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Nummertje 4 van dit jaar, maar ook weer nummertje 1 van dit najaarseizoen. We begonnen dit
najaarseizoen met een openings BBQ. Gelukkig hadden dit jaar genoeg mensen zich ingeschreven
zodat naar de domper van vorig jaar dit jaar de BBQ wel kon doorgaan. Dankzij verborgen talenten van
Cees Lam stond zelfs de “party”tent dit jaar als een speer. Cees je weet vast al wat dit betekend voor
volgend jaar ☺ Al met al was het een geslaagde happening en weer voor herhaling vatbaar.
In dezomer bereikte de leden het goede nieuws dat we weer een voorzitter hebben. Jan ik wens je vanaf
deze plaats succes, maar ook plezier en elan (nee niet Baarn) om er in de komende maanden samen met
het bestuur onze club aan de weg timmerend te houden en wellicht zelfs in ledenaantal te vergroten.
In de senioren competitie speelt Huizen naar jaren afwezigheid weer 2e divisie. De eerste thuiswedstrijd
heeft Kees geweten dat hij bardienst had. De kantine zat bomvol en er was een gezellige sfeer. De
eerste thuiswedstrijd duurde 5 uur! Echt dit kan nog langen want heren 1 was in hun tweede
thuiswedstrijd pas na 5 ½ uur ballen klaar. Zoals Gijs van te voren al in de krant had laten schrijven zal
handhaving moeilijk worden, maar een balletje kan soms raar rollen. We hebben tegenwoordig een
aardig fenomeen, Frank komt binnenstappen en de barman of vrouw loopt al naar het tosti apparaat.
Wat kan onze good old tosti apparaat toch lekkere tosti’s maken ☺
In deze Voltreffer is onze ZKC commissie weer goed vertegenwoordigd. Verder hebben alle vaste
schrijvers (dat zijn tegenwoordig natuurlijk tikkers) hun bijdrage aangeleverd. Hopelijk zie ik in de
december Voltreffer ook weer wat nieuw schrijvers bloed. In ieder geval van de heer P. Kos. Ondanks
mijn stukje in de vorige Voltreffer mis ik ook voor deze Voltreffer zijn bijdrage voor de tafeltennis
week van. Ik begreep dat Pieter zelfs op de markt hierover al werd aangesproken. Maar dit heeft niet
genoeg geholpen We draaien in de komende weken tot de Voltreffer van december uitkomt de
duimschroeven nog maar even aan dan. Pieter klim alvast maar in de pen ☺
Iedereen veel leesplezier toegewenst.
Namens de redactie.
Robert
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VISSERSLATIJN
Voorstellen:
Voor degenen die mij nog niet kennen ( die zullen er ongetwijfeld zijn ) zal ik mij even voorstellen.
Mijn naam is Jan Visser en ben 58 jaar, al 35 jaar gelukkig getrouwd met Aaf Visser Wij hebben twee
kinderen te weten een zoon van 34 jaar en een dochter van 29 jaar. Mijn zoon speelt ook tafeltennis, zit
in het bestuur van de ttv belast met de zaal en kantine en woont samen met een dochter ( Vivian ) van
een ook bij de ttv spelend echtpaar ( Dekker ) en een dochter die in het grijze verleden ook
getafeltennist heeft en getrouwd is met Maarten Robbers ( jaren lang getafeltennist en ook in het
bestuur gezeten heeft voor de TCJ ). Tevens hebben we twee schitterende kleinzoons die als het aan de
vader ligt op latere leeftijd de tafeltennissport zullen gaan bedrijven. U ziet het we doen er echt alles
aan om de tafeltennisvereniging te laten voortbestaan. Op zaterdagmiddag zijn de jongsten al aanwezig
om de sfeer te proeven al hebben de tegenstanders daar soms een andere mening over.
Gelukkig zijn zij niet de enigen want de kinderen van de Rebelltjes, Bunschoters en Gerritsen weren
zich ook danig. Wel is het zo dat de gezelligheid op de vereniging terug is, wat in de tijd dat onze
kinderen klein waren ook zo was. Een goede zaak en er zit nog meer aan te komen want de exvoorzitter zal ook binnen niet al te lange tijd met zijn spruit binnen komen waaien.
Nu even een stukje historie:
Bijna dertig jaar heb ik in het bestuur van de vereniging gezeten.
In 1968 ( op 19 jarige leeftijd ) ben ik penningmeester geworden, waarna ik in 1980 de
voorzittershamer heb overgenomen van Jaap Roeten die toen voorzitter werd van de N.T.T.B.
In 1986 nam Jaap Roeten de voorzittershamer weer van mij over en werd ik weer penningmeester.Deze
functie heb ik bekleed tot augustus 1988 waarna ik tot 1991 in de Z.K.C heb gefunctioneerd en in 1991
weer teruggekeerd ben in het bestuur als vertegenwoordiger van de Z.K.C. Deze functie heb ik
volgehouden tot eind 1997 en ben toen gestopt omdat ik het niet met bepaalde ideeën van het
toenmalige bestuur eens was.
Na een aantal jaren niets gedaan te hebben en ik op de zaterdagen weer te zien was bij de wedstrijden
van het eerste elftal van de voetbalvereniging Huizen begon het toch weer te kriebelen. Nadat mij
diverse functies bij de voetbalvereniging waren aangeboden ( waar ik overigens nooit op ben in gegaan
) om redenen dat teveel van mijn schaarse vrije tijd zou vergen ben ik in 2001 penningmeester
geworden van Business Club Huizen, een club die zelfstandig opereert maar wel veel te maken heeft
met de voetbalvereniging. Deze functie heb ik bekleed tot begin van dit jaar. Omdat de doelstellingen
van de Business Club om diverse redenen niet gehaald werden, o.a. door een grote claim van de
belastingdienst, en daardoor mijn ambities om van de Business Club een grote Business tot Business
club ( zakelijke contacten ) met een representatieve ontvangstruimte niet van de grond kwamen heb ik
gemeend mij niet meer herkiesbaar te stellen.
Ook heeft hierbij meegespeeld dat het op de zaterdagen vooral als het eerste seniorenteam thuis speelde
weer ouderwets gezellig was en mijn hart uiteindelijk bij tafeltennis ligt.
Helaas kan ik door een dubbele hernia met uitval in mijn rechterbeen geen tafeltennis meer spelen maar
ga toch met veel plezier op vrijdagavond naar de wedstrijden kijken en uiteraard een neut drinken.
Daarnaast doe ik op dinsdagavond ( eens in de vier weken ) bardienst.
Hierdoor ben ik toch een beetje op de hoogte gebleven over het reilen en zeilen van de vereniging.
Uiteraard hoorde ik ook het nodige van Kees en/of Maarten.
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Waarom weer voorzitter:
Toen bekend werd dat Frank Hagen op de eerstkomende A.L.V. zijn functie als voorzitter zou neer
leggen zag ook ik aankomen dat ondanks dat er mensen binnen de vereniging rondlopen die het
probleemloos zouden kunnen overnemen het moeilijk zou worden een opvolger te vinden.
Ergens in februari 2007 heb ik tegen Kees gezegd dat als jullie er niet uitkomen ze met mij mochten
komen praten en ik dan er over wilde nadenken.
Toen in juli twee bestuursleden bij mij op de stoep stonden met de vraag of ik nog steeds bereid
voorzitter te worden was ik in eerste instantie verrast. Ik was eigenlijk vergeten wat ik in februari
gezegd had en moest er toch wel even over nadenken. Het huidige bestuur heeft diverse mensen
benaderd en die hebben allemaal om redenen bedankt. Ik respecteer dat maar was toch wel
teleurgesteld. Het is jammer en dan druk ik mij nog netjes uit dat er binnen onze vereniging niemand
bereid was om voorzitter te worden en uiteindelijk op de oude garde teruggevallen moest worden.
Een van de redenen dat ik het toch wel wilde proberen is dat het huidige bestuur uit veel jongeren
bestaat ( doorgegroeid vanuit de jeugd ) en dat een voorzitter noodzakelijk is. Een ander reden is dat
Maarten op de laatstgehouden ALV zijn bestuursfunctie heeft overgedragen aan Jerry. Was dat niet het
geval geweest dan had ik het niet gedaan want het is geen goede zaak als de voorzitter ,
vertegenwoordiger TCJ en vertegenwoordiger ZKC uit één familie komen waardoor de indruk gewekt
kan worden dat op een zondagmiddag de bestuursbesluiten genomen zouden worden.
Toch wil het niet zeggen dat ik voorzitter zal blijven. In eerste instantie heb ik gezegd dat ik tot de
eerstkomende jaarvergadering het zal doen en dan in de loop van de tijd zal beslissen of ik het nog leuk
vind en de energie kan opbrengen. Tevens zal ik toch mensen gaan benaderen waarvan ik denk dat ze
de capaciteiten hebben voor een dergelijke functie. Ik weet dat het moeilijk zal zijn maar niet geschoten
is altijd mis.

Verder zal ik mij toch weer moeten inleven in het doen en laten van de verenging. Het is betrekkelijk
rustig en er zijn volgens mij ook geen echte problemen.
Wel is het zo dat het ledenaantal zowel bij de jeugd als senioren onze grote aandacht verdienen. De
laatst gehouden ledenwerf actie heeft toch een zestal nieuwe jeugdleden opgeleverd en een paar
potentiële senioren leden. Zaak is nu om deze vast te houden.
Daarnaast speelt nog steeds de renovatie van de gymzalen en ik heb grote bewondering voor Jeroen
Blok die deze vergaderingen allemaal afloopt. Uiteindelijk zal er wel wat gaan gebeuren maar het is
toch te zot voor woorden dat hier al negen jaar over vergaderd wordt terwijl we allemaal weten dat
zowel de scholen als de gymnastieklokalen in een zeer slechte staat van onder verkeren. Hoe langer er
gewacht wordt hoe duurder het wordt en dan moet er weer bezuinigd worden. Zodra hier meer over te
vertellen is zal Jeroen hier ongetwijfeld op terugkomen.
Tot zover mijn eerste stukje voor het clubblad en ik ben wel te laat met inleveren maar volgens Robert
heeft dat te maken met het woord voorzitter.
Jan Visser
Voorzitter a.i.
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Lijmen in accomodaties per direct verboden
Tijdens de Wereldkampioenschappen in mei 2007 heeft de ITTF besloten dat lijmen die schadelijke
vluchtige bestanddelen bevatten met onmiddellijke ingang niet langer goedgekeurd zijn. Alle
goedkeuringen van lijm zijn vanaf mei 2007 ingetrokken. In de bijlage treft u de officiële tekst aan van
de ITTF. Ook de Nederlandse vertaling van deze officiële tekst is in de bijlage opgenomen.
Het Hoofdbestuur van de NTTB is gehouden aan dit besluit maar staat hier ook volledig achter en
adviseert spelers en verenigingen, conform het besluit van de ITTF, met onmiddellijke ingang niet
langer lijmsoorten te gebruiken die schadelijke vluchtige bestanddelen (VCs) bevatten. Hieronder
vallen lijmen met organische en anorganische bestanddelen met uitzondering van water.
Elke speler, of in het geval van minderjarigen zijn/haar ouders, heeft de verantwoordelijkheid te
stoppen met het gebruik van lijm die schadelijke VCs bevatten. Spelers die toch dergelijke lijmsoorten
gebruiken, doen dit óp eigen risico. De NTTB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele
gevolgen of gezondheidsproblemen die voortvloeien uit het gebruik van dergelijke lijmen. Het
Hoofdbestuur adviseert derhalve alle spelers dringend om andere lijmsoorten te gebruiken.
Bijvoorbeeld lijmsoorten op waterbasis, die vrij zijn van schadelijke vluchtige bestanddelen. Echter,
ook sommige lijmsoorten op waterbasis bevatten schadelijke bestanddelen en moeten bijgevolg
vermeden worden.
Het Hoofdbestuur heeft daarom het volgende besloten:
1. Vanaf 15 september 2007 geldt in alle accommodaties waar tafeltennis wordt gespeeld een verbod
om te lijmen in gesloten ruimtes ongeacht of de ruimte geventileerd is. Dat houdt in dat in de gehele
accommodatie niet gelijmd mag worden. Het verbod geldt voor alle lijmen, met of zonder VC's. Lijmen
kan alleen geheel op eigen risico in de buitenlucht. Dat geldt voor iedereen, zowel jeugd als senioren.
2. Vanaf 15 september 2007 zal bij evenementen onder auspiciën van de NTTB worden gecontroleerd
op het lijmen in gesloten ruimtes. Onder evenementen verstaan we competities, toernooien,
meerkampen en andere wedstrijdvormen die in dit kader worden gehouden. Alle evenementen waarvan
de uitnodigingen reeds zijn verzonden, vallen ook onder dit besluit.
3. Indien direct voor of tijdens een evenement (een toernooi of competitiewedstrijd) geconstateerd
wordt dat er gelijmd wordt binnen de accommodatie, dan is de betreffende persoon strafbaar.
4. Indien bij een toernooi geconstateerd wordt dat een deelnemer (of begeleider van de deelnemer) de
onder punt 1 beschreven regel overtreedt, dan volgt direct uitsluiting van het gehele (lopende) toernooi
waaraan op dat moment wordt deelgenomen.
Bij toernooien krijgt de bondsvertegenwoordiger de bevoegdheid om deze maatregel uit te voeren.
Indien er geen bondsvertegenwoordiger aanwezig is, dan is dat de toernooileider.
5. Indien bij een competitiewedstrijd geconstateerd wordt dat een deelnemer (of begeleider van de
deelnemer) de onder punt 1 beschreven regel overtreedt, dan volgt direct uitsluiting van alle te spelen
partijen van de competitiewedstrijd waaraan op dat moment wordt deelgenomen.
Bij competitiewedstrijden heeft de bondsscheidsrechter de bevoegdheid om deze maatregel uit te
voeren. Verder zullen door het Hoofdbestuur aan te wijzen personen ook de bevoegdheid krijgen deze
maatregel uit te voeren voor alle competitiewedstrijden zonder bondsscheidsrechter.
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Deze maatregelen zijn voorlopig van kracht ongeacht de gebruikte lijm(en). Per 1 januari 2008 is lijmen
met VC-houdende lijm bij jeugdevenementen niet meer toegestaan, ook niet in de buitenlucht. Hierop
zal bij jeugdevenementen worden gecontroleerd met meetapparatuur waarmee het onderscheid tussen
lijm(en) met en zonder VC's kan worden vastgesteld. Indien de NTTB op 1 januari niet kan beschikken
over deze meetapparatuur, zal controle plaatsvinden vanaf het moment dat de meetapparatuur
beschikbaar is. Wanneer iemand die in een jeugdcompetitie of jeugdtoernooi speelt wordt betrapt op het
gebruik van lijm(en) met VC's volgt diskwalificatie.
PERSBERICHT NTTB

Albert Heijn wint Prima Donna Kaas bedrijventoernooi
Afgelopen september werd bij de tafeltennisvereniging Huizen weer het jaarlijkse Proma Donna Kaas
bedrijventoernooi gehouden. Er waren 26 teams ingeschreven die over 4 poules waren verdeeld. Er
werden alleen dubbels gespeeld en de betere teams moesten punten voorgeven op de mindere spelers,
zodat iedereen kans had om te winnen, maar de gezelligheid stond bovenaan. Onder de vele
aanmoedigingen van het publiek werden de wedstrijden gespeeld. De eerste 2 van alle poules gingen
door naar de kwartfinale. Kannegieter 1 met Marcel Molenaar en Serge Boomsma, de grote favorieten,
gingen in een spannende 5 game wedstrijd onderuit tegen UJL/OCG (Marleen Enter en Geert
Molenaar).
In de kwartfinale strijd tussen de 2 supermarkten Boni 1 (Bianca Steen en Ricardo Giezenaar) en Albert
Heijn 2 (Jos Swinkels en Jelle Vijfhuize) trok AH aan het kortste eind. Ook AH 3 met Bart Vijfhuize en
Bob Helsenfeld wonnen hun wedstrijd tegen LION vader en zoon Henk en Jerry van Leeuwen. Als
laatste plaatste zich na 5 spannende games de Regionale Brandweer 1 (Harry Kempers en Hein Jan
Plat) zich voor de halve finale. Daarvan was Temp Team (Marcel Bleyenburg en Thijs Fennis) de dupe.
De andere teams van oa. Plus Versluis, Accountantskantoor Castelein, Boni, AH, Kannegieter,
Regionale Brandweer en Euro Music Centre genoten ondertussen van de lekkere hapjes (Prima Donna
Kaas) en drankjes in de gezellige kantine van de TTV Huizen.
De zeer spannende halve finale tussen AH 2 en de Regionale Brandweer 1 werd na 5 games gewonnen
met 12-10 door AH 2. Daar de broer Bart van Jelle in AH 3 zit, kon deze niet achterblijven om ook de
finale te halen. Dat deed AH 3 ook, want zij versloegen makkelijk in 3 games OJL/OCG.
De finale was dus een onderlinge strijd tussen AH 2 en AH 3 en dus tussen de broers Jelle en Bart
samen met hun medespelers Jos en Bob.
Ze werden luidruchtig aangemoedigd door het vele publiek en uiteindelijk werd na 4 games Albert
Heijn 3 met Bart en Bob de winnaar van het Prima Donna Kaas bedrijventoernooi. Dat werd daarna op
gepaste wijze gevierd en alle deelnemers gingen met een goed gevoel na een zeer gezellige en zeer
sportieve avond naar huis.
Henk Klein
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Open dagen, succesvol
Als tafeltennisvereniging hebben we open dagen georganiseerd. Deze werden gehouden in de laatste
week van augustus en de eerste van september. Deze kunnen wel als een succes worden gezien.
Je zult je wel afvragen hoe ik dit zomaar kan schrijven. Dat komt omdat we gemerkt hebben dat er
minimaal 20 mensen zijn komen kijken. Er zijn er op dit moment zelfs 8 leden bijgekomen. Deze 8
leden wil ik hierbij dan ook hartelijk welkom bij onze gezellige vereniging heten.
Wat hebben we gedaan voor de open weken. Er zijn posters gemaakt, advertenties geplaatst en samen
met de ondersteunende stukjes in de krant werden we nog bekender dan we al zijn. Een voorbeeld
hiervan is dat ik door andere verenigingen werd aangesproken over de hoeveelheid reclame voor onze
vereniging. Daarnaast is er een toernooi georganiseerd en was de opvang van de belangstellenden
geregeld.
Ik wil dan ook namens de vereniging iedereen hartelijk danken voor de hulp. Dank zij jullie zijn de
open dagen een succes geworden.
Een speciaal dank voor onze sponsoren van zowel de posters (Celtics) en advertenties (LB-Design,
Bunschoten herenmode, het vrolijke visje en Broekhuizen schoenmode). Zij hebben het mede mogelijk
gemaakt dat we zo zichtbaar in de publiciteit konden komen.
Jeroen Blok

Holleblok, wat nu weer ???
Na de zomer hebben we een rondleiding gegeven van onder andere van ons verenigingsgebouw en
gymzalen aan de raadsleden. Dit vooral om de staat van het Holleblok complex in “volle glorie” te
laten zien. Daarnaast zijn er gesprekken geweest met de verantwoordelijke wethouder (liesbet Tijhaar),
schoolbesturen, raadsleden, buurtbewoners en natuurlijk de directies van de scholen en het
wijkcentrum.
Met de gemeente Huizen worden op dit ogenblik alle eisen en wensen van de gebruikers weer
geïnventariseerd. Dit om aan te kunnen tonen wat er nodig is. Het vele voorwerk komt hier goed van
pas. Omdat de gemeente nu een aanbieding heeft waarin lang niet alles zit is het van belang om aan te
kunnen geven wat wij, als vereniging, missen. Dit om alsnog deze zaken gerealiseerd te krijgen.
Hiervoor hebben we de hulp nodig van de raad. Dit houdt dan in dat bij de raadsvergadering in
november (?) zoveel mogelijk mensen moeten komen om te zorgen dat we inderdaad krijgen wat we
nodig hebben.
De discussie met de gemeente willen wij als beheergroep hebben over de eisen en wensen eerder
opgesteld EN ook akkoord zijn gevonden. Helaas, vanwege een te lage aanvraag voor het budget is het
vanuit de gemeente een gelddiscussie ontstaan. Dat de gebruikers dan mogelijk niet een gebouw, wat 25
jaar kan blijven staan, krijgen wordt gemakshalve vergeten (of niet belangrijk genoeg gevonden). De
maand november zullen alle eisen (en de mogelijke kosten) dus weer in kaart gebracht zijn.
De verwachting is dat in september meer duidelijkheid zal komen is dus weer niet gehaald.
Ongetwijfeld, .... wordt vervolgd....
Jeroen Blok
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Van de competitiesecretaris
De competitie is nauwelijks begonnen of ik begin al over de volgende, begin december
moet ik de teams voor het volgend seizoen al weer inleveren, dat betekend dat er geen tijd is om
teamsamenstelling te doen. De teams blijven in principe hetzelfde tenzij er natuurlijk mutaties uit de
teams zelf komt. Het zal ook leuk zijn als we weer een zesde klas team kunnen
formeren. Als er mensen zijn die willen beginnen of stoppen of een andere mutatie willen dan moeten
ze zich zo snel mogelijk bij mijn melden.
Dat melden moet op telefoonnummer 06-38326556 let op dit is mijn nieuwe nummer die in het
competitie boekje staat bestaat niet meer
Tegenwoordig hebben we twee competitieleiders bij de senioren, team 1 wordt door Gijs gedaan en de
teams 2 tot 13 door mij.
De meeste teams hebben nu vier wedstrijden gespeeld en is er al een idee hoe onze teams er voor staan.
Van team 1 was het bekend dat handhaven moeilijk zal worden ze staan op de vijfde plaats zes punten
achter op nummer vier, het zal dus heel moeilijk worden.
Team 2 en 3 spelend in de 2e klas doen het goed voor alle twee is er een kampioenkans
Team 4 onze 3e klas speler zal wel in de middenmoot eindigden maar punten zijn wel nodig omdat er
ook nummers vier zullen dregaderen.
De teams 5 6 7 8 spelen in de vierde klas, team 7 zal het zwaar krijgen team 6 staat aan kop
team 5 en 8 draaien mee maar een kampioenschap zit er niet in.
De teams 9 10 11 12 en 13 spelen in de 5e klas omdat er in die klasse maar een team degradeert moet
alleen team 13 op z`n tellen passen, team 9 kan kampioen worden maar dan moeten ze wel vaak in de
sterkste opstelling spelen.
Bert Jongerden
tel 0638326556
bertjongerden@wanadoo.nl

55+club
Ja, het nieuwe seizoen is begonnen. Vanaf begin september ben ik begonnen om Arie Rebel en Rien
v.d.Putten te vervangen. Na een uitgebreide overdracht bij Rien thuis kon ik er tegen aan. Gelukkig
ging ik eerst nog met vakantie, maar na de vakantie begon het dan echt. Rien had gelukkig nog de
eerste indeling gemaakt en dus konden we vlot van start gaan. Er meldde zich meteen al een nieuw lid.
Er was ruimte dus hij speelde mee. Er was een oneven aantal deelnemers, du ik besloot om aan de kant
te blijven. Later kwam Dirk Honing nog en dat werd mijn partner
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.
Kees Kranenburg vierde zijn 65ste verjaardag met vlaai en na afloop met een gouden vinger aan de bar.
Het was dus berengezellig. Ik voerde volgens Arie Rebel, hij kwam pas aan het eind om de verjaardag
mee te vieren, een nieuwe regel in . Ik wil om vijf uur eindigen. Volgens hem moest dat veel later. Hij
begon nog over zaalhuur te praten, maar dat maakte op mij geen indruk. Als nieuwe “Directeur”maak
ik de regels, het is wel een democratisch proces, maar minder inspraak dan in de tweede kamer. Het is
me alleszins meegevallen. Vooral het niveau van spelen. Eigenlijk dacht ik dat die “oudjes”, buiten de
echte tafeltennissers er niet zoveel van terecht zouden brengen.
De tweede week moest ik echt aan de bak, ik was zelfs meer vermoeid dan de avond tevoren van
competitie spelen.
Het hele woensdagmiddag gebeuren loopt gesmeerd. Iedereen heeft zijn eigen taak. Er zijn mensen die
de tafels opzetten en mensen die assisteren met de koffie, mensen die de afwasmachine vullen en
mensen die de afwasmachine uitruimen. Als directeur hoef je eigenlijk niet zoveel te regelen. Toch zal
ik de vinger aan de pols moeten houden en er op toe zien dat men niet verslapt. Henk Honing kwam de
eerste week voor het eerst, het was mooi weer, dus hij kwam zonder jas, dacht hij. Na afloop was hij
zijn sleutels kwijt. Hij heeft een half uur lopen zoeken, is teruggeweest naar de winkels, heeft de hele
straat bij de auto afgezocht, maar kon niets vinden. Uiteindelijk ging hij maar naar huis. Daar
aangekomen kon hij zijn jas niet vinden en toen ging hem een licht op. ( Als werknemer van Gas en
Lucht( licht) had dat al veel eerder gekund). Ik moest weer terug naar de club om hem in de
gelegenheid te stellen om zijn jas te halen.
Rien wilde een verandering in taken. De directeur moet maar de stukjes in de Voltreffer schrijven.
Node zullen jullie dus zijn inbreng missen en het moeten doen met mijn ge.OH.
Henk Oversteegen

55+ CLUB
Zaterdag 11 augustus is Gerard Steur overleden.
Gerard was bijna 10 jaar lid van onze club en nam een bijzondere plaats in,
niet alleen omdat hij een prettig mens was, die ondanks zijn zwakke gezondheid
( in 2007 lag hij een half jaar in het AMC) altijd goed gehumeurd was.
Ook was hij altijd bereid om hand en spandiensten te verlenen bij die gelegenheden
dat er wat te vieren was.
Hij fungeerde afwisselend als hapjesman bij de eindejaar- en einde seizoen borrel
en pakte groot uit bij bijzondere feestelijkheden en uitwisselingen met andere verenigingen.
Wij noemden hem dan bewonderend maitre Gerard.
Tot eind mei van dit jaar bezocht hij nog wekelijks de club, waarna hij 10 weken tevergeefs
gevochten heeft voor zijn leven.
RIEN
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In de schijnwerpers
Deze keer In de Schijnwerpers een man, die u allemaal vast kent en die binnen de vereniging al vele
“klussen” gedaan heeft. Het is de man, die momenteel de motor is binnen de PAC en wel:

Jeroen Blok
Jeroen is momenteel dus bestuurs- en commissielid namens en van de PAC. Daarvoor heeft hij echter
ook in de TCS gezeten, zowel in bestuur als commissie. Verder is Jeroen natuurlijk altijd betrokken bij
het PDK Oliebollentoernooi. Samen met Lammert verzorgt hij de prijzen voor de loterij. Tevens is
Jeroen betrokken bij de Holleblok-plannen en heeft hij regelmatig contacten met Gemeente en
Sportwereld.
Natuurlijk kent een ieder hem van achter de tafel met vooral een harde “SORRY” als hij een net- of
randbal heeft, maar wist u ook dat Jeroen het Bedrijventoernooi heeft bedacht en als eerste heeft
uitgevoerd.
Kortom, een man, onmisbaar binnen een vereniging als de onze, altijd op de achtergrond aanwezig en
aan het sturen, maar iemand, waar op vertrouwd kan worden. Een echte t.t.v. –man!
Jeroen, een pluim voor je werk!
Geert

Van de Vrijwilligerscoördinator
In de komende tijd zult u benaderd worden door een lid van de PAC met enkele enquete vragen
betreffende vrijwilligerswerk.
Waarom deze enquête?
2 jaar geleden was er toch ook een dergelijke enquête?
Dat klopt!
Toch menen wij van de PAC, dat een update van gegevens betreffende onze vrijwilligers onontbeerlijk
is, zodat we een goed overzicht hebben wie al wat doen, wie wat willen doen en wie er voor
vrijwilligerswerk kunnen benaderen.
Als voorbereiding wil ik u vast meegeven, dat voordat u antwoord geeft op bepaalde vragen u zichzelf
zou kunnen afvragen of u niet een al dan niet grote of kleine taak op zich kunt nemen. Er zijn legio
taken, die gemiddeld slechts een uurtje per maand vergen. En het lijkt me toch sterk, dat niemand dat
uurtje vrij heeft.
Een keertje een bardienst?
Een keer schoonmaken?
Een keer helpen bij een toernooi?
Een keer een commissie versterken?

Een keer de jeugd begeleiden?
Een keer de 55plussers begeleiden?
Een keer in bestuur plaatsnemen?

Denk er eens over na. De t.t.v. Huizen heeft ook u nodig.
Geert
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Actieboekjes, een brug te ver
In de vorige Voltreffers hebben we laten weten dat er een steunactie op touw is gezet. Dit omdat er
nieuwe tafels zijn aangeschaft en we wilden proberen deze (deels) te betalen uit deze actie. Ook hadden
we met dit geld andere activiteiten gaan doen. Met de jeugdcommissie zijn er gesprekken wat we
kunnen gaan doen. Dit zag er leuk uit (je zou haast weer jeugd van de T.T.V. Huizen willen zijn…).
Als elk jeugdlid tenminste 1 boekje had verkocht waren er gewoon meer dingen mogelijk. Maar
blijkbaar zijn we allemaal tevreden met wat we nu doen en dat is ook een goed teken.
Wat hadden we kunnen doen met de opbrengst?

We hebben al een aantal tafeltennistafels gekocht en hiervoor hebben we natuurlijk geld nodig. Ook is
het belangrijk dat we iets extra’s voor de jeugd kunnen doen. Want wie de jeugd heeft, heeft de
toekomst. We hadden onder andere willen laser gamen met de jeugd en begeleiders. Daarnaast zijn er
altijd externe toernooien die hiervan betaald hadden kunnen worden. Maar helaas want zoals in de
huidige status terugkomt….
Status
We zijn gelukkig wel uit de kosten en na de laatste melding in de Voltreffer zijn er nog 2 extra boekjes
ingeleverd. Zodra Lammert Beekhuis terug is van zijn welverdiende vakantie gaan we de reeds
uitgezette boekjes terugvragen en alle wel verkochte loten komen dan ook weer ten goede van onze
vereniging.
Ik wil trouwens de mensen die wel een boekje hebben verkocht een pluim geven, degene die het betreft
weten wel om wie het gaat. We blijven het jammer vinden maar het is blijkbaar niet anders.
Namens de P.A.C.
Jeroen Blok
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Van de Jeugdvoorzitter
Het is al weer een hele tijd geleden dat de Voltreffer voor het laatst uitkwam
en dus ook
al weer een hele tijd geleden dat ik hier een stukje voor moest schrijven,
maar het is
nu toch weer zo ver. En helaas: de vakantie is erg snel voorbij gegaan, veel
te
snel
eigenlijk. We zitten nou al weer bijna tegen de kerst aan en voor je het weet
is
het
alweer 2008. Maar zover is het gelukkig nog lang niet, voorlopig zijn we nog druk in het najaarsseizoen
bezig. We zitten alweer bijna op de helft van dit najaarsseizoen, dus laat ik snel even terugblikken op
de afgelopen weken.
Natuurlijk begon het seizoen met het openingstoernooi, waar gelukkig heel veel jeugdleden aan
mededen en wat een erg geslaagd toernooi was. En gelukkig voor de jeugd, en hoe kan het eigenlijk ook
anders, wist een jeugdlid te winnen, namelijk Quinten van Dissel. De aansluitende barbecue was ook
ontzettend gezellig, zeker iets om volgend jaar weer te doen.
Voor de TTV Huizen is het begin van het seizoen erg geslaagd geweest. We zijn veel in de krant
geweest betreffende de open week die we hebben gehouden en dat heeft ook resultaat opgeleverd. We
hebben maar liefst 5 nieuwe jeugdleden erbij gekregen, dus de open week is voor ons als
jeugdcommissie en voor de hele vereniging een groot succes geweest. Daarom wil ik iedereen die heeft
geholpen met en bij de open week hartelijk bedanken voor de inzet in deze anderhalve week. Volgend
seizoen zullen we hier proberen een vervolg aan te geven.

Natuurlijk wil ik hierbij ook de nieuwe jeugdleden van harte welkom heten op onze vereniging en we
hopen dat iedereen met heel veel plezier de komende jaren zal tafeltennissen. Dus: Celia Klein, Kristel
Koelewijn, Barry Jellema, Tim Pauli en Robert Moesman: van harte welkom op onze club!!!
Wat de competitie betreft, gaat het wel goed. Team 1 staat op dit moment zelfs eerste, dus wie weet
hebben we volgend seizoen wel weer een team dat in hoogste klasse van Nederland uitkomt, het
Landelijk A. Verder op in het clubblad lees je hier nog meer over.
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Er is ook een poker toernooi geweest waar ook veel jeugdleden aan mee hebben gedaan. Uiteraard werd
er om de ‘eer’ en een zak snoep gestreden en niet om geld, en het was dan ook een groot succes, zeker
voor herhaling vatbaar.
Wat de training betreft zijn er ook wat veranderingen geweest de laatste tijd. De training op zaterdag
ochtend werd nog maar door heel weinig jeugdleden bezocht en daarom hebben we deze training ook
stopgezet. In plaats daarvan mogen alle recreanten jeugdleden ook meetrainen in de eerste groep op
dinsdagavond, bij de training van Marty Hendriksen. Dit is tot nu toe een succes en het is elke week
lekker druk op deze training en er wordt fanatiek getraind. Natuurlijk is de club op zaterdagochtend nog
wel open en kan er vanaf 11:00 uur vrij gespeeld worden.
Veel succes en veel plezier nog dit seizoen!!

Jerry van Leeuwen

BC Jeugdranglijsttoernooi HOORN.
Tien spelers die zich opgegeven hebben voor het toernooi in Hoorn wachten vol spanning op zaterdag
en zondag 13 en 14 oktober 2007. Het eerste jeugdranglijsttoernooi van dit seizoen, een spannend
moment voor de spelers. Hoe goed ben ik? Zal ik een hogere licentie halen of niet? Kan ik het toernooi
in mijn klasse winnen?
In de klasse pupillen C speelt Sander.
In de klasse kadetten C spelen Nico, Wout, Jarco, Jacob en Kevin.
In de klasse kadetten B speelt Quinten.
In de klasse junioren B spelen Wesley, Dico en Ruben.

In de klasse pupillen C speelde Sander de sterren van de hemel.
In zijn poule versloeg hij een 1e klasse speler en een 2e klasse speler. Sander
werd eerste in zijn poule.
In de hoofdronde drong hij door tot in de finale. Hij versloeg onderweg naar
de finale een paar zeer sterke tegenstanders.
In de finale verloor hij helaas. Het was zijn eerste jeugdranglijsttoernooi, maar
de prestatie was uitstekend.
In de klasse kadetten C speelden Nico, Wout, Jarco, Jacob en Kevin.
Nico en Kevin werden allebei eerste in hun poule. Wout en Jacob werden tweede in hun poule, dus
deze vier speelden verder in de hoofdronde op weg naar de finale.
Jarco werd derde in zijn poule en speelde verder in de troostronde.
Jacob werd in de eerste knock-out ronde uitgeschakeld en had het dus gered tot de 1/32 finale, een goed
en verzorgd spel, waar zeker verbetering in zit.
Kevin speelde zijn eerste wedstrijd in de hoofdronde en dat werd een thriller. Kevin kwam goed op
voorsprong. Met een uitstekende forehand overklaste hij zijn tegenstander, maar in de vierde set ging
het fout. Kevin gaf een grote voorsprong uit handen en verloor de wedstrijd.
In de 1/16 finale was het toernooi voor hem afgelopen. Er zat meer in, veel meer.
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Wout speelde zijn bekende spel en deed het goed in de poule. Als tweede geplaatst speelde hij zijn
eerste partij in de knock-out ronde en won deze met goed spel. Wout zijn forehand wordt steeds sterker
en gevaarlijker. In de 1/16 finales verloor Wout zijn wedstrijd van de zelfde speler waar Kevin ook van
had verloren. Wout is een stabiele speler en gaat zeker nog hoger komen in de toernooien.
Nico was dus eerste geworden in zijn poule en was op weg om een B-licentie te halen. In zijn partij in
de 1/32 finale was er nog een leuk incident. De tegenstander dacht in de vierde set, toen het 5-2 voor
Nico stond, dat ze moesten draaien. Hij dacht dus dat het al de vijfde set was. Nico moest hier zo om
lachen, dat zijn tegenstander helemaal van slag was en Nico de wedstrijd eenvoudig won. In de volgde
knock-out ronde, de 1/16 finale, kwam Nico een zeer sterke tegenstander tegen en hij verloor dan ook
deze wedstrijd en haalde helaas geen
B-licentie. Een geslaagd toernooi voor Nico was afgelopen.

Jarco speelde in de troostronde en werd uitstekend gecoacht door Quinten. Jarco won ook zijn eerste
partij in de knock-out ronde, maar verloor de volgende op een wijze zoals hij zelf zei ”dit was niet
nodig, ik maakte zelf de fouten”. Jarco behaalde de 1/16 finale in de troostronde.
Quinten speelde in de poule zeer sterk en won zijn wedstrijden. Quinten was als eerste geplaatst in zijn
poule en voldeed aan de verwachtingen. In de knock-out ronde liep alles voorspoedig. In de kwartfinale
had Quinten het wat moeilijker, helaas verloor hij deze wedstrijd. Geen A-licentie voor Quinten in dit
toernooi, maar het gaat om het spel en niet om de licenties. Volgende keer beter.
Ruben speelde in zijn poule goed, hij won alle wedstrijden en werd eerste. In de knock-out ronde
speelde hij de tweede wedstrijd tegen een jongen met lange noppen. Ruben verloor een game met 11-0,
maar won toch de wedstrijd in een 5-setter. In de kwartfinale verloor Ruben van een landelijk-A speler
en ook voor hem was het toernooi voorbij.
Een goed toernooi met veel mogelijkheden en een overwinning op een noppenspeler!
Dico had geen sterke dag. In de poule werd hij vierde en hij belandde in de troostronde.
In de tweede knock-out ronde verloor hij de wedstrijd en was het toernooi voor Dico over.
Wesley speelde goede wedstrijden in zijn poule en won er twee. Op onderling resultaat werd hij derde
en hij speelde dus de troostronde.
In de troostronde speelde Wesley zeer goed. Hij kwam in de halve finale.
In de halve finale werd hij uitgeschakeld in een 5-setter. Met goed spel en de bekende Wesley-slag was
het een uitstekend toernooi.
Voor andere verslagen kun je natuurlijk kijken op www.nttb-midden.nl en www.nttb.nl/huizen.
Ik bedank alle begeleiders, Peter, Gijs en Jerry, voor hun zorg. Zonder hen was dit weekend niet
mogelijk geweest voor de TTV Huizen.
De spelers bedank ik voor hun inzet. Het was weer een genot om naar te kijken.
Cees Lam
Externe coördinator.
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Onze jeugd ……………
Hallo allemaal,
Het is weer tijd voor: ONZE JEUGD… .
Elke uitgave van de Voltreffer zal er een ander jeugdlid in de schijnwerpers staan.
Degene die dit keer aan de beurt is, is:

Wat is je naam?
Wout de Wit
Hoe oud ben je?
14 jaar
Heb je broertjes en/of zusjes?
2 broers
Op welke school zit je en in welke klas?
Van Lodenstein College in 3 VWO
Hoelang zit je nu op tafeltennis?
Ongeveer 3,5 jaar
In welke klasse speel je met je team?
Op dit moment speel ik 2e klasse
Wie vind jij de leukste trainer?
Marty Hendriksen
Waarin ben je het best met tafeltennis?
Forehand-topspin en schuiven
Waar vind je zelf dat je nog op moet trainen?
Backhand topspin, maar
Wat is tot nu toe je leukste tafeltennismoment?
Het toernooi in Nijmegen
Wat vind je van de club?
Leuk en goed
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?
Aan alle toernooien die georganiseerd worden doe ik mee
Heb je naast tafeltennis nog andere hobby´s?
Computeren en voetballen
14

Wat is je favoriete drankje?
AA Drink
Wat eet je het liefst?
Pizza
Wat vind jij de beste film die er is?
Little Man
Naar welke muziek luister je meestal?
Verschillend, alles eigenlijk
Aan wie wil je dat deze vragen de volgende keer worden gesteld?
Jakob Vlot

Pokertoernooi op zaterdag 6 oktober
Door Dico
Afgelopen zaterdag gingen de jeugdleden van TTV Huizen na afloop van hun competitiewedstrijd niet
zoals gewoonlijk naar huis. Nee, deze keer werd er nog een pokertoernooi voor hen georganiseerd. Zelf
moest ik niet thuis spelen, maar uit tegen Shot uit Soest, waar de wedstrijden om 15:00 aanvangen. Dat
betekende dat team 1 pas om 7 uur aan de pokertafels kon aanschuiven. Iedereen had op dat moment al
een patat op en wat te drinken. Deze achterstand haalde wij, met groot gemak en ook snel, in. Daarna,
of eigenlijk tijdens dit avondmaal, begonnen wij te pokeren. Sommige waren al uitgespeeld toen wij
binnen kwamen en waren intussen al aan het voetballen in de zaal. Met de andere ging het des te beter,
onder andere David en Nico hadden een enorme stack (stapel fiches) voor zich uitgestald. In deze
voorronde werd er op twee tafels gespeeld. Van elke tafel gingen de beste drie door naar de finaleronde.
Uiteindelijk wisten Ruben, Nico, Enrico, Jakob, David en ik een plaatsje aan deze gewilde tafel te
bemachtigen. Aanvankelijk duurde het tijden voordat er iemand afviel, maar toen het welbekende eerste
schaap (of moet ik zeggen Lam) over de dam was volgden er spoedig meer. Zo waren er binnen no time
nog twee spelers over, te weten David en ik. Na een tijdje om beurten kleine winstjes te maken, besloot
David om all-in te gaan (al je fiches inzetten) terwijl hij iets meer fiches dan ik had. Ik had een 5 en een
6 van ruiten, maar besloot na enig wiskundig denken toch om te callen (mee te gaan met het bod van je
tegenstander). Tot ieders verbazing, behalve de mijne uiteraard, kwamen er nog twee vijven en een 6 op
tafel te liggen. Een full-house ( 3 + 2 dezelfde) voor mij dus. Daar kon David’s hand niet tegen op.
David was op sterven na dood, bij wijze van spreken dan en niet veel later won ik definitief. Dat
leverde een koker snoep op. Maar wat misschien nog wel belangrijker was, en dit zeg ik niet omdat ik
heb gewonnen want dat maakt me niet zoveel uit, een leuke avond!
Met dank aan Jelle voor de organisatie.

Huizen twee doet lekker mee
Ja deze titel slaat op de prestaties van Kevin, Maxim, Nico en Wout ( in alfabetische volgorde). Het
niveau is echter te wisselvallig om aan een kampioenschap te denken, hoewel ik stiekem de
mogelijkheid niet uitsluit. Met enig geluk en met serieus spel is er veel mogelijk.
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De start was veelbelovend, met supercoach Jerry werd er met 8-2 gewonnen, daarna ging het iets
minder tegen Shot,die jongens waren gewoon iets beter. Het ging super tegen een gehavend TTVN, die
werden in eigenhuis met 0-10 achtergelaten. Daarna kwam Over het net op bezoek. Met een
schuifspelletje waar mijn jongens weinig verweer tegen hadden werd het 4-6. Kevin zag de bui al
hangen en ruilde zijn plaats in voor een uitval beurt. Nico nam zijn plaats in. Hij was de enige die meer
won dan verloor.
Het spelletje dat ons opbrak is ook wel eens ons wapen geweest. We speelden enkele jaren achtereen
tegen HTTC en dan werd ons gevraagd of er ook op wat anders getraind werd dan schuiven. Zij hebben
inmiddels het wapen gevonden tegen schuiven. Nu wij nog!
Trainen op openen en
spinnen, jongens. Niet bang zijn om een punt te verliezen, want op dat schuiven verloor je ze ook. We
gaan voor een zo hoog mogelijke plaats op de ranglijst en wie weet wel de bovenste.
Henk Oversteegen

Jeugdcommissie
De kompetitie is weer gestart en moet er dus weer wat in de Voltreffer worden geschreven.
In eerste instantie gingen we van start met weer 6 jeugdteams dat was dus een mooi aantal.
We waren dus gelijk gebleven met de Najaarskompetitie ware het niet dat er op de valreep nog
2 jongens gingen bedanken voor tafetennis.
Op zich kan je er natuurlijk niks van zeggen,maar volgens mij moet je op die leeftijd toch weten dat als
alle teams zijn ingeleverd dat je dan door moet gaan,in ieder gaval deze kompetitie.
Er is dan n.l. al veel werk verzet binnen de vereniging en ook bij de NTTB.
Alle teams zijn dan al ingedeeld en moet er in alle klasse weer worden geschoven om het weer in orde
te krijgen. Het was nu zelfs zo erg dat ik een team moest terug trekken uit de kompetitie wat ons als
vereniging wel op een boete kwam te staan van € 22,50 en daar zit geen vereniging op te wachten.
Daarom wil ik vragen aan de jongens / meisjes als jullie je hebben opgegeven voor de kompetitie
probeer dan ook wel te spelen. Ook wil ik daarvoor een beroep doen op de ouders om daar over met uw
kind over te praten dat dit toch eigenlijk niet kan. Ik hoop dat iedereen dit kan begrijpen want en wij en
ook de afdeling moeten dan op het laatste nippertje alles nog veranderen.
Het is nu zelfs zo dat 1 speler heeft opgezegd na 1 wedstrijd al te hebben gespeeld en dat kan dus zeker
niet maar het gebeurd wel. Gelukkig was dit een 5 mansteam en was er dus gelukkig nog een beetje
ruimte. Maar ik vind dit niet gewoon ,ik doe dit werk denk ik z,n 25 jaar en dit heb ik nog nooit
meegemaakt. Dan hebben we nu weer genoeg geklaagd ,dan nu maar tot de orde van de dag en maar
kijken naar het verloop van de kompetitie.
Huizen 1 speelt in de landelijk B klasse en doen dat heel goed,ze staan nu op de eerste plaats en gaan
nog steeds beter spelen. Ze staan 3 punten voor op Spirit welke op de 2e plaats staan ,en daar is de eerst
volgende wedstrijd tegen.
De spelers dat zijn Dico en Quinten en Ruben en Wesley zij maken elkaar heel weinig wat het
percentage betreft dus dat is ook heel goed.
Ze hebben nog heel weinig verloren dus zo doorgaan jongens.
Huizen 2 dan zij komen uit in de 2e klas van de afdeling , en ook zij doen het heel goed .
Zij staan tot op heden op een mooie 2e plaats achter Shot , welke wedstrijd zij net hebben verloren maar
er komt nog een wedstrijd dus alles is nog mogelijk.
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Nico heeft hier de meeste winst partijen maar die is ook nog niet uitgevallen.
Ook Kevin, Wouter en Maxim doen het goed maar die zijn allemaal al 1 of 2 keer uitgevallen.
Dus ook hier is alles nog mogelijk.
Huizen 3 uitkomend in de 3e klas van de afdeling, zij hebben het wel zwaar en delen de 4e tot de laatste
plaats met z,n vieren met elk 16 punten. Dat is dus heel spannend,ook hier lopen de percentages niet ver
uit elkaar,alleen voor Sander is het nog wel even wennen zo uit de 5e klas in de 3e klas,maar hij doet het
zeker niet slecht en ook hij gaat wekelijks beter spelen.
Jorrit heeft hier 5 uit 12 wedstrijden Jacob heeft er 4 uit 9 en Jarco heeft er 3 uit 6 en Sander komt op 3
uit 12 dus dat is ook heel niet slecht.
Huizen 4 doet het deze kompetitie een heel stuk minder,het gaat allemaal een beetje stroef.
Er is al 2 keer gespeeld met invallers of zelfs met 2 man jongens probeer dat in ieder geval te
vermijden.
We hebben er dan nog geen boete voor gehad maar als dat veel voorkomt krijg je dat straks natuurlijk
wel. Ze staan dan ook op de laatste plaats in de 3e klas wat volgens mij toch niet nodig is.
Gelukkig hebben we er een speler bij gekregen die is overgekomen van de Bijmaat en is ons team
komen versterken. Het team welke bestaat uit Remco en David en Jori en daarbij is gekomen Robert
Moesman.
Hopelijk is Robert snel ingeburgerd ik denk dat dit wel gaat lukken .
Huizen 5 dat team hebben we jammer genoeg moeten terug trekken, wat toch niet de bedoeling kan zijn
maar het kon niet anders.
Huizen 6 zij spelen in de 5e klas van de afdeling ook hier is dus deze week een speler weggegaan heel
jammer,gelukkig zijn er voor dit team nog 4 over dat zijn Erik Molenaar en Juste Zandbergen en
Hendrik Teeuwissen en Enrico van Wessel welke voor het eerst kompetitie speelt.
Hopelijk kan ook hij zijn draai vinden in dit team en dat zal denk ik ook wel lukken.
Hier is denk ik Juste toch wel de sterkste speler maar die speelt dan ook al weer even langer,maar ook
de andere spelers weren zich goed.
Ze staan nog wel op de laatste plaats maar wel gedeeld met Hilversum,maar hier kan ook nog van alles
gebeuren,er zijn nog veel wedstrijden te gaan.
Hopelijk gaan we allemaal nog wat omhoog ,alleen Huizen 1 kan niet hoger want die staan al bovenaan.
Nou dat was dan weer het stukje kompetitie ,ik wil nog wel even zeggen dat ik van de week weer een
nieuw inschrijf formulier neer hang voor de nieuwe kompetitie .
Willen jullie die wel weer zo snel mogelijk invullen want hij zal wel weer snel ingeleverd moeten
worden. Verder wens ik jullie nog een sportief vervolg van de kompetitie toe.
Techn.Commissie Jeugd
Peter vd Broek.
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Dan heb ik nog even een klein stukje wat niet alleen voor de jeugd is bestemt maar voor iedereen dus
ook voor de senioren.
Zoals iedereen denk ik wel heeft gezien zijn er weer wat nieuwe telborden gekocht laten we daar vooral
toch voorzichtig mee om gaan
Het kost allemaal een hoop geld.
En als er soms door de senioren ook van die gele standen boekjes voor aan de teltafel worden gebruikt
dan graag s,avonds in de bestuurskamer leggen.
Ik kwam ze vorige week overal tegen in het berghok op de kast in de kantine ,laten we daar ook zuinig
op zijn .
Ik vond er 1 die al uit elkaar lag dat hoeft toch niet
Bij voorbaat dank
Peter vd Broek.

CLUB VAN 25: BEDANKT!
Wat hebben tennis, voetbal, basketbal en cricket met tafeltennis te maken?
In eerste instantie zou je denken: niet echt veel. Maar toch hebben we de laatste tijd toch veel van deze
sporten gedaan.... op een tafeltennistafel nog wel!
Gelukkig zijn alle tafels nog heel gebleven, het zou zonde zijn van die nieuwe tafels. Maar door de
BATSKILLS hebben we toch deze sporten kunnen doen zonder dat de tafels eronder hebben geleden.
BATSKILLS is iets nieuws, wat we nu een maandje op de club hebben. Het zijn allemaal leuke, kleine
accessoires om zo nieuwe leden op een aparte manier kennis te laten maken met de tafeltennissport. We
hebben voetbalgoaltjes die op beide tafelhelften gezet kan worden en er proberen in te scoren. Ook is er
een basketbalnet waarin gemikt moet worden, een tennisnet waar doorheen geslagen moet worden en
nog een paar aparte ‘speeltjes’ ... Allemaal heel leuk en soms best moeilijk, maar je leert er wel van.
Een echte aanwinst voor de club denk ik zo, en laten we hopen dat we er nog lang plezier van kunnen
hebben in de toekomst. Een grote dank gaat uit naar de Club van 25, die dit allemaal heeft mogelijk
gemaakt. Door de bijdrage van een aantal leden hebben we deze leuke set aan kunnen schaffen.
Dus: CLUB VAN 25, BEDANKT!!!
De club van 25 bestaat uit een aantal ‘donateurs’ die per jaar 25 euro aan de club geven die we kunnen
besteden aan een leuke activiteit of leuke materialen voor de jeugd.
Wilt u ook een steentje bijdragen aan onze jeugd, dan kan u ook lid worden van de club van 25.
Neem hiervoor contact op met 1 van de bestuursleden.
Jerry van Leeuwen
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Websites om in de gaten te hoduen:
WWW.TTNIEUWS.NL
WWW.TAFELTENNIS.NU
Opvallend up to date en overtreffen de NTTB site.

ACTIVITEITENKALENDER
Oktober 2007
Dag Datum
Vr
19-10
Do
25-10
Za
27-10

Begintijd
20.00 uur
20.00 uur
15.00 uur

Activiteit
Verrassingstoernooi
Prima Donna Kaas Openingstoernooi
Huizen 1 – Flits 1

Jeugd

x

Senioren
x
x
x

November 2007
Dag Datum
Za
10-11
Za
24-11

Begintijd
15.00 uur
15.00 uur

Activiteit
Huizen 1 – GTTC Groningen 1
Huizen 1 – Bultman / Smash 2

Jeugd
x
x

Senioren
x
x

Begintijd

Activiteit
Kindertafeltennisfeest

Jeugd
x

Senioren

December 2007
Dag Datum
Za
15-dec

Maandelijks terugkerende aktiviteiten
Elke 1e maandag van de maand
schoonmaken kantine 19.30 uur
Elke 2e woensdag van de maand
bestuursvergadering 20.15 uur
Elke woensdagmiddag 14.00 - 17.00 uur
55+club
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