bereikt:
1. Yorick / 6 winstpartijen (op onderling resultaat)
2. Quinten / 6 winstpartijen
3. David / 5 winstpartijen
4. Wout / 4 winstpartijen
5. Sander / 3 winstpartijen
6. Jakob / 2 winstpartijen
7. Maxim / 2 winstpartijen
8. William / 0 winstpartijen
Groeten,
Jerry van Leeuwen
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Verjaardagskalender Jeugd TTV HUIZEN
November 2005:
5 November: Dico van Dissel, 14 jaar
6 November: David de Haan, 13 jaar

Namens iedereen, van harte gefeliciteerd!!

Jeugd en 5555-plussers: een leuke combinatie!!
Afgelopen woensdag 26 oktober, de week waarin de jeugdleden herfstvakantie hadden en dus niet
naar school gingen, heeft de TCJ de mogelijkheid aangegrepen om weer een uitwisseling te laten
plaatsvinden tussen de allerjongsten van de club, onze jeugd, en de oudsten van de club, de 55+ club.
Nadat het toernooi enkele keren al verschoven was, was de herfstvakantie de uitgelegen
mogelijkheid om het jeugd/55+ mixed toernooi te organiseren. Met een aantal inschrijvingen van
28 in totaal kon het toernooi voordat het al begonnen was, al een redelijk succes worden genoemd.
Dit werd achteraf ook door meerdere mensen, zowel jeugd als 55-plussers, erkend. We hadden dus
een redelijk aantal inschrijvingen, 28 dus, kwam perfect uit om twee poules van 7 teams, met elk één
jeugdlid en één 55-plusser, te maken. Hoewel er meer 55-plussers zich hadden ingeschreven dan
jeugdleden (er waren 16 55-plussers en 12 jeugdleden), hadden we daar al snel een oplossing voor.
Er waren in totaal 12 ‘gemengde’ teams, met elk één jeugdlid en één 55-plusser, en twee teams die
bestonden uit alleen 55-plussers. Omdat we om 13:00 uur wilden beginnen en rond 16:00 uur het
afgelopen moest zijn, hebben we besloten om twee poules van 7 teams te maken die alleen tegen
elkaar dubbelen, dus er werden geen enkelspelen gespeeld.
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Nadat iedereen een beetje opgewarmd en ingespeeld was, werd er om 13:15 afgetrapt met de eerste
partijen. Iedereen had het enorm naar zijn zin en er werd ook nog erg fanatiek gespeeld, iedereen
(vooral de jeugd) wilde wel de mooie bekers die er waren, winnen. Er waren veel spannende, leuke
wedstrijden bij en soms had het ene team wat meer geluk als de ander, maar dat hoort nou eenmaal
bij het spelletje!!! Na af en toe een pauze voor een bakje koffie, glas fris en wat lekkere
versnaperingen in de vorm van bitterballen en borrelhapjes, waren rond 16:00 uur alle wedstrijden in
de poules gespeeld. De uitslagen van de poules waren als volgt:
Poule 1

Poule 2

1. Martijn Gooijer / dhr v/d Lichte
2. Ruben Lam / mw. Brons
3. Gerben de Jong / dhr Kroon
4. Kevin Kos / mw Kotmann
5. Quinten van Dissel / dhr Koebrugge
6. Yorick Westland / dhr Makkinje
7. dhr van Putten / dhr Boo

1. Erik Molenaar / dhr Versteeg
2. Maxim v/d Kaaij / dhr Boelen
3. Nico Sentini / dhr Kuipers
4. Sander Lam / dhr Kossen
5. dhr Steur / dhr Veerman
6. Wesley de Boer / dhr Rebel
7. Herman Segers / dhr Honing

Omdat het al aan de late kant was en sommigen al gingen douchen, werd besloten om geen
kruisfinales te spelen maar alleen de finale, de wedstrijd om de mooie bekers.De finale van het
jeugd/55+ mixed toernooi ging tussen de winnaars van poule 1 en poule 2, dus Martijn Gooijer en
dhr v/d Lichte moesten het opnemen tegen Erik Molenaar en dhr Versteeg. Deze finale werd
uiteindelijk met 3-0 (11-5, 11-7 en 11-4) gewonnen door Martijn Gooijer en dhr v/d Lichte. Tweede
werd dus het team Erik Molenaar / dhr Versteeg, die ook een mooie, iets kleinere beker in ontvangst
mochten nemen. De prijsuitreiking was het einde van een zeer geslaagd toernooi, iets wat zeker
volgend jaar weer herhaalt zal worden. Rest mij nog de dank uit te spreken aan Arie Rebel, samen
met mijzelf de ‘organisator’ van het toernooi. Ook de barman, wiens naam ik even kwijt ben en dus
maar gewoon ‘meneer de barman’ noem, bedank ik voor zijn inzet. Tenslotte wil ik ook de jonge
hond van onze vereniging, Gijs Molenaar bedanken. Hij bewees maar weer eens een flexibele speler
te zijn, door met links ook drie partijtjes te spelen, als vervanger voor de 55-plussers mevrouw Brons
en meneer Honing.

Jerry van Leeuwen
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Hallo allemaal,
Vanaf deze uitgave van het clubblad gaan we beginnen met de rubriek ONZE JEUGD… .
Dit omdat er veel nieuwe leden zijn gekomen en we daar wel eens meer van willen weten.. Elke
uitgave van de Voltreffer zal er een ander jeugdlid in de schijnwerpers staan. De eerste die aan de
beurt is, is:
Wat is je naam?
Quinten van Dissel
Hoe oud ben je?
11 jaar

Heb je broertjes en/of zusjes?
1 broertje (Dico, die tafeltennist ook)
Op welke school zit je en in welke klas?
Op het Efrgooiers College in de eerste klas,
een brugger dus!!!

Hoelang zit je nu op tafeltennis?
4 jaar
In welke klasse speel je met je team?
Op dit moment spelen we 2e klasse

Welke club speel je het liefst tegen en waarom?
Tegen de Bijmaat, het is altijd leuk om de rivaal in te maken………
Wie vind jij de leukste trainer?
Marty Hendriksen

Waarin ben je het best met tafeltennis?
Forehand-topspin is het leukst om te doen, is denk ik wel mijn sterkste punt
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Waar vind je zelf dat je nog op moet trainen?
Backhand topspin, maar de forehand topspin kan natuurlijk ook altijd nog beter!
Wat is tot nu toe je leukste tafeltennismoment?
Het behalen van mijn B-licentie op een toernooi

Wat vind je van de club?
Leuk, het is altijd gezellig op de club
Vind je dat er iets op de club moet veranderen? Zo ja, wat dan?
Voor mij hoeft er niks veranderd te worden, alles is prima

Waar zou je zeker aan mee doen als de club dat organiseert?
Clubkampioenschappen
Heb je naast tafeltennis nog andere hobby´s?
Films kijken
Wat is je favoriete drankje?
Appelsap……cola lust ik ook graag en AA is altijd lekker!!
Wat eet je het liefst?
Mc Donalds is heerlijk, zuurkool en witlof vind ik echt vies!
Wat is je favoriete voetbalclub?
AZ
Wat vind jij de beste film die er is?
Kan er niet zo snel één bedenken, hou het meest van thrillers
Naar welke muziek luister je meestal?
Alles eigenlijk
Aan wie wil je dat deze vragen de volgende keer worden gesteld?
Kevin Kos
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ACTIVITEITENKALENDER
December 2005
Dag Datum
Do
01 dec
Za
10 dec
Za
10 dec
Za
17 dec
Do

29 dec

Vr

30 dec

Vr

30 dec

Januari 2006
Dag Datum
Vr
13 jan
Vr
20 jan

Begintijd

20.00 uur

19.45 uur

19.45 uur

Begintijd
20.00 uur
19.45 uur

Activiteit
Jeugd Senioren
Sinterklaastoernooi
x
Open Dag TTV Jeugd
x
Kampioensfeest
x
x
Prima Donna Kaas
Kindertafeltennisfeest
x
Prima Donna Kaas
Oliebollentoernooi niet leden Senioren
x
Prima Donna Kaas
Oliebollentoernooi Jeugd
x
Prima Donna Kaas
Oliebollentoernooi Senioren
x

Activiteit
Vrijdag de dertiende toernooi
Prima Donna Kaas
Clubkampioenschappen eigen klasse

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 Senioren
x
x

