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In het weekend voordat ik de sleutel van mijn nieuwe huis krijg, nu nog snel even de laatste hand leggen
aan deze Kerst Voltreffer. Zodat deze zo snel mogelijk naar de kopieerder kan en hierdoor hopelijk nog
voor de Kerst bij iedereen in de huiskamer zal liggen. Gisterenavond heb ik mij gestort in het doorgeven
van adreswijzingen aan allerlei instanties, familie, kennissen etc. Ik stond werkelijk verbaasd hoe snel de
lijst groeide als je er eens werkelijk voor gaat zitten om op te schrijven wie eigenlijk allemaal een
adreswijziging moeten doorkrijgen. Gelukkig hebben we tegenwoordig internet, scheelt gelukkig een
heel hoop postzegels (ja, ja een echte Huizer). Het nieuwe redaktieadres is te vinden op pagina 2 van
deze Voltreffer. Tevens is ook Monique onze penningmeester (en ook ledenadministratie) verhuisd. Ook
haar nieuwe adresgegevens zijn te vinden op pagina 2 van deze Voltreffer.
Vanaf deze plaats wil ik al onze kampioenen (8 teams!!) van de najaar competitie nog eens van harte
feliciteren. Het kampioensfeest was volgens mij prima geslaagd. Laten we hopen dat iedereen snel in
zijn nieuwe klasse went, zodat er omstreeks mei geen goede gelegenheid bestaat tot het opzetten van een
degradanten bal. De voorzitter van de T.C.S. heeft ons in één van de vorige editities van de Voltreffer
een belofte gedaan om van alle kampioenen een foto in de kantine te hangen. Zodat deze de teams die
niet kampioen zijn geworden extra inspiratie doet geven. Wellicht ook een leuk plan voor de
kampioenen bij de jeugd. Ik ben in ieder geval benieuwd hoe het eindresultaat eruit gaat zien.
In deze Voltreffer zijn vanuit het gehele bestuur en ook alle commissies diverse stukken ingeleverd.
Vanuit redaktie oogpunt één van de punten waardoor goed te zien is dat het bestuur en de diverse
commissies prima bezig zijn. Ook coach Henk Oversteegen en Nicole van Beurden zijn in de pen
geklommen. Helaas geen stuk van een jeugdlid, de Voltreffer is ook voor jullie!
Vanaf deze plaats alvast fijne Kerstdagen en een gezond 2006 toegewenst.
Namen de redaktie
Robert

1

Van de voorzitter
En ja hoor, de voorzitter zit weer tegen de deadline aan. Robert belde me al op of ik het nog ging redden
voor 24.00 uur, want dan loopt de deadline af. Natuurlijk zei ik, net als altijd. Nu moet ik toegeven dat
ik vaak te laat ben, Robert schreef in zijn stuk dat ik weer eens te laat was, maar de vorige Voltreffer
was ik toch echt op tijd. Ik was alleen zo stom om een tikfout te corrigeren en die nog even naar Robert
te sturen, en ja dat was na de deadline.
Het lijkt wel of ik druk ben. Of doe ik misschien druk. Ik weet het niet, wat ik wel weet is dat ik het
afgelopen seizoen weer te weinig competitiewedstrijden gespeeld heb, wel geteld vier stuks waarvan ik
er bij één niet verder kwam dan één partij en vervolgens geblesseerd uitviel. Daar ga ik nu toch echt iets
aan doen, al moet ik zeggen dat ik ook te vaak geblesseerd ben. Met andere woorden, gewoon meer
sporten, gezond eten en op tijd naar bed. Het zal dan vast beter gaan, we zullen zien.
Gelukkig doen andere teams het veel beter, acht teams kampioen. Het eerste jeugdteam kampioen in de
2e klasse en het eerste herenteam kampioen in de Hoofdklasse. Het eerste herenteam zal dan de T.T.V.
Huizen vertegenwoordigen op landelijk niveau, namelijk in de 3e divisie. Voor de volledigheid noem ik
ook even team 4 bij de jeugd en team 3, 7, 8, 10 en 11 bij de senioren. Deze teams werden
zaterdagavond 10 december 2005 gehuldigd op de club, een heel geslaagde avond. Nogmaals van harte
gefeliciteerd met dit resultaat.
Helaas ook minder goed nieuws. Het landelijke damesteam is komen te vervallen. Eén teamlid gaat haar
geluk beproeven bij Victoria in de 3e divisie, ze blijft gelukkig wel bij ons op afdelingsniveau spelen. De
andere twee teamleden stoppen geheel met tafeltennis en hebben zelfs hun lidmaatschap opgezegd,
persoonlijk vind ik dit heel jammer maar ik heb begrip voor hun beslissing. Ten aanzien van de
kledingsponsoring krijgt dit nog een financieel staartje, alle kleding was al in huis en de bedrukking
stond gepland. Het bestuur is drukdoende om hier een oplossing voor te bedenken.

Ten aanzien van het sportplatform kan ik u melden dat er plannen zijn om een discussieavond over
toekomstig sportbeleid met de politiek te voeren. Waarschijnlijk zal dit in februari 2006 plaats vinden
middels een politiek café. De invulling van de avond is nog niet bekend, dit wordt in overleg
samengesteld tussen het sportplatform en de gemeente Huizen. De T.T.V. Huizen heeft aangegeven te
denken aan, kostentoerekening voor de accommodatie (zowel binnen- als buitenaccommodaties),
beschikbaarheid van zaalruimte, voortgang sportnota, breedtesportstimulering en stimulering van sport
door de gemeente.
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Verder is het jaarlijkse Sportgala een actiepunt van het sportplatform. De matige belangstelling voor de
sportdag en voor de uitreiking van de prijzen sportman/vrouw/ploeg/talent en vrijwilliger van het jaar
vraagt om nieuwe ideeën. Eén van die ideeën is om het Sportgala als vrijwilligersavond neer te zetten en
misschien het sportieve gedeelte overdag te laten vervallen. Op dit moment worden de meningen van de
aangesloten verenigingen gepeild. Heeft u hier een mening over spreek het bestuur dan even aan.
De datum voor de A.L.V. is vastgesteld op woensdag 29 maart 2006, dus zet dit alvast in de agenda.
In de laatste week van het jaar staan er nog leuke tafeltennisactiviteiten op de agenda. Het Prima Donna
Kaas Oliebollentoernooi voor de senioren (niet-leden) op 29 december 2005, voor de jeugd (leden en
niet-leden) en senioren (leden) op 30 december 2005.
Het nieuwe jaar beginnen we op 3 januari 2006 met de nieuwjaarsreceptie en een week voor de start van
de competitie de Prima Donna Kaas clubkampioenschappen eigen klasse voor de senioren op 13 januari
2006.
Namens het bestuur wil ik graag iedereen bedanken die zich het afgelopen jaar ingezet heeft voor de
T.T.V. Huizen.
Het bestuur van de T.T.V. Huizen wenst u prettige feestdagen en een gezond en sportief 2006.
Frank Hagen

Vanuit het bestuur
Het einde van het jaar is in zicht en allerlei leuke dingen worden komende periode weer georganiseerd.
Het bestuur is alweer druk bezig met allerlei zaken voor volgend jaar en een 2-tal zaken willen wij via
deze weg onder de aandacht brengen!
1) De Nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op dinsdag 3 januari om 20.15 uur.
Graag willen wij iedereen uitnodigen om op deze avond langs te komen zodat we onder het genot van
een drankje het nieuwe jaar kunnen inluiden.
2) De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 29 maart.
Ook hier willen wij u alvast voor uitnodigen. De agenda en toelichting op de agenda zal t.z.t. bekend
gemaakt worden.
Tot slot wensen wij iedereen via deze weg fijne feestdagen en een goede jaarwisseling!
Namens het bestuur
André Rebel
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T.C.S.
Na bijna een jaar in het bestuur te hebben meegedraaid begin ik het tempo aardig onder de knie te
krijgen, dat wil zeggen met name de bestuursvergaderingen die er wel even anders aan toe gaan dan in
één van mijn eerdere bestuursfuncties. Het computertijdperk heeft ook in het bestuur zijn plaats
veroverd en dat was (is) voor mij nogal hectisch.
Maar wat ik eerder aanhaalde, ik wen er wel aan en probeer mijn functie nog een jaar te verlengen, dat
met de onmisbare medewerking van mijn commissieleden, te weten Bram, Bert, Ina en Henk.
Over de aankomende toernooien en trainingen is er in deze Voltreffer een schrijven van Bram en van
Bert over de komende competitie. Wat ik nog ter tafel wil brengen is: probeer wat vrienden(innen),
kennissen warm te krijgen voor het oliebollentoernooi niet leden. De inschrijving voor leden loopt zoals
vanouds. Wat betreft de inschrijving voor de clubkampioenschappen, het inschrijfformulier hangt nog
op het bord.
Rest mij nog om jullie goede Kerstdagen, een vrolijke oudejaarsavond en een voorspoedig nieuwjaar toe
te wensen.
Piet Knop

Training op dinsdagavond
Sinds een aantal seizoenen krijgen we professionele training van Marty op de dinsdagavond. De eerste
groep traint om 20.30 uur, waarna aansluitend de volgende groep om 21.30 begint.
Deze training is naar onze mening goed en ook nodig geweest om ons door de competitie heen te helpen.
We hebben hier nieuwe technieken kunnen leren en andere technieken kunnen bijspijkeren. Er valt nog
steeds wel wat bij te spijkeren, maar daar komt komend seizoen wellicht wel van!
Als team zijn we aardig gegroeid, zeker ook met behulp van de training van Marty. Zo heeft de een
geleerd zich wat meer te beheersen en de ander juist wat meer pit en zelfvertrouwen gekregen, doordat
we nu de juiste bewegingen weten (en meestal uitvoeren…). Door de juiste technieken toe te passen
krijg je toch vaak een mooi resultaat waarvan je soms denkt dat het niet kan of je nooit goed gelukt is,
terwijl het best te doen is, als je de goede techniek maar weet (en doet natuurlijk, dat is ook een groot
verschil he;-) )!
Nu zijn we kampioen geworden en zijn hier uiteraard heel blij mee. Vooral omdat we nu na 4 seizoenen
de 5e klasse gaan verlaten en eindelijk een klasse hoger mogen gaan spelen. Weer een uitdaging om aan
te pakken! Dit kampioenschap vonden we een leuke reden om Marty dan ook via deze weg even te
bedanken en we hopen dat er nog veel van deze trainingsseizoenen mogen volgen. Marty bedankt!!
Marcel, Sjaak, Sabine en Nicole (team 11)

Kompetitie verslag najaar 2005
Een goede kompetitie dit najaar, maar liefs zes kampioenen die we op zaterdag 10 december feestelijk in
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het zonnetje hebben gezet. Helaas ook wat minpunten het landelijke damesteam is ter ziele en bij gebrek
aan opvolgers volgend seizoen geen landelijk damesteam meer, en ook in de 3e klas zullen we niet meer
vertegenwoordig zijn door de promotie van team 3 en de degradatie van team 4 en 5.
Gelukkig wist team 1 met overmacht in de hoofdklasse kampioen te worden en spelen we volgend jaar
weer 3e divisie ook team 3 werd kampioen en in de 5e klas hadden we maar liefs 4 kampioenen de teams
7 8 10 en 11 omdat veel spelers meedoen aan de training op dinsdag is dat misschien het laatste zetje om
kampioen te worden, nu maar hopen dat zij zich kunnen handhaven.
Ook de nog niet besproken teams deden het goed team 2 en 6 werden 2e en de meeste anderen 5e klas
teams deden goed mee alleen team 13 moet de 5e klas verlaten en het inde 6e klas opnieuw proberen, de
6e klas team deden het heel goed team 15 werd zelfs gedeeld 1e en team 14 deed het goed.
uitslagen en percentage`s
dames 4 divisie

heren 1 hoodklasse

heren 2 2e klas

Victoria 2
Dtv 1
Rijnsoever 2
Huizen 1
de Sprint 1

54 p
44
40
34
28

Huizen 1
Bijmaat 2
Svo 1
Vtv 3
Over `t net 1
Sve 4

73 p
63
59
51
35
51

Lelystad U 2
Huizen 2
Tvp 1
Rega 4
Zeta 1
Atc 3

64 p
60
60
54
45
17

Monique
Bianca
Maaike

90 %
46
10

Gijs
Andre
Frank
Patrick

93%
79
67
44

Robert
Geert
Henk
Jeroen

78 %
67
48
40

heren 3 3e klas

heren 4 3e klas

heren 5 3e klas

Huizen 3
Woerden 3
Bijmaat 6
Quick 6
`t Gooi 4
Atc 5

73 p
57
51
49
37
33

Buna 2
Vev 2
Victoria 8
Shot 5
Almeerspin 5
Huizen 4

63 p
53
51
48
47
38

Atc 4
de Schans 2
Almeerspin 6
Bijmaat 7
Bunshot 3
Huizen 5

84 p
60
44
42
40
30

Patrick
Jurriaan
Jerry
Thijs

100 %
93
79
33

Monique
Bert
Edwin
Bart
Frank

67 %
50
41
27
8

Piet
Joop
Richard
Alex

44 %
33
25
20

heren 6 4e klas

heren 7 5e klas

Shot 6

Huizen 7

83 p

heren 8 5e klas

86 p

5

Huizen 8

60 p

Huizen 6
Uttc 8
Quick 9
Vev 3
Muiden 1

58
56
44
40
19

Induna 2
Elan 8
Almspin 10
Buna 6
Hoogland 9

68
49
43
36
18

Quick 11
Lelystad U 8
Bijmaat 10
Laren 8
Victoria 15

57
54
45
43
41

Bert
Rob
Kees
Jelle

71 %
67
52
38

Klaas
Jan
Henk
Pieter

94 %
88
83
70

Piet
Hennie
Martin

93 %
57
13

heren 9 5e klas

heren 10 5e klas

heren 11 5e klas

Hoogland 5
Huizen 9
Over `t net 6
Lelystad U 7
Victoria 13
Rega 8

75 p
60
55
44
34
32

Huizen 10
Goodluck 9
Shot 11
Uttc 14
Tivi 2

55 p
47
42
39
26

Huizen 11
Tovo 1
Httc 11
Maarssen 11
Laren 7
`t Gooi 6

72 p
61
54
42
41
30

Harry
Gertjan
Paul
Bram

88 %
76
50
24

Joop
Jasper
Monique
Maarten

86 %
71
61
50

Marcel
Sabine
Sjaak
Nicole

93
67
67
53

heren 12 5e klas

heren 13 5e klas

heren 14 6e klas

Almeerspin 9
Zeta 4
Huizen 12
Victoria 12
Hoogland 8
Lelystad U 8

65
58
51
51
51
25

Elan 7
Quick 10
Atc 9
Werinon 1
Muiden 2
Huizen 13

71 p
68
48
44
37
32

Lelystad U 9
Bijmaat 11
Huizen 14
Mttv 4
Shot 14
Zeta 5

65
64
55
51
33
32

Hans
Piet
Gerrit
Leo

73%
46
44
42

Jolande
Patrick

47%
40

Gerrit
Klaas
Goos
Lammert

81%
67
67
42

Inge
Albert
Marjon

75%
75
63

heren 16 6e klas R
Rega 9
Huizen 15
Over t net 9
Httc 15
Woerden 12

57
57
39
37
10

Bert Jongerden

Huizen zeven is kampioen.

6

Het zat er eigenlijk van het begin af al in dat we een goede kans hadden om kampioen te worden. Vier
keer met 10-0 en vier keer met 9-1 winnen is eigenlijk een garantie voor het kampioenschap, maar….
Toch is het niet zo vanzelfsprekend geweest. Diep in mijn hart vind ik dat Iduna meer recht heeft op de
titel. Onderling resultaat wees dat ook wel uit. Iduna heeft ons allemaal van de 100% gehaald. Op de
heenweg verloren Pieter en ik dat en op de terugweg Jan en Klaas.
Voor Jan valt misschien een excuus te verzinnen dat hij met een gebroken batje speelde en twee
wedstrijden met een vreemd batje. Klaas verloor maar één wedstrijd, ik weet niet of hij daar een
verontschuldiging voor heeft, maar het leek mij eigenlijk gewoon dat er één sterker was. Iduna was dan
tegen ons wel erg goed, maar zij hadden een zesmans team en die waren niet allen even sterk. Pieter zegt
altijd ( en dat doet hij altijd op het juiste moment en tegen de juiste personen):”Je wordt kampioen bij de
kleintjes en niet bij de groten!”
Toch vind ik dat de afdeling een verkeerde indeling gemaakt heeft. Deze poule was niet representatief
voor de vijfde klasse. Aan de andere kant wil ik nog eens pleiten voor de vijf plus klasse. De kans is
namelijk aanwezig dat we in het najaar weer vijfde klasse spelen. Voor mezelf vind ik dat vervelend,
want dan is mijn percentage verkeerd voor het oliebollentoernooi. Ik draai het liever om, want als ik in
het najaar vierde klass speel kan ik met het oliebollen toernooi met een vijfde klasselicentie toe en dan
maak ik misschien eens een keer kans om de laatste acht te halen, nu moet ik het met het winnen van een
prijs hebben van de verloting. Helaas gaan alle prijzen altijd naar de familie Visser. Maar terug naar ons
kampioenschap. Komend seizoen verwacht ik van Jan van Wessel en Klaas Kooij toch wel resultaten,
maar misschien moeten ze daar eens voor gaan trainen. Misschien moet Klaas toch maar nieuw rubber
bestellen, liefst schuifrubber, want dat is toch wel zijn sterkste kant. Jan moet juist aanvallend rubber
hebben, misschien zelfs een batje dat vanzelf aanvalt, want hij houdt het toch wel een beetje af. Pieter en
ik zijn goed uitgerust en goed voorbereid, maar onze tegenstanders zijn tegen ons. Wij zijn ook veel te
lief, maar dat zie ik als een verdienste
Henk Oversteegen

Team 7 onder bezielende leiding van Henk O. naar 4e klasse
Trots zijn wij op onze captain Henk Oversteegen. Na een eerste helft van 44 punten, voegden we in de
2e helft 42 erbij. Genoeg voor het kampioenschap. Hulde aan onze aanvoerder, die zelfs met een
blessure doorspeelde. We hopen op een goede 2e competitiehelft vanaf januari 2006 b.l.e.w. met Henk
als onze mentale voorganger.
H.g., Pieter, Klaas en Jan

55+ CLUB
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In Huizen bestaat een afdeling van de stichting GALM.
Deze stichting wil ouderen stimuleren om iets aan sport te gaan doen.
Jeroen Blok heeft ook een functie bij deze stichting en heeft de 55+ club
benaderd met de vraag of wij hieraan mee wilden werken, ook omdat wij wel wat nieuw bloed konden
gebruiken.
Hoewel wij geen enkel inzicht hadden in hetgeen ons boven het hoofd hing, hebben wij besloten om
onze medewerking te verlenen.
We hadden ingeschat dat wij wel 6 personen per keer konden ontvangen en iets laten zien van wat er bij
ons te beleven was.
Dit was een kleine misrekening, want juist vanaf dat moment was iedereen terug van vakantie en het
weer wat slechter, zodat onze eigen groep op volle sterkte aanwezig was.
Dit had tot gevolg dat wij 7 tafels neer moesten zetten en de tussenruimten wel wat krap werden.
De 6 dames en heren die deze eerste keer kwamen waren wild enthousiast, maar hadden over het
algemeen nog nooit een tafeltennisplankje in handen gehad.
We hebben ze verdeeld over 2 tafels en met twee mensen van ons enig inzicht gegeven in het
tafeltennisspel.
De week erna van het zelfde laken een pak; eigenlijk te druk voor ons en voor de gasten.
Na overleg met de leidster van GALM hebben wij besloten om vanaf 11 januari verder te gaan met
groepen van 4 personen.
We hebben geen idee of hier wat nieuwe leden uit voortkomen, maar je weet maar nooit.
RIEN

Contributie 2006
Voor wie afgelopen maart de A.L.V. heeft bezocht is het geen nieuws, voor alle anderen waarschijnlijk
wel. Op die A.L.V. is besloten de contributie te verhogen, voor 2006 naar een vooraf vastgesteld bedrag,
vanaf 2007 afhankelijk van de gemeentelijke huurverhogingen. Dit is hard nodig om de alsmaar (fors)
stijgende huur te kunnen blijven betalen zonder dat dit ten koste gaat van de overige uitgavenposten,
ondanks dat ledenwerving en bezuinigen op de uren hoog op de agenda staan.
Voor 2006 is de contributie vastgesteld op € 54,- per jaar voor jeugdleden en op € 81,- per jaar voor
senioren. De bondscontributie voor 2006 is officieel nog niet bekend gemaakt maar omdat we zoals
beloofd op de A.L.V. de nieuwe contributiebedragen in de Voltreffer van december willen publiceren
heb ik vanochtend naar het bondsbureau gebeld. Als de dame die het voor me heeft uitgezocht in de
juiste kolommetjes heeft gekeken (bondscontributie bestaat uit een vast deel plus een
afdelingsafhankelijk deel) dan komt de basisbondscontributie uit op € 7,58 per jaar. Voor
competitiespelers komt daar dan nog een toeslag bovenop: voor jeugd € 19,44 en voor senioren € 29,84
per jaar. Omdat de basisbondscontributie deel uitmaakt van het inschrijfgeld is het vervolgens nodig
deze te verhogen naar € 8,-.
Mag u ik allen verder nog even wijzen op het gemak van een automatische incasso? Dat levert u een
korting op van € 1,50 per jaar (valt de schade misschien toch nog mee).
Monique Gerritse-van de Brug
Penningmeester
teamsamenstelling voorjaar 2006
De bovenste naam in een team is aanvoerder

8

Team 1 3e div zaterdag
1191058 Gijs Molenaar
1174878 André Rebel
3052064 Frank Bilius
e

2054241
1868401
3087425
2203735

Team 2 2 kl vrijdag
Robert Bunschoten
Geert Molenaar
Patrick Visser
Patrick v Dijk

3117903
2135819
0396053
3087344

Team 3 2 kl vrijdag
Jerry v Leeuwen
Jeroen Blok
Henk Klein
Jurriaan Dekker

2817152
3153056
2818530
3054309

Team 4 4 kl vrijdag
Bert v/d Zwaan
Frank Hagen
Monique Kievith
Edwin van Dijk

2082901
0055259
2054152
3152474

Team 5 4 kl donderdag
Joop Rövekamp
Piet Knop
Alex Smit
Richard Hol

1508629
0488452
0055275
1763708
3134028

Team 6 4 kl vrijdag
Kees Visser
Bert Jongerden
Jan Visser
Rob Barendregt
Jelle Vijfhuize

1142774
2566256
3596937
2664062

Team 7 4 kl dinsdag
Henk Oversteegen
Klaas Kooy
Jan van Wessel
Pieter Kos

e

e

e

e

e

e

Team 8 4 kl vrijdag
2734980 Martin v Toorn
2165181 Henny Dekker
2734998 Piet Zittersteijn
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e

Team 9 4 kl vrijdag
3576034 Marcel Molenaar
2945361 Nicole v Beurden
2904925 Sabine v Duinkerken
3576026 Sjaak v Oostrom
3087360 Thijs Fennis
e

Team10 4 kl vrijdag
3232800 Joop Manussen
3216985 Monique Gerritse-v/d Brug
3216901 Jasper v Dien
3216969 Robin v Essen
2727462 Maarten Robbers
e

Team 11 5 kl vrijdag
2818580 Harry Kempers
3216977 Bram Gerritse
2818548 Gertjan Stolte
3088374 Paul Dekker
e
Team 12 5 kl vrijdag
2203670 Piet Traarbach
3301803 Leo v Bijleveld
2241775 Hans le Poole
2817144 Gerrit Snikkenburg
e

Team 13 6 kl vrijdag
3152482 Jolande Schijff
2664119 Ingeborg Rebel
3574862 Patrick Schimmel
3232761 Landa Moll
e

Team 14 6 kl vrijdag
3301837 Inge Horseling
3622186 Ab de Weerd
3349021 Marjon Timmers
2592312 Maurice Korunka
e

Team 15 6 kl donderdag
3301382 Lammert Beekhuis
805727 Klaas Schipper
3732737 Cees Lam
Team 16 6e klas vrijdag
3381188 Goos Westland
1065794 Gerrit Schipper
3348237 Yorick Westland

Bert Jongerden

Technische Commissie Senioren
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Het is nog maar kort geleden maar er is alweer een nieuwe Voltreffer en dus moest er ook weer een
stukje geschreven worden met enige mededelingen namens de T.C.S., bij deze.
De komende tijd zullen er enkele toernooien plaatsvinden. Informatie hierover staat elders in de
Voltreffer. Ook elders opgenomen in deze Voltreffer is de teamindeling voor de voorjaarscompetitie.
Hopelijk levert komend seizoen net zoveel kampioenen op als de najaarscompetitie, misschien een
goede reden om te komen trainen?
Het volgende seizoen bestaat namelijk opnieuw de mogelijkheid om te trainen (mits er voldoende animo
is). Voor de recreanten is dit mogelijk op donderdagavond om 20:30 uur en voor de competitiespelende
leden op dinsdagavond. De dinsdagtraining begint weer op 10 januari en (dat is tennminste de
bedoeling) weer in twee groepen, de eerste groep start om 20:30 uur en de tweede om 21:30 uur.
Afhankelijk van de inschrijvingen zal de T.C.S. een indeling maken wie in welke groep komt. Komend
seizoen zal in principe de eerste groep de sterkste spelers bevatten. Om zich in te schrijven voor de
trainingen krijgen (of hebben inmiddels) alle seniorleden een brief met antwoordstrookje thuis. Gebruik
dit strookje a.u.b., ook “nee, ik doe niet mee” is een optie...
Aan het trainen zit trouwens ook een nadeel en daarom tenslotte nog even het volgende: het is ons
opgevallen en ook door verschillende leden gemeld, dat soms alle tafels lange tijd bespeeld worden door
dezelfde mensen, terwijl er mensen aan de kant zitten te wachten die ook graag een balletje willen slaan.
Dit gebeurt vooral op dinsdagavond als het in de eerste zaal extra druk is omdat de tweede zaal dan
bezet is door de training en ook deelnemers van de andere trainingsgroep eerder komen of naderhand
nog even spelen. Hierbij het verzoek aan iedereen (en niet alleen op dinsdag natuurlijk maar sowieso)
om een beetje rekening te houden met elkaar, dan beleven we allemaal even veel lol aan tafeltennissen!
Namens de T.C.S.,
Bram Gerritse
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Prima Donna Kaas Tafeltennis Oliebollentoernooi
Op 29 en 30 december wordt er voor de 53ste keer weer het traditionele `Prima Donna kaas tafeltennis
Oliebollentoernooi` voor leden en niet leden gehouden.
Aan dit tafeltennistoernooi kan iedereen meedoen. Je ouders, broertje, zusje, neefje, nichtje, vriend,
vriendin, opa, oma, oom, tante, buurman, buurvrouw en degenen die ik nog vergeten ben. Want dit is
een toernooi waarbij de mindere spelers punten voorkrijgen op de betere spelers, dus iedereen heeft
kans. U kunt zelfs 9 of 10 punten voorkrijgen terwijl er tot de 11 gespeeld word per game. Het toernooi
is gratis en er zijn leuke prijzen te winnen.
Op de donderdagavond 29 december wordt er begonnen met de senioren niet leden (vanaf 17 jaar) om
20.00 uur. Wilt u meedoen dan kunt u zich opgeven via telnr. 035-5253383 of via Bram Gerritse 0355241044.
De jeugd kan op vrijdag 30 december meedoen aan het `Prima Donna kaas Oliebollentoernooi`. Het
begint om 10.00 uur en je kunt je opgeven via telnr. 035-5253383 of via Maarten Robbers 06-21570001
De senioren leden strijden om de Oliebol van het Jaar 2005 op vrijdag 30 december vanaf 19.30 uur. U
zich opgeven via telnr. 035-5253383 of via Bram Gerritse 035-5241044.

Loterij
Tijdens het toernooi voor de leden is er ook een loterij met vele leuke prijzen beschikbaar gesteld door
onze diverse sponsoren en een aantal mooie prijzen zijn ook gekocht. Daar het de voorgaande jaren zeer
veel tijd in beslag nam, doen we het dit jaar anders. Jaap Roeten vond dit ook al een goed idee, want
tijdens het uur loterij bleef hij maar dorst houden van dat vele gepraat.
We gaan nu alleen de grote prijzen rechtstreeks verloten (dit zullen er 5 – 10 zijn), dit scheelt
waarschijnlijk meer dan 30-40 minuten.
We gaan na de verkoop van alle lootjes pas de lootjes trekken voor de kleinere prijzen (daar zal te allen
tijde iemand bij zijn die niet corrupt is, dan denk ik uiteraard niet aan mezelf).
Daarna zal er een lijst worden gemaakt met de winnende loten. De kleinere prijzen kunt u na de
rechtstreekse verloting direct ophalen bij de medewerkers van de loterij.
Hopelijk vind u dit niet erg, zo wel, dan doen we het volgende jaar weer anders. De kleine opbrengst van
de loten komt ten goede van de vereniging.
Krant
De laatste tijd staan we gelukkig veel in de diverse kranten, Huizer Courant, Zicht op Huizen, Sport in
Huizen/Blaricum en wat minder in het Nieuwsblad van Huizen. We doen er alles aan om onze
vereniging te promoten. Wilt u wat geschreven hebben in de kranten over uw team prestatie, een bepaald
toernooi of een bepaalde activiteit, dan moet u dit mailen naar enrico_petito@hotmail.com, dan zal ik
proberen om het in de kranten te krijgen.
Ik zit nu zelf wel met een klein probleempje het komende half jaar, want ik kan door mijn werkgever
plotseling worden uitgezonden naar een bepaald gebied overal ter wereld als er iemand uitvalt.
Zodoende zoekt de PAC 1 of meerdere personen die eventueel willen invallen om stukjes in de krant te
schrijven als ik plotseling weg moet. Heeft u interesse of wilt u wat weten neem contact met mij op.
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Sponsors
Helaas heb ik geen reactie gekregen op mijn oproep in de vorige Voltreffer over het sponsoren van
teams, evenementen of andere activiteiten. Hopelijk bent u nog een sponsor aan het zoeken en als u het
niet meer weet dan kunt u het nog nalezen in de vorige Voltreffer op onze site. U kunt ook altijd contact
opnemen met 1 van de leden van het PAC voor vragen over sponsoren.
Ik wens iedereen prettige kerstdagen en een gezond en sportief 2006
Namens de PAC
Henk Klein

Rondvraag tijdens Algemene Ledenvergadering
Vorig jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben we als proef de rondvraag laten vervallen.
Daarvoor in de plaats kon men van te voren schriftelijk de vragen stellen welke dan tijdens de
vergadering beantwoord werden.
Deze proef zou na de vergadering geëvalueerd worden en met in acht neming van de ontvangen reacties
van de leden zou er voor komende Algemene ledenvergadering besloten worden over het wel of niet
doorzetten van deze manier van vergaderen.
Helaas hebben we tot op heden niet al teveel reacties van leden gehad en daarom willen wij iedereen
nogmaals de mogelijkheid geven te reageren.
Vul dit strookje in en deponeer deze in de ideeënbus (de bruine bus bij de bar!!!) voor 14 januari
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Wilt u komende Algemene Ledenvergadering (29 maart 2006) een rondvraag???

O
Toelichting:

JA

O

NEE

____________________________________________________________
____________________________________________________________

Naam:

_______________________________

(inleveren: ideeënbus (bruine bus bij de bar!!!) voor 14 januari
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Seniorentoernooien rond de jaarwisseling
Even een herinnering en update vanuit de T.C.S. met betrekking tot de toernooien. Ik zal ze in
chronologische volgorde behandelen. 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. Het geplande ‘Vrijdag de dertiende
toernooi’ gaat helaas niet door daar de voorjaarscompetitie onverwacht toch een weekje eerder begint.
(Kon ook niet goed gaan met die benaming) Hierdoor zijn de Prima Donna Kaas
Clubkampioenschappen eigen klasse 2006 voor senioren naar voren geschoven. Dus op vrijdag 13
januari 2006.
Voor dit laatste toernooi gaat de T.C.S. zoals vorige keer vermeld de volgende opzet hanteren: Alle
klassen worden op één avond gespeeld. 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 speelsterkte 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.
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.
•
Prima Donna Kaas Clubkampioenschappen eigen klasse 2006
Vrijdag 13 januari 2006. Aanvang 19:45 uur.
Namens de T.C.S.
Bram Gerritse

Uitwisseling met Visenta’s
Donderdag 24 november waren wij te gast in Hilversum voor de jaarlijkse uitwisseling met de
Visenta’s.
We werden om 1 uur in de middag ontvangen met koffie en koek in de pas geopende nieuwe zaal, die
speciaal voor het tafeltennissen beschikbaar is.
Alle verenigingen uit Hilversum maken gebruik van deze zaal.
Om een uur of vier namen wij weer afscheid met een hapje en een drankje.

Hier had ik het graag bij willen laten, want wat er in de tussenliggende uren gebeurde was niet zo fraai
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voor onze 55+ club, maar dat kan ik niet verantwoorden tegenover onze gastvrouwen- en heren.
Dus hier komt het verslag:
Wij waren met 6 teams naar Hilversum getogen in de wetenschap dat we het zwaar zouden krijgen en de
verloren wisselprijs vermoedelijk niet terug konden veroveren.
Door een aantal afzeggingen waren er wat verschuivingen in de teams en hadden wij zelfs een
incompleet team.
Om met het goede nieuws te beginnen, vermeld ik dat Huizen 1 met 7-2 won, waarbij de 3
overwinningen van Piet Versteeg opvielen, evenals de verliespartij van Arie Rebel, die verloor van Wil
Hessing (wel bekend bij de oudere huizers) en Piet Knop die verloor van Jan Jansen.
Huizen 2 met twee Vitus veteranen Ton Sertons en Henk Dijks aangevuld met Wim Boelen verloor met
6-3.
Henk Dijks won 2 partijen en Ton Sertons1.
Bij de tegenpartij was Jop Mulder de uitblinker met 3 gewonnen partijen.
Huizen 3 verloor kansloos met 9-0.
Als zwak excuus voeren wij aan dat onze derde man wegens een blessure had afgezegd en Rinus v.d.
Broek op 2 tafels in totaal 6 partijen moest spelen.
Ondanks alles hulde aan de tegenstanders Gerard den Blanken, Ron de Heus en Kees Giskes.
Huizen 4 verloor ook met 9-0, maar bood tenminste flink tegenstand.
Rinus v.d. Broek ( die van tafel naar tafel rende ) verloor alle drie zijn partijen in drie games en Gerard
speelde er twee in drieën.
Huizen 5 had niets in te brengen tegen Henk v.d. Berg, Ed Range en Riek van Eckert en verloor ook met
9-0.
Huizen 6 verloor met 8-1 en hier zorgde Bets Brons voor het enige tegenpunt .
De totaaluitslag van 43-11 zorgde bij de Huizers voor hetzelfde gevoel als de uitslag Schalke tegen PSV
bij de Eindhovenaren de avond ervoor.
Na afloop werd de wisselbeker onder applaus overhandigd aan Toos Raedman (goed geschreven )? En
maakten wij ruim gebruik van de bovengenoemde hapjes en drankjes.
We gaan ons het komende jaar beraden hoe wij deze schande uit kunnen wissen.
RIEN

PRIMADONNA recreantentoernooi.
Op 1 december vond het PRIMADONNA KAAS openrecreanten tournooi plaats. Er is met veel elan
gespeeld om, hoofdzakelijk de eer, maar tot slot waren er toch ook wel prijsjes te winnen.
In drie poules van onderling gelijke sterkte werd er fanatiek gestreden om de overwinning.
Precies op tijd werd er begonnen en meteen barstte de trijd los. Aan het eind was er zelfs puntentelling
nopdig om in poule 1 te bepalen wie welke plaats beze had. Piet Versteeg was hier de sterkste tweede
werd Ina Busscher3,4 en 5 werden ex aequo Kees Lam, Hennie Loor en Ben v.d. Lichte.
Punten telling gaf pas aan dat deze volgorde de juiste was. Dat er ook nog andere wedstrijden erg
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moeilijk waren gaven Carolien van Os en Hennie Loor wel aan . Carolien is een betrekkelijke
nieuwkomer binnen de club en Hennie eigenlijk al een oud gediende. Toch had zij vijf sets nodig om
Carolien te bewijzen dat zij de meeste ervaring had.
In poule B was eigenlijk Meep Kossen degene die duidelijk liet zien dat hij de sterkste was.Lies
Belovics, ja ze was er weer eens, liet zien dat ze het nog steeds kan en smashte als een
competitiespeelster, werd tweede, Good old Rinus Kroon werd derde en Nico van Eijden en Henk
Schaap volgden op de voet. Lida Vermeul speelde wel alle spelletjes in vijven, maar wist er toch niet
een in echte winst om te zetten.
In poule C werd Gerard Steur eerste, terwijl Rik Kroon aangaf dat hij met vijf keer trainen een geduchte
concurrent was. Volhouden Rik! Het volgende toernooi is voor jou. Bep Brons deed haar sportieve
plicht om zich tot het uiterste te verzetten tegen Edwin Wortel. Edwin toonde toch over een goed
karakter te beschikken.
Onder het genot van een lekker stukje kaas is er met groot plezier gespeeld. Iedereen ging voldaan en
met een prijsje naar huis. Van het voorjaar hopen we op een nog grotere opkomst. Het plezier en
amusement kan echter niet groter worden. Als organisator en toeschouwer heb ik een plezierige avond
gehad.
Henk Oversteegen

Een stukje van de ZKC
Je leest het niet vaak, een stukje van de ZKC. Meestal zit het stukje in je kraag. Maar aan het eind van
het jaar, in de trend van de beschouwingen over afgelopen jaar, valt er nog wel wat mee te delen.
Natuurlijk wil ik alle vrijwilligers die zich het afgelopen jaar hebben ingezet achter de bar van harte
bedanken voor hun inzet. Zonder hen zou het een stuk minder gezellig zijn. Want is het goed geregeld
achter de bar, is het ook leuk om aan de bar te zitten. Ik hoop dan ook dat het volgend jaar minimaal net
zo gaat als dit jaar. Helaas haken er een paar mensen af voor volgend jaar, dus voel je je geroepen om
eens per zoveel weken een bardienstje te draaien dan horen wij dat graag. Met name voor de dinsdag en
zaterdag.
Een aantal mensen wil ik toch in de spotlights zetten voor dit seizoen. Positief is te melden dat met name
de zaterdagen, tot zelfs de vrijdagavond aan toe, afgelopen seizoen qua voedselverstrekking eigenlijk
wel een Michelinster hadden kunnen krijgen. Henk Klein en zijn vrouw Darlenys verrasten ons steeds
met culinaire hoogstandjes waar menigeen zijn of haar vingers bij aflikten. Waarvoor bij deze weer eens
de hartelijke dank.
Ook de schoonmakers worden bij deze bedankt. Zonder hun bijdrage zou het maar een vieze bende zijn.
En waar we afgelopen seizoen niet te klagen hadden over het aantal schoonmakers, wordt het voor
aankomend seizoen toch een probleem. Met name voor de wekelijkse schoonmaakbeurt kunnen we nog
een paar mensen gebruiken. En schone kantine is de helft van het plezier vind ik. Dus voel je je
geroepen, dan hoor ik dat graag.
Zou ik nog bijna onze eigen Nico vergeten, van Eigen Huis En Tuin dan. Onze kluskampioen Peter. Het
maakt hem niet uit wat er gebeuren moet, hij doet het. Telborden repareren, tafels oplappen, dingen in de
keuken of de kantine, hij draait zijn hand er niet voor om.
Ook wil ik alle kampioenen feliciteren. Ik kan me niet herinneren dat we zoveel kampioenen gehad
hebben. We hebben er een leuk feest van gehad. Ik hoop dan ook ze zich dan ook allemaal handhaven,
zodat we volgend jaar geen degradantenherdenking hoeven houden. Beter zou zijn als we weer een
aantal kampioenen zouden hebben. De tijd zal het leren.
Rest mij om een ieder hele fijne feestdagen te wensen en een voorspoedig nieuwjaar.
Groeten vanachter de bar,
Kees.
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JEUGDHOEK

Prettige Feestdagen
Als ik dit zit te typen, kom ik net uit het ziekenhuis. Ik heb een kijkoperatie aan m’n rechter knie gehad.
Maar voor de rest gaat alles goed.
Nu wat dingen over ping pong. Twee leden hebben hun B-Licentie gehaald, te weten Ruben Lam en
Dico van Dissel. Jongens, gefeliciteerd. Ook felicitaties aan twee teams: Huizen j1 en Huizen j4 zijn
kampioen geworden. Natuurlijk ook hun begeleiders gefeliciteerd met het behaalde kampioenschap.
Zaterdag 17 december zijn er twee grote toernooien: het Kinder tafeltennisfeest en de
afdelingskampioenschappen. Daar kunnen we helaas nog geen verslag van uitbrengen in deze Voltreffer.
De redactie van de Voltreffer wilde namelijk graag een kerstnummer uitbrengen.
Ik wil iedereen bedanken die geholpen heeft bij deze twee grote toernooien. BEDANKT!!!!!!
Vrijdag 30 december is voor de 53ste keer het Prima Donna Kaas Oliebollentoernooi voor jeugd. Het
begint om 10:00 uur en je kunt je inschrijven op het bord of via de mail (mail dan naar Maarten of Jerry.
Je vindt ons adres op de website).
Nu wat info over de trainingen en de competitie: alle trainingen beginnen in de week van 10 januari. Dat
geven de trainers ook nog aan je door. Maar schrijf het vast in je agenda, dan kan je het niet vergeten.
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Bij de samenstelling van de jeugdteams is het een en ander veranderd. Sommigen van jullie zijn
teruggezet in een lagere klasse. We willen natuurlijk graag dat iedereen in zijn “oude” team kan blijven
spelen, maar als dat niveau te hoog is, wordt competitiespelen er niet leuker op. En dat proberen we zo
te voorkomen. We hopen dat iedereen het naar zijn zin heeft in zijn team.
Huizen j1 is versterkt met een jongen van Almeerspin. Bij zijn eigen vereniging was geen plaats voor
hem in deze klasse. Wesley van Wingerde, welkom bij onze club.
De competitie van de jeugd begint op zaterdag 28 januari. Zet deze datum ook vast in je agenda.
Namens de T.C.J leden wens ik alle jeugdleden en de vrijwilligers die ons geholpen hebben: fijne
feestdagen
Maarten Robbers

Jeugdkompetitie Najaar 2005-12-15
De najaarscompetitie zit er weer op, en volgens mij mogen we niet klagen.
We hebben het heel goed gedaan met 2 teams welke kampioen zijn geworden, 2 teams op een 3e plaats
en 1 team op de 4e plaats.
Ons eerst team was heel lang in de race om het kampioenschap, toen werd het weer Almeerspin wat 1e
stond. In de voorlaatste wedstrijd ging het er echt om want toen moesten ze tegen elkaar.
De uitwedstrijd had Huizen verloren met 6-4 dus alles was mogelijk.
Voor deze wedstrijd stond Almeerspin 5 punten voor op Huizen, maar Huizen wist de thuis wedstrijd te
winnen met 7-3 dus toen liepen zij weer in.
De laatste en alles beslissende wedstrijd moest door Huizen worden gewonnen met hoge cijfers anders
zouden zij 2e worden. Almere moest wel wat punten laten liggen wilde Huizen kampioen worden.
Huizen won de laatste wedstrijd met 9-1 en Almeerspin won ook wel maar met 7-3 dus werd Huizen
toch nog kampioen. Volgend seizoen starten we nog sterker doordat de sterkste speler van Almeerspin
bij Huizen komt spelen. Doordat zijn team uit elkaar valt viel hij tussen de wal en het schip doordat
Almeerspin geen aanvulling heeft voor de 2e klas. De volgende klasse die zij hebben is 5e klas en daar
heeft hij natuurlijk niets te zoeken met zijn 90% in de 2e klas. Dus al met al denk ik dat wij een sterk
team hebben wat misschien kan doorstoten naar de landelijke kompetitie.
Huizen 2 eindigde op de 4e plaats, dat had misschien wel iets hoger kunnen zijn maar ja het is niet zo.
Dit team blijft gelukkig ook in zijn geheel doorgaan, dus gaan we gelukkig niet terug in het aantal teams.
Wel gaat Yorick Westland tevens bij de senioren spelen in het team bij zijn vader, dus die krijgt
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het druk. Dit team krijgt versterking van Kevin Kos voor wie het in de 2e klas toch wel wat te zwaar
was, en aangezien ze nu 1e klas gaan spelen zou het helemaal te gek worden voor hem dan is het niet
meer leuk als je alles verliest. En omdat bij Huizen 2 Herman Segers een stapje terug gaat doen
compenseert dat elkaar mooi. Dan zal er volgend seizoen misschien ook een hogere plaats inzitten voor
Huizen 2. Huizen 3 Zij eindigde op een 3e plaats ook niet slecht dus gezien hier alle verenigingen dicht
bij elkaar staan wat punten betreft. Dus ook voor dit team kan het volgende seizoen gunstiger uitpakken
omdat zij worden versterkt met Herman Segers, omdat voor Herman de 3e klas weer net te hoog is
gegrepen. Alle wedstrijden worden met een klein verschil gewonnen of verloren, alleen van Victoria was
hier iets zwakker dan de rest, alhoewel in de uitwedstrijd wel alle zeilen moesten worden bijgezet om
toch nog te winnen, wat overigens wel is gelukt.
Huizen 4 zij werden met vlag en wimpel kampioen in de 5e klas en moeten het nu in de 4e klas gaan
proberen. Dat zal best even tegenvallen maar ook in de vijfde klas zijn ze gegroeid en dat kan nu ook
wel weer lukken, ze hoeven niet meteen weer kampioen te worden dat zou te mooi zijn.
Aan de Coach zal het niet liggen want die zet alles op alles om jullie er weer doorheen te slepen met zijn
coaching. Dus Henk er is weer een taak voor je weggelegd.
Dit team komen geen veranderingen en gaan dus met dezelfde bezetting de nieuwe kompetitie in.
Huizen 5 ook dit team is geëindigd op een 3e plaats, ook zij doen het heel goed.
Ook hun coach Harry Kempers is goed te spreken over zijn team, uiteindelijk is het voor hem ook even
wennen hij doet het ook voor de eerste keer en zeker niet slecht. In dit team komt 1 nieuwe speler deze
komt uit de recreanten en gaat nu in de kompetitie spelen. Zij blijven nog wel in de 5e klas spelen maar
wie weet zit er voor hun in het nieuwe seizoen wel een kampioenschap in we hopen het maar, dus
jongens zet hem op.
Ik wil nog wel vermelden dat het met de invallers heel goed gaat er hoefde bijna niet te worden
ingevallen en zo hoort het natuurlijk ook, jongens doorgaan zo.
Dan zal ik nu de percentages doorgeven van alle spelers, ik heb ze wel allemaal afgerond hoor.
Team1 Dico van Dissel 83% Ruben Lam 81% Kevin Kos 17% en Qinten van Dissel 67%
Team 2 Yorick Westland 61% Gerben de Jong 56% Martijn Gooijer 44 % en Herman Segers 0%
Team 3 David de Haan 71% Remco Nagtegaal 48 % en Jori Hoencamp 38%
Team 4 Wout de Wit 87 % Maxim vd Kaaij 77% en Nico Sentini 73 %
Team 5 Jarco Moll 48% Jacob Vlot 70% en Gert-Jan Westland 60 %
Dit waren de percentages, zoals je kan zien is er 1 speler op 0% blijven steken, aar in het nieuwe seizoen
speelt hij weer in zijn eigen klasse en dan zal het wel weer veel beter gaan.
Dan heb ik ook nog de nieuwe teams voor het volgende seizoen:
Team 1 1e Klasse
Dico van Dissel
Ruben Lam
Quinten van Dissel
Wesley van Wingerde
Coach Kees Lam

Team 2 3e klasse
Yorick Westland
Gerben de Jong
Martijn Gooijer
Kevin Kos
Coach Pieter Kos

Team 4 4e klasse
Wout de Wit
Maxim vd Kaaij
Nico Sentini
Coach Henk Oversteegen

Team 5 5e klasse
Jarco Moll
Jacob Vlot
Gert-Jan Westland
Erik Molenaar
Coach Harry Kempers

Team 3 4e klasse
David de Haan
Remco Nagtegaal
Jori Hoencamp
Herman Segers
Coach Peter vd Broek

Dit zijn de nieuwe teams welke het weer moeten gaan maken, de competitie start weer eind Januari , dus
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jullie kunnen nog even fanatiek trainen voor we weer van start gaan.
Verder wens ik namens de TCJ iedereen een heel goede kerst en een prettige jaarwisseling, maar denk er
wel om dat het afsteken van vuurwerk gevaarlijk blijft.
Dus denk om je handen.
Namens de TCJ

Peter vd Broek

Huizen vier is kampioen!
Ja, ja het is zo ver Huizen vier is kampioen. Eigenlijk had ik het aan het begin van de competitie wel
gehoopt en aan het eind van de vorige competitie een beetje voorspeld in de voltreffer, maar ze moeten
het toch maar doen. Wout, Nico en Maxim hebben een erg goed seizoen gedraaid. En zag ze per
wedstrijd groeien. De training heeft er ook toe bijgedragen want ze waren er zowat elke training . Marty
heeft dus eer van zijn werk. De TTV heeft eer van het aanstellen van een trainer en natuurlijk hebben
ook de trainers van donderdag ,Jerry en Thijs, belangrijk meegewerkt aan het succes van mijn jongens .
Dus komend seizoen vierde klas. Dat zal weer moeilijk worden, maar als jullie blijven trainen en je blijft
geconcentreerd dan moet het lukken. Naar mijn idee zijn we sterker dan Huizen drie. Misschien moeten
we wel teams wisselen: Huizen drie wordt Huizen vier en omgekeerd. Als dat inschrijftechnisch nog
mogelijk is wil ik team drie nog voor de nieuwe competitie uitdagen. De winnaar wordt Huizen drie. Ja,
ja Huizen drie we komen er aan !
Als mijn rekenwerk klopt dan spelen we in 2007 derde klas. En dan zijn we natuurlijk Huizen twee.Als
echte Laarder kan ik dan aan de kant roepen:”Alléé Huizen twéé, geef ons reden tot juichen. “
Henk Oversteegen
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ACTIVITEITENKALENDER
December 2005
Dag Datum
Begintijd
Activiteit
Do
29 dec
19.45 uur
Prima Donna Kaas
Oliebollentoernooi niet leden Senioren
Vr
30 dec
10.00 uur
Prima Donna Kaas
Oliebollentoernooi Jeugd
Vr
30 dec
19.45 uur
Prima Donna Kaas
Oliebollentoernooi Senioren

Januari 2006
Dag Datum
Begintijd
Activiteit
Di
03 jan
20.15 uur
Nieuwjaarsreceptie
Di
10 jan
20.00 uur
Start trainingen
Vr
13 jan
19.45 uur
Prima Donna Kaas
Clubkampioenschappen eigen klasse
Ma
16 jan
Start Voorjaar competitie Afdeling
Za
28 jan
Start Voorjaar competitie Afdeling
Za
28 jan
Start Voorjaar competitie Landelijk

Januari 2006
Dag Datum
Di
7 feb

Begintijd
Activiteit
Deadline februari Voltreffer

Maart 2006
Dag Datum
Begintijd
Activiteit
Wo
29 maa
20.00 uur
Algemene Leden Vergadering

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
x

Jeugd Senioren
x
x
x
x
x
x
x
x

x

Jeugd Senioren
x
x

Jeugd Senioren
x
x
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