Jaargang 42, nummer 4, november 2008
Dank je wel Robert, dat je via deze weg symbolisch het stokje hebt doorgegeven. Wat is het digitale tijdperk
toch handig. Ik wil je bedanken voor het 10 jaar lang in elkaar zetten van de Voltreffer.
Als nieuwe redakteur zal ik me in het kort voorstellen, de meeste mensen kennen mij al wel. Ik ben Maarten
Robbers, getrouwd met Daniëlle Visser (de dochter van de voorzitter en zus van Kees Visser). Wij hebben twee
zoons: de oudste heet Matthijs (bijna 4 jaar oud) en de jongste heet David (bijna 1,5 jaar oud). Ik heb al
verschillende dingen voor de vereniging gedaan, waaronder vele jeugdzaken van 1993 t/m 2007. Het enige dat ik
niet gedaan heb voor de jeugd is wedstrijdsecretariaat. Na een jaar met weinig vrijwilligersactiviteiten, alleen
bardienst draaien, wilde ik weer wat doen. En daar kwam ineens deze functie vrij.
Aangezien dit de eerste keer is dat ik dit clubblad in elkaar zet, hou ik bijna alles zoals het was. Kan ik er even
inkomen. Maar ik zit al wel te denken aan wat veranderingen, bijvoorbeeld in de vormgeving. Als er mensen zijn
die ideeën hebben voor het clubblad, bijvoorbeeld een nieuwe rubriek, dan hoor ik dat graag.
Gelukkig zijn we weer terug in ons oude stekkie: de “DE KLOEF” heeft een metamorfose ondergaan, maar dat
kan niemand zijn ontgaan. Bij de eerste thuiswedstrijd van Heren en Jongens 1 in de gepimpte kloef was het
weer ouderwets gezellig. Dus laat de resultaten maar komen.
Leuk om te melden is dat een jeugdlid, Quinten van Dissel, een aantal weken geleden op een toernooi in Hoorn
door winst een A-licentie heeft behaald (kadetten). Verder jeugdnieuws vindt u natuurlijk verderop in dit
clubblad.
Ik wil iedereen bedanken voor het tijdig insturen van de kopij voor deze Voltreffer, waardoor het een exemplaar
met veel leesvoer is geworden.

Maarten

Nieuwe deadline is 13 december
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VISSERSLATIJN
Op het moment dat ik met schrijven/typen begin heb ik het idee dat ik net klaar ben met mijn vorige stukje in de
Voltreffer. Maar als ik bedenk wat er in die periode is voorgevallen lijkt het wel een jaar, maar daar later meer
over.
Nieuwe redacteur clubblad
Na vele jaren het clubblad uitstekend verzorgd te hebben is een einde gekomen aan het tijdperk Robert
Bunschoten. Namens het bestuur en de leden wordt Robert bedankt voor zijn inzet en kan hij nu al zijn tijd
richten op de ZKC en zijn studie. Vanaf deze plaats wens ik zijn opvolger Maarten Robbers veel succes met het
samenstellen van het clubblad waar toch niet te gering over moet worden gedacht. Je bent namelijk heel erg
afhankelijk van de degenen die bereid zijn om een stukje te schrijven.
Daarom een oproep aan een ieder om eens na te denken om ook iets in te leveren.
Kompetitie
De kompetitie is op het moment van schrijven alweer aan de tweede helft begonnen. De eerste helft is een beetje
rommelig verlopen. Velen, vooral degenen die op vrijdag thuis moesten spelen, hebben hun wedstrijd
omgedraaid met het gevolg dat we op vrijdag veel thuiswedstrijden hebben. Gevolg hiervan is weer dat het
moeilijk was om barbezetting te vinden, maar al met al is het aardig gelukt. Het verloop van de kompetitie is
ongetwijfeld verderop in het clubblad te lezen.
De jeugdteams hebben wel het normale schema aangehouden, terwijl het eerste jeugdteam zijn thuiswedstrijden
in het Oosten van het land bij Trias heeft gespeeld.
Het eerste seniorenteam speelde zijn thuiswedstrijden bij de Bijmaat, waarvoor nogmaals onze hartelijke dank.
55+ club
Ook deze dames en heren hebben het begin van het seizoen bij de Bijmaat hun sportieve strijd gestreden. Daar
waren ze wel verwend, omdat ze iedere woensdagmiddag dezelfde persoon achter de bar hadden die hun van
koffie en een versnapering voorzag. Ik heb begrepen dat ze de dame in kwestie daarvoor een bloemetje hebben
gegeven. Ook hier is een bedankje aan de Bijmaat op zijn plaats voor de voortreffelijke opvang.
Terug in onze eigen accommodatie was de eerste woensdag ( 15 oktober ) een beetje rommelig.
Er werd nog schoongemaakt in de zalen, de tussenwand werd geplaatst en nog wat meer werkzaamheden. Wel
kon er gespeeld worden in de tweede zaal. Achteraf was het misschien verstandiger geweest om nog een week
bij de Bijmaat te blijven, maar dat was voor ons ook niet te voorzien.
Inmiddels is alles weer bij het oude.
Rectificatie
In het vorige clubblad heb ik een stukje geschreven over een tekort aan inkomsten in de zaal aan de Delta. Het
geld is later terecht gekomen. Degene die op een avond moest afsluiten heeft in plaats van de envelop in de bus
te gooien bij Paul Dekker een beschrijving van een apparaat in de bus gegooid. Hij kwam daar later achter en
heeft alsnog het geld aan Paul overhandigd. Dus we zijn toch een nette vereniging.
Renovatie Holleblok
In mijn vorige stukje had ik gemeld dat er nog enkele werkzaamheden moesten gebeuren, maar zoals altijd blijkt,
is het toch nog meer dan je denkt en als de opleveringsdatum nadert wordt het steeds spannender.
Vorige keer had ik het over de mogelijkheid om een soort vooroplevering te doen voor de kantine om voor de
oplevering al werkzaamheden te kunnen verrichten. In goed overleg met de uitvoerder bleek dat niet nodig te
zijn want we konden eigenlijk ongestoord ons gang gaan.
De nieuwe keuken werd keurig op tijd in week 40 geleverd en is ook in die week door twee leden van de
vereniging geplaatst en het resultaat mag er zijn. Het was geen overbodige luxe want bij het slopen van de oude
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keuken bleek dat hij aardig aan het wegrotten was.
Ook in week 40 werd ik gebeld door de Gemeente dat de oplevering zoals gepland in week 41 en dan uiteraard
aan het einde van de week zou plaatsvinden. Gezien de nog te verrichten werkzaamheden was dat voor ons toch
verrassend, maar kwam dat zeer goed uit, want vanaf week 42 stonden er al weer wedstrijden gepland in het
Holleblok.
Zaterdag 4 oktober hebben we al met een aantal
vrijwilligers enige schoonmaak- en vooral
opruimwerkzaamheden verricht. Dat was nodig, omdat
in week 41 in de kantine al de vloer werd gelegd,
uiteraard weer door een lid van onze vereniging.
In die week kregen we ook te horen dat de oplevering
niet vrijdag zou geschieden maar de maandag erop.
Voor ons geen belemmering om de geplande
werkzaamheden uit te voeren.
Zaterdag 11 oktober was de grote schoonmaak en daar
kwamen vele vrijwilligers op af.
Veel werk moest er verzet worden want, omdat onze
eigendommen tijdens de renovatie ruim 4 maanden her
en der in de zaal hebben gestaan, moest elk stuk worden
schoongemaakt. Een geweldig uitdagende klus, wat wel
weer het voordeel had dat alles door de handen ging en we daardoor in de gelegenheid waren om het nodige op
te ruimen. Die dag werden er ook nog werkzaamheden verricht door de aannemer, o.a. schilderwerk, herstellen
van door lekkages kapot gegane plafondplaten enz.
Toen om vier uur iedereen het wel gehad had, hebben nog gezellig wat gedronken en zijn we moe maar voldaan
naar huis gegaan. De maandag erop, de dag van de oplevering, waren er weer de nodige mensen aanwezig. Die
dag werden de tafeltennistafels van de Delta door het verhuisbedrijf naar het Holleblok gebracht en werd het
meubilair geleverd. Alles verliep volgens plan maar bij het uitpakken van het meubilair bleek dat geleverde
kantinetafels niet de door ons bestelde kleur hadden. Een telefoontje naar de leverancier bracht opheldering. Ze
gaven meteen toe dat bij hun de fout lag en inmiddels hebben de bestelde kleur ontvangen.
Dan was er om half twee de oplevering. Omdat we toch wel tevreden waren over de uitgevoerde werkzaamheden
en de garantie kregen dat de oneffenheden opgelost werden, hadden we gemeend om dit met de diverse instanties
te moeten vieren met een glaasje champagne en was er voor iedereen een kleine attentie in de vorm van een
kofferriem en lynard ( een soort sleutelhanger ). Dit werd bijzonder gewaardeerd.
De gehele week werden er nog diverse werkzaamheden verricht en op het moment dat dit clubblad bij u in de
bus valt zal alles klaar zijn.
Tot slot nog een woord van dank. Ik ben bijzonder trots op iedereen die eraan meegewerkt heeft om van onze
verenigingsruimte een plaatje te maken.
Bedankt!
Hoewel ik me ervan bewust ben dat het gevaarlijk is om namen te noemen, wil ik hier nu toch een keer een
uitzondering op maken. Ik maak geen onderscheid in wat iemand gedaan heeft, maar voor mij was belangrijk dat
dit voor het nageslacht werd vastgelegd.
Rob Barendregt, Nicole van Beurden, Leo van Barneveld, Jeroen Blok, Peter van de Broek, Robert Bunschoten,
Henny en Paul Dekker, Sabine van Duinkerken, Monique Gerritsen, Darlenys Klein, Joop Manussen, Jurriaan
Dekker, Piet Knop, Geert Molenaar, Marcel Molenaar, Hans le Poole, Ingeborg Rebel, Maarten Robbers en Kees
Visser.
Dit zijn degenen die zich ingezet hebben om de verenigingsruimte op tijd gebruiksklaar hebben gekregen.
Daarnaast hebben zich diverse mensen nuttig gemaakt toen wij in week 25 alles moesten ontruimen. Voor zover
ik kan nagaan waren buiten degenen die hierboven genoemd zijn ook de volgende leden actief: Patrick Visser,
Bram Gerritsen en de Familie Lam.
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Advertentie
In de Huizer Courant heeft de volgende advertentie gestaan.
We hebben kritiek gehad maar uiteindelijk zijn we tevreden en ook dat moet je laten blijken.
De renovatie van de gymzalen en de verenigingsruimte van de Tafeltennisvereniging Huizen in het Holleblok
complex is bijna voltooid, maar we zijn al weer terug op onze vertrouwde locatie ( achter het winkelcentrum
Holleblok ).
De leden en sponsoren van de Tafeltennisvereniging Huizen bedanken de gemeente Huizen als opdrachtgever
van de renovatie van het Holleblok.
Daarnaast worden ook alle uitvoerende partijen zoals het projectbureau HBF, de aannemer RM-bouw, de
begeleiding van een aantal gemeenteambtenaren en alle anderen die hebben meegewerkt van harte bedankt.
Dankzij hun inzet en vakkennis zijn ze erin geslaagd om dit deel van de renovatie speelkaar op te leveren.
Dus de tafeltennisvereniging Huizen is weer open op de plek waar we horen. Kom eens kijken hoe we erbij
zitten. Voor informatie van onze openingstijden verwijzen wij u naar onze website. www.ttvhuizen.nl
Jan Visser

De uitvoerder
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De nieuwe inrichting
Wie na de renovatie al in de Kloef is geweest, heeft het al gezien: er is nieuw meubilair! De aanschaf hiervan is
deels gefinancierd uit de reserveringen en deels door donaties van leden. Ook namens de 55+ club in het
algemeen en van enige 55+ club-leden persoonlijk mochten wij donaties ontvangen. Als dank zullen de gulle
gevers worden vermeld in de vernieuwde kantine, zie het voorbeeld hiernaast. Zoals u daarin kunt zien zijn er
nog enige stoelen “onbezet”. Was u van plan om een donatie te doen, maar is het er om wat voor reden dan ook
nog niet van gekomen: het kan nog steeds (een nieuw printje voor in de wissellijst is zo gemaakt).
Voor het nieuwe meubilair arriveerde is er natuurlijk het één en ander opgeknapt: de wanden zijn gespoten, het
houtwerk en de deuren zijn geschilderd, het plafond is vernieuwd en er is een nieuwe, elektrische
scheidingswand (de bediening vereist enig beleid, dus het is niet de bedoeling dat er zonder instructie aan de
panelen wordt getrokken/op de knoppen wordt gedrukt). Dit alles onder de noemer renovatie op kosten van de
gemeente. Om het geheel af te maken is besloten om het zeil te vernieuwen en uit te breiden naar de
bestuurskamer, is er een nieuw keukenblok geplaatst en is de bestuurskamer heringericht zodat er meer ruimte
ontstaat voor “de creche”. De informatieborden zijn vernieuwd (kijken met de ogen a.u.b.: een deel van de
borden lag ‘s avonds al op de grond terwijl ze ‘s middags pas waren opgehangen) en het is de bedoeling dat de
wissellijsten met foto’s gebruikt gaan worden zoals de naam zegt, met steeds nieuwe foto’s van bijvoorbeeld
clubkampioenen en toernooiwinnaars.
Een deel van de kosten zal naar de balans worden gebracht om in maximaal 5 jaar te worden afgeschreven. Voor
geïnteresseerden die niet tot de A.L.V. willen wachten danwel graag alle details willen weten: bij mij is een
kostenoverzicht m.b.t. de vernieuwde kantine opvraagbaar.
Monique Gerritse-van de Brug
Penningmeester

7

8

Hoe gedreven is Huizen zeven
Na drie seizoenen geen competitie gespeeld te hebben, heb ik mij toch weer over laten halen (Pieter K., Henk O.
en Alex S., hebben mij maanden lang systematisch gedreven onder druk gezet), om toe te treden tot het
voormalige team Kos. Aangezien er met de R van mijn achternaam geen fatsoenlijke naam voor het team kon
worden bedacht, want zeg nou zelf, combinaties als Kors, Kros, Srok, Sork, Orks, Ksor, Rosk, etc. slaan allemaal
nergens op, hebben we ons zelf maar omgedoopt tot Huizen 7. Ik moet zeggen dat tot op dit moment
(halverwege de competitie), de zaken er zeer goed voor staan. We staan op de eerste plaats met 12 punten
voorsprong op de nummer twee. Dat we er zo goed voor staan is niet in de laatste plaats te danken aan mijn
nieuwe teammaats, zoals daar is Pieter Kos, gedreven als altijd, strijdend tot de laatste snik en nooit klagend
tegen de scheids of de tegenstander als er eens een discutabele beslissing wordt genomen die in zijn nadeel
uitpakt, hij houdt daar altijd keurig zijn mond over. Hij is echter niet alleen gedreven bezig met tafeltennis, de
laatste tijd is hij ook zeer intensief in de weer met het leren skiën op woensdagavond, want de komende
skivakantie zal het hem toch niet gebeuren dat hij nog halverwege de piste is terwijl zijn vrouw al lang en breed
aan de bar een aperitiefje staat te nuttigen met de skileraar. Ook het lopen van lange afstanden behoort
tegenwoordig tot zijn discipline, maar dit leidt soms wel eens tot wat overbelasting van sommige spieren
waardoor hij zo nu en dan nog wel eens een wedstrijdje aan zich voorbij moet laten gaan, anders hadden we
volgens mij nog veel verder voor gestaan op de concurrentie. Henk Oversteegen is ook zo’n toonbeeld van
gedrevenheid, zelfs als er eens een wedstrijd is
uitgesteld neemt hij ons toch op de oorspronkelijke
speelavond mee op sleeptouw naar Lelystad om te
controleren of het allemaal wel klopt, en het klopte
ook, de tegenstanders waren er inderdaad niet. Hij is
ook erg gedreven in het bescheiden zijn over het
door hem gespeelde percentage, want hij schept er
nooit over op tegen andere, hij doet dit alleen maar
tegen zijn teammaats, vooral tegen de nieuwkomer.
Ja en dan last but not least Alex Smit, de
gedrevenheid himself. Hij sleurt mij elke week weer
mee achter de tafel om een potje te trainen, zodat we
de volgende wedstrijd ook weer goed beslagen ten
ijs komen en geloof me, ik kom niet achter de tafel
vandaan voordat hij tevreden is over mijn vertoonde
spel. Die gedrevenheid zorgt er bij hem ook voor,
dat hij een soort wandelend archief is geworden, waardoor hij precies weet hoe elke tegenstander speelt en wat je
wel en niet moet doen tegen hem of haar, wat mij dan vervolgens weer zo in de war brengt dat ik niet meer weet
tegen wie ik aan het spelen ben, zodat ik dan juist de dingen doe die ik niet moet doen, ach hij bedoelt het goed.
Tja en dan mag ik sinds kort dus ook deel uitmaken van dit gedreven team en ik doe dan ook mijn stinkende best
om niet onder te doen voor de gedrevenheid van mijn overige teamleden. Ik ga vroeg naar bed (na de wedstrijd),
ik ben voor aanvang van de wedstrijd al zenuwachtig voor die van de week daarop, maak mijn trainingsuren,
stop schoon ondergoed in mijn tas voor na de wedstrijd, kauw mijn eten goed voordat ik het doorslik, doe mijn
warming up als de koelkast open is en ben zelfs op advies van Gijs gestopt met het plakken van mijn rubber voor
de wedstrijd, omdat constant high achter de tafel stond. Al met al probeer ik er dus alles aan te doen om de zelfde
gedrevenheid tentoon te spreiden als Pieter, Henk en Alex, maar toch heb ik het gevoel dat ik nog wat te kort
schiet om me met de eerder genoemde heren te kunnen meten, ook al hebben ze mij daar nog nooit op
aangesproken. Misschien moet ik maar eens een consult bij Emiel Ratelband gaan regelen, tsjakkaaaaaaaaaaaaaa.
Ik hoop maar dat ik in de tweede helft van het seizoen het zelfde niveau qua gedrevenheid ga bereiken als de
mannen (ik hengel hier echt niet naar complimentjes), anders denk ik dat ik maar skileraar ga worden op Pieters
vakantieadres.

Joop Rövekamp (aankomend volwaardig lid van team 7)
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De tafeltennisweek van:Lammert Beekhuis
Ja en dan heb ik de pen gekregen.
Uitgerekend in een week, dat ik weinig met tafeltennis bezig ben geweest wegens werkzaamheden, maar ik zal
proberen er toch wat van te bakken….
Op zaterdag ben ik naar de Rooien geweest. Eerst even een lekker bakje koffie in de businessclub en toen heb ik
me op de tribune geïnstalleerd om van de wedstrijd te gaan genieten. Na de wedstrijd heb ik deelgenomen aan
het warm- en koud buffet onder het genot van een drankje en een babbel met diverse bekenden. Zoals de meeste
van jullie zullen weten, houd ik daar niet zo van, maar ach… je moet toch je connecties bijhouden, dus heb ik me
maar opgeofferd.
Tijdens dit buffet werd gemeld, dat er weer 3 nieuwe sponsoren bij zijn gekomen, waaronder 1 Huizer( waarvoor
onze nederige dank )
Op zondag had ik de “bewuste”rustdag. Een beetje van dit en een beetje van dat , ‘s middags even op de site
TTVHuizen gekeken voor de stand van zaken en ‘s avonds voetbal op TV.
Op maandag( ja, nog geen tafeltennis) afspraken maken voor de hele week en achter offertes
aanbellen. Het is toch wel lekker om ook wat óp die bruine boterham te leggen, dus dat moet toch eerst weer
verdiend worden, nietwaar?
Dinsdag: Behoorlijk wat cliënten bezocht en JA HOOR eindelijk komt het tafeltennis in beeld.
Deze avond hebben we thuis gespeeld, voor het eerst in de gerenoveerde locatie. Het ziet er allemaal mooi uit,
het is geweldig opgeknapt. Misschien heeft de ambiance geholpen bij het spelen, want we hadden gewonnen met
8-2 van T.T.V.N. Super gespeeld.
Er speelde nog een ploeg thuis en in de 2e hal werd er getraind.
Al met al een gezellige drukte. Bijgepraat met Gerben, Ina en nog wat mensen en de avond was ook zo weer om
en was het weer tijd om me te voegen bij mijn betere helft!
Woensdag erg drukke dag gehad, kwam ‘s avonds net op tijd thuis om de wedstrijd Nederland-Noorwegen te
kijken.
Donderdag ben ik veel onderweg geweest en had me voorgenomen, dat ik deze avond eens lekker zou gaan
trainen. Het mocht niet zo wezen! Om kwart over 7 ’s avonds valt de stroom
uit in driekwart van het dorp en dus ook bij ons.
Niet getreurd, we hebben de kaarsen en waxinelichtjes tevoorschijn gehaald en er een gezellig avondje van
gemaakt. Toch gek om terug te gaan in de tijd, want een kopje koffie zetten is er dan niet zo maar bij. Ach,
gelukkig hadden we nog gas, dus een keteltje water opgezet en een kopje thee genomen. Zal je toch elektrisch
koken, dan heb je mooi een probleem.
Maar goed, de verdere details zal ik jullie besparen….
Vrijdag cliënten bezocht in het noorden van het land en dit stukje zitten tikken toen ik thuis
kwam, want ik zou het bijna vergeten zijn.
Dit was dus mijn week. Een week met weinig tafeltennis.
De pen geef ik door aan Goos Westland. Goos doe je best jongen!
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Kompetitie overzicht na vijf wedstrijden
Een kort overzicht na vijf wedstrijden, een zeer rommelige kompetitie doordat we geen eigen zaal hadden zijn
veel wedstrijden omgedraaid dus eerst uit, een voordeel is dat de komende helft er veel thuiswedstrijden
gespeeld worden, een nadeel is dat er op vrijdag ook in de 2e zaal gespeeld zal worden.
Team 1 begon slecht herstelde zich daarna maar kan geen kampioen meer worden
Team 2 nieuw in de 1e klas doen het heel goed, kunnen 2e worden
Team 3 gaat heel slecht degradatie is niet onmogelijk
Team 4 is jammer genoeg te zwak voor de 3e klas
Team 5 en 6 in de 4e klas doen het goed zullen zich moeiteloos handhaven
Teams 7 8 en 10 hebben veel kans om kampioen te worden in de 5e klas
Teams 9 11 en 12 zullen zich handhaven in de 5e klas
Team 13 wordt kampioen in de 6e klas
Teams 14 en 15 draaien lekker mee in de 6e klas
Voor standen en percentages zie onze website, ik mis nog vele uitwedstrijd formulieren graag inleveren

Voorjaar kompetitie
Nog voor dat de huidige kompetitie afgelopen is moet de opgave voor het voorjaar al weer ingeleverd zijn, dat
betekend dat er geen tijd is om nieuwe teams te formeren, wel moeten we natuurlijk rekening houden met spelers
die stoppen of die juist willen beginnen met kompetitie spelen. Af of aanmeldingen andere wensen zo spoedig
mogelijk bij mij inleveren liefst per mail
Omdat orange/wanadoo overgenomen is heb ik een nieuw e-mail adres bertjongerden@ziggo.nl
Met vriendelijke groet,
Bert Jongerden
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Bedrijventafeltennistoernooi 2008 gesponsord door Prima Donna Kaas.
Na de successen van de voorgaande jaren houden we dit jaar opnieuw een
Bedrijventafeltennistoernooi.
Gesponsord door Prima Donna Kaas. Gezien de enthousiaste, positieve reacties kon dit
natuurlijk niet uitblijven.
In verband met de renovatie van de sportzalen is dit evenement dit jaar later gepland
dan gebruikelijk. Het toernooi zal plaatsvinden op vrijdag 12 december 2008.
Wegens het grote succes van voorgaande jaren, zal de opzet wederom een
dubbeltoernooi zijn. Er zal dus gespeeld worden met teams van twee personen (al of niet gemengd). Per team
mag slechts één persoon lid zijn van een tafeltennisvereniging of in het verleden competitie gespeeld hebben..
Dit lijkt ons het beste voor een spannende avond. Tevens moeten beide spelers ouder zijn als 17 jaar daar dit een
seniorentoernooi is.
Aanvang: ca. 20.00 uur; einde avond: mede afhankelijk van het aantal deelnemende teams.
Alleen de zaalruimte is een beperking inzake het aantal op te geven teams per bedrijf. Aan inschrijving en
deelname zijn geen kosten verbonden.
Een aantal batjes is beschikbaar voor diegenen, die er niet zelf één bezitten.
Enige verplichting: zaalsportschoenen, geen zwarte zolen.
Gezien de ervaring van de voorgaande jaren mag een inschrijfstop niet worden uitgesloten, dus geef uw team(s)
zo spoedig mogelijk op. U kunt dit doen door mij het desbetreffende bedrijf plus de deelnemers door te geven
voor vrijdag 5 december a.s.
Met eventuele vragen kunt u terecht bij Bram Gerriste (email. awgerritse@gmail.com)
Met vriendelijke groeten,
Namens de T.C.S.
Bram Gerritse

De 55+club is weer volop bezig.
Het was wel even wennen om op een andere lokatie te spelen zo vlak na de vakantie. De Bijmaat heeft ons erg
gastvrij ontvangen. Er was een prima barmedewerkster die ons voorzag van een lekker bakje koffie in de pauze
en na afloop was het nog gezellig toeven in de kantine met een drankje. Margaret erg bedankt je was
voortreffelijk.Het spelen in de zaal was naar mijn idee vermoeiender dan bij ons,; het altijd erg warm. Zelfs ik
heb wel eens gezweet en dat gebeurt me in onze eigen zaal nooit. Hoewel ik het idee hb dat er toch een wat
mindere opkomst was, was het erg gezellig en werd er fanatiek gespeeld. Piet Versteeg is erg lang, of eigenlijk
twee keer op vakantie geweest. Hij heeft bij de Bijmaat helemaal geen bal geslagen. Dat geldt ook voor Ed
Appelboom, maar dat heeft met lange vakanties niets te maken. Arie Hoek was eigenlijk helemaal niet meer van
plan om te komen spelen, omdat hij last van zijn pols had, of heeft. Met een verbandje echter stond hij te spelen
als een jonge god( Zo is de uitdrukking, maar ik wil Arie absoluut niet met een jonge god vergelijken, dat kan
natuurlijk ook niet)De
Blaricummers warenvaak aanwezig, maar met de kermis waren ze er natuurlijk niet, daar wijkt alles voor. Peter
Kramer speelt een leuk balletje, hij twijfelt echter nog steeds of tafeltennis in clubverband nog leuker is, Er is
een groot verschil;op de 55+is er altijd een tegenstander, op de club zal je vaker zelf het initiatief moeten nemen
om een tegenstander te hebben, behalve op donderdagavond.De dames Kothmann, Brons en Rijkaart zijn altijd
aanwezig en doen zowel in de zaal als in de kantine goed hun best.Arie Rewbel heeft nooit een aansporing
nodig, bovendien heeft hij er steeds meer vrede mee hij niets meer hoeft te organiseren.Rien deed me laatst aan
een speler van Quick denken. Hij stond uit te blazen en tactisch uit te rusten alsof hij niet meer kon, maar dan
plotseling komt er weer zo'n bal die niet verwacht wordt. We hebben samen wel eens bij Quick gespeelt en dan
wees hij me op de tactiek van kriebel. Rien neem het niet te veel over, blijf spelen.
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Zo ongemerkt hebben we een beetje afscheid genomen van Jan Spier, onze trouwe en vaste koffieman. Er was
altijd een vast patroon in zijn werkzaamheden. Dat zullen wij nu op moeten vangen, maar of wij die vaste
patronen kunnen overnemen moet nog maar blijken. We nemen officieel geen afscheid van Jan, omdat dat zo
gewenst wordt. In de Voltreffer wil ik toch even speciaal vermelden dat Jan heel lang gezorgd heeft dat alles
klaar stond als wij aan een pauze toe waren. Jan wij wensen je het allerbeste in de toekomst en je bent altijd
welkom voor een kopje koffie.
De eerste keer in de eigen accomodatie was toch nog een beetje behelpen. Spelen in de tweede zaal en in een niet
opgeruimde kleedkamer, maar toch was het voor mij weer een thuiskomen en het plezier was net even anders.
Henk Oversteegen

Van de P.A.C
Zoals jullie weten is er nog steeds een vacature open voor de sponsoring.
Deze hebben we al niet meer sinds de A.L.V. van dit jaar.
Nu komt de vraag of er misschien iemand is die denkt dit te kunnen.
Ik zal een beetje uitleggen wat dit in houdt.
Ten eerste gaat het om het onderhoud van onze sponsoren.
En mochten er sponsoren stoppen dan voor nieuwe kijken.
Ten tweede de loterij voor het oliebollen toernooi aan het eind van ieder jaar.
1x per maand een vergadering bijwonen van onze commissie.
Wel wil ik zeggen dat deze functie best belangrijk is.
Ik hoop dat er mensen zullen zijn die denken daar zich voor in te kunnen zetten.
Als er nog vragen er over zijn spreek mij dan aan, of stuur een mail naar mld.molenaar@telfort.nl
Namens het P.A.C.
Marcel Molenaar

Van de ZKC
Een nieuwe kantine dat houdt in; nieuwe gedragsregels. We
hebben met een heleboel vrijwilligers ontzettend ons best
gedaan om de kantine er weer tiptop uit te laten zien en laten
we nu zorgen dat we hier nog lang van mogen genieten.
- Aangezien het meubilair geheel is vernieuwd en we een
ander soort tafel hebben is het niet meer toegestaan om op
tafel te zitten.
- Stoelen hebben 4 poten, laten die allemaal ook de grond raken als je erop zit.
- Als er veel wedstrijden op vrijdag zijn en als het eerste thuisspeelt op zaterdag mogen er geen krukken meer
van de bar in de kantine. Er wordt gekeken naar een andere oplossing, namelijk dat er een statafel komt met
eventueel de krukken van het oude rookhok.
- Omdat er in het halletje rook- en brandmelders hangen is het niet meer toegestaan om in het halletje te roken.
Men zal toch echt buiten moeten gaan staan. We gaan nog nadenken over een oplossing in de vorm van een
afdakje. En als je peuk op is, gooi hem dan altublieft in de daarvoor bestemde bak.
Het klinkt allemaal een beetje streng, maar zo houden we het hopelijk netjes.
Namens de ZKC
Kees Visser.
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Van de Jeugdvoorzitter
Bussum, oktober
Zo, het (rommelige) begin van het seizoen zit er weer op. Sterker nog, we zijn alweer
over
de helft van de najaarscompetitie en binnenkort komen de mannen met lange witte
baarden het land weer veroveren. Gelukkig is de renovatie afgerond en zitten we weet op
ons
eigen, verbeterde stekkie. Zou het thuisvoordeel in competitiewedstrijden nu weer sterker
aanwezig zijn dan de afgelopen weken? Laten we hopen van wel, want we hadden een betere competitiestart
willen (en kunnen?) maken. Na de vele kampioenen en de daarbij horende kampioensfeesten van afgelopen
seizoen, lijkt het voor de jeugd dit seizoen een hele zware opgave te worden. Alleen team 6, met de debuterende
competitiespelers Kristel, Pim en William, doen, onder de hoede van (zoals hij zichzelf noemt) “opa” Harry,
nog bovenin mee en hebben nog een kleine kans voor het kampioenschap.
In de eerste maand van het najaarsseizoen is er wel al meteen een succes geboekt voor de jeugd van TTV
Huizen. Quinten van Dissel wist namelijk in het eerste ranglijsttoernooi van dit jaar, in Hoorn, zijn A-licentie
terug te winnen. In Hoorn wist hij het B-ranglijsttoernooi bij de Kadetten te winnen, zodat hij nu weer behoort
tot de beste 20 kadetten van Nederland. Een hele knappe prestatie.
Omdat het alweer eind oktober is, komen binnenkort de traditionele interne toernooien ook weer op gang. Op 15
november zal er een ouder-kind toernooi worden georganiseerd. Zaterdag 20 december is het weer tijd voor het
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Kindertafeltennisfeest, het toernooi voor alle basisschoolkinderen.
Het oliebollentoernooi staat dit jaar gepland voor dinsdag 30 december en op zaterdag 24 januari worden in onze
zalen de halve finales van de Midden Meerkampen weer georganiseerd.
Een drukke periode dus de komende tijd, maar gelukkig kan dit allemaal weer plaatsvinden in onze eigen zaal
met kantine. Laten we nog hopen op een succesvol en gezellig einde van het seizoen! Iedereen nog succes
gewenst in de laatste wedstrijden en in de toernooien uiteraard.
Jerry van Leeuwen

Jeugdcommissie
Na 1 keer niet in de voltreffer te hebben geschreven dan nu weer een stukje over de kompetitie.
Toen de vorige copy moest worden ingeleverd was ik nog op vakantie vandaar dat er niks in stond.
Maar volgens mij was er ook nog niet zoveel nieuws te schrijven want de kompetitie moest nog beginnen.
Maar nu is er wel weer wat te melden dus dat doen we dan ook maar weer,de kompetitie is ook alweer 5 weken
op gang.
De resultaten zijn op dit moment nog niet echt geweldig maar we hebben nog een paar weken te gaan dus er kan
nog van alles veranderen.
En je kan ook niet altijd met alle teams aan de top meedraaien.
Huizen 1 is een gecombineerd team met Trias ook zij doen het nog niet echt geweldig zij staan op de 4e plaats
maar ook dat wordt hopelijk nog iets omhoog gehaald het kan nog.
Zoals iedereen weet zijn de eerste thuiswedstrijden gespeeld in Twello.
Maar nu de zalen bij ons weer klaar zijn worden de volgende wedstrijden weer bij ons gespeeld,er kan ook nog
wel een wedstrijd in Twello worden gespeeld maar dat weet ik nu nog even niet.
De coaches en de spelers zullen dat ongetwijfeld wel weten dus dat horen wij dan ook nog wel.
De percentages lopen hier niet zover uiteen,alleen Wouter Zegers heeft nog geen partij weten te winnen dat is
jammer maar ook dat kan nog veranderen.
Bart vd Zanden staat hier na 5 wedstrijden het hoogst hij heeft 58% Ruben Lam en Quinten van Dissel staan
allebei op 41% en wat ik al zij staat Wouter nog op 0 %.
Huizen 2 heeft het deze keer ook heel moeilijk in de 1e klas zij staan op de laatste plaats met 1 wedstrijd minder
gespeeld.
Maar ook hier veranderd er hopelijk ook nog iets in deze stand.
Jammer dat vlak voor de kompetitie 1 speler eigenlijk een beetje heeft afgehaakt dat is Wout de Wit hij heeft ook
maar 1 keer meegespeeld.
Nico Sentini staat hier Qua percentage het hoogst hij heeft er 5 uit 12 Kevin Kos heeft er3 uit 12 en Maxim vd
Kaaij komt op 1 uit 9,dus daar moet ook nog wel iets aan veranderen.
Het is hier net als de vorige kompetitie weer 2 keer een halve kompetitie alleen zij zullen nu niet in de bovenste
groep eindigen maar in de onderste jammer maar het kan ook niet altijd feest zijn.
Huizen 3 zij spelen in de 2e klas en ook hier kan het wel wat beter zij staan op de 1 na laatste plaats,maar tussen
de nummers 3 en 5 zit niet veel punt verschil dus hier is ook alles nog mogelijk.
Jammer dat ook hier vlak voor de kompetitie 1 speler weg is gevallen hij heeft bedankt terwijl hij zichzelf wel
had opgegeven voor de kompetitie.
Daarmee dupeer je wel je hele team en ook nog de vereniging ik vond dit persoonlijk erg zwak van Jarco Moll.
Gelukkig heeft Jorrit Jorritsma wel de meeste wedstrijden meegespeeld daar hij voor de kompetitie al had
opgegeven in een 4 mans team te willen daar hij niet altijd kon spelen, maar hij probeerd in ieder geval nog wat
te regelen dat vind ik klasse dat betuigt van een beter metaliteit.
Sander Lam presteerd in dit team het beste hij staat op 10 uit 15 Jorrit Jorritsma komt op 6 uit 9 en David de
Haan komt uit op 2 uit 15 dat is voor zijn doen wel een beetje aan de lage kant hij kan beter en daarom is het zo
jammer maar het kan nog.
Huizen 4 ook zij kunnen volgens mij wat beter zij staan in de 3e klas op de 3e plaats van de 5 teams.
Het verschil in punten is overgens niet zo groot het zijn 6 punten op de nummer 1 en ook 6 punten op de
nummer 2 dus wie weet wat er nog gebeurd het kan allemaal nog.
De nr 2 moeten ze nog de eerst komende wedstrijd tegen spelen dus dan kan het alweer veranderen.
Ze komen steeds net iets te kort om te winnen,maar hier spelen dan ook 2 spelers voor het eerst in de 3e klas dus
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dat moet ook nog even wennen.
Robert Moesman zou het iets beter moeten doen want die is al gewend aan deze klasse hij speelt nu 5 uit 12 en
Juste Zandbergen en ook Enrico van Wessel komen op 6 uit 12 dus wie weet wordt het nog beter.
Huizen 5 zij spelen in de 4e klas en doen dat niet zo slecht gezien de ene wedstrijd die zij hebben verloren.
Ook hier geld dat de jongens wel een klasse hoger spelen en dat merk je best wel dat is wennen het is een heel
ander spel wat daar wordt gespeeld maar ook dat zal wel wennen.
Zij staan tot op heden op de 3e plaats met 2 punten verschil op de nummer 2 en 4 punten op de nummer 1 en zij
krijgen ze allebei nog een keer dus ook hier kan het nog veranderen.
Jammer dat ik het formulier van de laatste wedstrijd niet heb gekregen daarom heb ik de persoonlijke resultaten
van de laatste wedstrijd niet kunnen verwerken.
Maar het pakt wel allemaal gunstiger uit want er werd wel met 8 – 2 gewonnen die laatste wedstrijd.
Erik Molenaar heeft er hier 6 uit 9 wedstrijden Tim Pauli heeft er ook 6 uit 9 en Hendrik Teeuwissen komt op 1
uit 9 jongens zet hem op het kan altijd nog beter.
Huizen 6 een team wat voor het eerst kompetitie in de kompetitie meedoet en dat heel niet gek doet,zij doen het
heel verdienstelijk.
Zij staan op de 3e plaats met slechts 3 punten verschil met de nummer 2 en 5 punten met de nummer 1 waar zij
de vorige wedstrijd gelijk tegen wisten te spelen.
Maar ja met een gelijkspel loop je natuurlijk niet in maar de tegenstander loopt ook niet verder weg.
Nou moeten ze de volgende wedstrijd tegen de onderste dus kunnen ze weer een paar puntjes verzamelen hoop
ik maar.
Maar ze zijn in ieder geval fanatiek genoeg en dat is al een voordeel.
De percentages van William en Kristel verschillen niet zoveel ,Pim blijft hier nog even iets achter maar ook hij
gaat elke week beter spelen dus ook dat komt wel goed.
William Kos heeft hier 10 uit 12 Kristel Koelewijn komt op 10 uit 15 en Pim de Keijzer heeft er 6 uit 15.
Jammer dat William tegen de nummer 1 niet mee kon doen anders was de stand waarschijnlijk toch anders
geweest.
Maar ze moeten er nog naar toe dus het kan nog goed worden gemaakt
Jongens dit was dan weer het stukje over de kompetitie.
Wat ik nog wel even wil zeggen is dat er bij alle verenigingen een bericht is binnen gekomen van de NTTB dat
er absoluut niet meer mag worden gespeeld in licht gekleurde broeken en shirts dus zeker geen wit meer willen
jullie daar even rekening mee hiouden.
Het is n.l zo dat de tegenstander mag weigeren om te spelen en je krijgt er een boete voor.
Verder wil ik nog vragen of bij een uit wedstrijd even het wedstrijdbriefje bij mij gebracht kan worden als de
zaal al dicht is,of bel anders even de uitslag en resultaten door dat voor de krant en het standenbord.
Verder wens ik jullie nog allemaal een sportief vervolg van de kompetitie.
Namens Techn.Comm.Jeugd.
Peter vd Broek.

BC Jeugdranglijsttoernooi HOORN.
Vier spelers hebben zich opgegeven voor het jeugdranglijsttoernooi in Hoorn op zaterdag 18 en zondag 19
oktober 2008.
Dit jaar waren er niet veel deelnemers van TTV Huizen, maar wie weet kunnen we volgend jaar weer met een
grotere groep naar Hoorn afreizen.
Op zaterdag hebben Sander en Nico gespeeld en zondag was de beurt aan Quinten en Ruben.
In de klasse kadetten C speelde Sander.
In de klasse junioren C speelde Nico.
In de klasse kadetten B speelde Quinten.
In de klasse junioren B speelde Ruben.
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In de klasse kadetten C speelde Sander een zwaar toernooi. Hij werd tweede in zijn poule en plaatste zich voor
de hoofdronde. In de achtste finale werd hij helaas uitgeschakeld.
Nico speelde in de klasse junioren C. Ook voor hem was het een zwaar toernooi, maar naar eigen zeggen was hij
in goede vorm. Hij won van twee landelijk spelende spelers en plaatste zich voor de hoofdronde. Ook hij werd in
de achtste finale uitgeschakeld.
Quinten speelde bij de kadetten B in zijn poule zeer matig, maar won toch genoeg wedstrijden om zich als eerste
te plaatsen voor de hoofdronde.In de knock-out ronde kwam hij regelmatig met 2-0 voor, om vervolgens pas in
de vijfde set de wedstrijd te winnen. Maar, een wedstrijd gewonnen is een ronde verder en voor je het weet, sta
je in de finale…. De finale speelde hij geconcentreerd en kon hij winnen met 3-0. Voor Quinten betekent deze
overwinning voor de tweede keer een A-licentie!
In de klasse junioren B speelde Ruben een goed toernooi. Hij werd tweede in de poule en ook hij plaatste zich
voor de hoofdronde. In de knock-out ronde won hij van de nummer een van de B-licentieranglijst, een goede
prestatie. Helaas werd hij in de achtste finale uitgeschakeld en was zijn toernooi ten einde.
Voor andere verslagen kun je natuurlijk kijken op www.nttb-midden.nl en www.ttvhuizen.nl.
De spelers bedank ik voor hun inzet. Het was weer een genot om naar te kijken.
Cees Lam
Externe coördinator.

Het valt niet mee voor Huizen twee.
Vol goede moed werd er aan het nieuwe seizoen begonnen door Huizen twee. Wout de Wit had aangegeven dat
hij maar enkele wedstrijden kon spelen in verband met zijn werkaamheden in het weekend. We konden er dus
vanuit gaan dat er een driemansteam was, met een enkele invalbeurt van Wout.
Hoewel de jongens reuze hun best doen en ook goed spelen is het ( tot nu toe) niet goed genoeg.Er werd drie
keer met 7-3 verloren en zelfs één keer met 9-1, van Rega nog wel. Dat team wordt ook door Marty getraind.
Zo'n uitslag zou dus op meer talent kunnen duiden, maar dat weiger ik te geloven. Mijn jongens hebben net
zoveel talent als welk ander eerste klasse team. Als ik Nico zie spelen zit ik vaak te genieten. Hij is eigenlijk
druk doende om een andere spelstijl te ontwikkelen. Hij gaat meer spinnen en dat lukt ook steeds beter, maar hij
vergeet vaak zijn sterkste wapen en dat is blokken. Hij kan zo goed een bal blokken op die plaats waar de
tegenstander niet staat. Toch ben ik van mening dat Nico nu bezig is om een completere speler te worden waar
we nog veel en hopelijk nog lang plezier kunnne hebben.
Kevin speelt ook een leuk spelletje, maar hij heeft veel ontzag voor detegenstander en dat wreekt zich.Bovendien
neemt hij veel forehand ballen met zijn backhand en dan kan hij uitgeplaatst worden. Kevin is op dit ogenblik
een speler die echt in de eerste klasse thuishoort. Met iets meer zelfvertrouwen en minder ontzag voor de
tegenstander moet hij zich kunne handhaven ( dus heel Huizen twee).
Maxim is een talentje dat graag een spel speelt dat hij leuk vindt. Het is onbelangrijk of de tegenstander beter in
dat spelletje is. Maxi, wil backhand spinnen en forehand spinnen. Eigenlijk kijkt hij te weinig naar de
tegenstander en luistert hij niet altijd naar aanwijzingen van teamgenoten en coach. Zorg dat je enkele nieuwe
services leert, de tegenstander staat vaak al klaar om de aanval over te nemen na de service. Ik heb er vertrouwen
in dat Maxim tot de conclusie komt dat hij meer talent heeft voor tafeltennis, dan voor voetbal. Van een verloren
partij kan je heel veel leren als je daar voor open staat. Maxim ik bewonder je.
Wout heb ik dit seizoen maar één keer zien spelen. Behoudend, maar elke tegenstander heeft er moeite mee.
Wout ga op een andere dag werken en blijf tafeltennissen.
Nu we weer in onze eigen accomodatie gaan spelen vertrouw ik er op dat er meer gewonnen gaat worden. We
streven naar handhaving.
Henk Oversteegen
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Afdelingskampioenschappen
Beste jeugdleden. We willen alle competitiespelers aanmelden voor de
Afdelingskampioenschappen
Jeugd, afdeling Midden 2008/2009.
In Hilversum bij TTV Hilversum.
(TTV Hilversum, Vaartweg 54 Hilversum 035-6233388)
VOORLOPIGE INDELING:
Op zaterdag 10 januari 2009 spelen:
Pim de Keyzer, Kristel Koelewijn, William Kos, Hendrik Teeuwissen, Erik Molenaar, Tim Pauli
VOORLOPIGE INDELING:
Op zaterdag 17 januari 2009 spelen:
Juste Zandbergen, Enrico van Wessel, Robert Moesman, Jarco Moll, David de Haan, Sander Lam,
Jorrit Jorritsma, Wout de Wit, Nico Sentini, Maxim vd Kaay, Kevin Kos, Quinten van Dissel en Ruben Lam

Als je echt niet kunt spelen op het toernooi in Hilversum, meld je dan af
voor 20 december 2008
bij Cees Lam, tel. 035-5265008 of bij je coach of via iemand van het
jeugdteam: Jerry v. Leeuwen, Peter v.d. Broek, Gerben de Jong of Jelle Vijfhuize.
Het vervoer wordt door de club geregeld.
Waarom doe je mee?

Omdat het leuk is.
Omdat je jezelf kunt testen tegen jongens en meisjes van je eigen leeftijd.
Omdat je de trainingslessen en trucs in praktijk kunt brengen.
Omdat het gezellig is om met je teamspelers naar een toernooi te gaan.
Omdat winnen een kick geeft.
Wat moet je meenemen:
Een lunch en iets te drinken.
Je batje.
Je TTV Huizen-shirt, want in dit shirt speel je.
LEGITIMATIE: lidmaatschapsbewijs van de NTTB.

Hoelang duurt de dag:
s Ochtends vertrek vanaf de club
(tijdstip van vertrek circa 8.30 uur).
De dag kan duren tot circa 18.00 uur,
als je de finale haalt.

Cees Lam
Coördinator Externe Toernooien Jeugd.
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Middenmeerkamp
Beste jeugdleden. We willen alle competitiespelers aanmelden
voor de Middenmeerkampen Jeugd
2008 /2009.
De eerste ronde wordt gespeeld op zaterdag
13 december 2008 bij TTV Hilversum in Hilversum.
Er wordt in 4 leeftijdsklassen gespeeld: Junioren, Kadetten, Pupillen en Welpen.
De wedstrijden beginnen om 11.00 uur en om 18.00 uur is het einde van de dag gepland.
Op zaterdag 24 januari 2009 zijn de 1/2 finales bij TTV Huizen in Huizen.
Op zaterdag 9 mei 2009 zijn de finales (nog onbekend welke locatie).
Pim de Keyzer, Kristel Koelewijn, William Kos, Hendrik Teeuwissen, Erik Molenaar, Tim Pauli,
Juste Zandbergen, Enrico van Wessel, Robert Moesman, Jarco Moll, David de Haan, Sander Lam,
Jorrit Jorritsma, Wout de Wit, Nico Sentini, Maxim vd Kaay, Kevin Kos, Quinten van Dissel en Ruben Lam

Als je echt niet kunt spelen op het toernooi, meld je dan af
voor zaterdag 29 november 2008
bij Cees Lam, tel. 035-5265008 of bij je coach of via iemand van het
jeugdteam: Jerry v. Leeuwen, Peter v.d. Broek, Gerben de Jong of Jelle Vijfhuize.
Het vervoer wordt door de club geregeld.
Waarom doe je mee?

Omdat het leuk is.
Omdat je jezelf kunt testen tegen jongens en meisjes van je eigen leeftijd.
Omdat je de trainingslessen en trucs in praktijk kunt brengen.
Omdat het gezellig is om met je teamspelers naar een toernooi te gaan.
Omdat winnen een kick geeft.
Wat moet je meenemen:
Een lunch en iets te drinken.
Je batje.
Je TTV Huizen-shirt, want in dit shirt speel je.
LEGITIMATIE: lidmaatschapsbewijs van de NTTB.

Hoelang duurt de dag:
‘s Ochtends vertrek vanaf de club
(tijdstip van vertrek circa 10.00 uur).
De dag kan duren tot circa 18.00 uur,
als je de finale haalt.

Cees Lam
Coördinator Externe Toernooien Jeugd
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Jeugdleden,
Omdat Zaterdag 15 November een vrije zaterdag is voor de competitiespelers, leek het ons leuk om een OuderKind Toernooi te organiseren. Dit toernooi wordt elk jaar weer georganiseerd voor de jeugdspelers en het is
altijd erg leuk. Het is de bedoeling dat je jezelf samen met je vader of moeder, opa of oma, tante, oom of
buurvrouw/man opgeeft. Op 15 november gaan jullie het dan opnemen tegen andere jeugdspelers met hun vader
of moeder, etc. Laat deze brief dan ook aan je ouders zien en probeer ze enthousiast te maken om mee te doen.
Als je nou heel graag wilt meedoen, maar je kan geen ‘oudere’ vinden om mee te doen, dan mag je jezelf alsnog
opgeven. We zullen dan proberen iemand van de 55+ club te zoeken, die met jou mee kan doen.
Als je jezelf wilt opgeven voor dit toernooi, kan je daarover een mailtje sturen naar
jong.gerben.de@gmail.com. Stuur even je naam + de naam van je vader of moeder die meedoet. Ook zal ik een
inschrijflijst in de kantine ophangen.

Namens de Technische Jeugdcommissie,

Wat is je naam?
Tim Pauli.
Hoe oud ben je?
11 jaar.
Heb je broertjes en/of zusjes?
Een zusje, Milou, van 9 jaar.
Op welke school zit je en in welke klas?
De Werf, volgend jaar De Huizermaat.
Hoelang zit je nu op tafeltennis?
Een half jaar.
In welke klasse speel je met je team?
In de 5de klasse.
Welke club speel je het liefst tegen en waarom?
Geen idee, ik heb pas 2 maal gespeeld.
Wie vind jij de leukste trainer?
Marti Hendriksen.
Waarin ben je het best met tafeltennis?
Het aanvallen.
Waar vind je zelf dat je nog op moet trainen?
Mijn backhand.
Wat is tot nu toe je leukste tafeltennismoment?
De eerste keer dat ik mijn pa versloeg.
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Wat vind je van de club?
Super!
Vind je dat er iets op de club moet veranderen? Zo ja, wat dan?
Alles is prima tot nu toe.
Waar zou je zeker aan mee doen als de club dat organiseert?
Alles!
Heb je naast tafeltennis nog andere hobby´s?
Voetbal, tennis en lezen.
Wat is je favoriete drankje?
Dubbelfris.
Wat eet je het liefst?
Alles, behalve spruitjes en lof.
Wat is je favoriete voetbalclub?
Ajax en zeker geen PSV!
Wat vind jij de beste film die er is?
Films van Wesley Snipes.
Naar welke muziek luister je meestal?
Rock.
Aan wie wil je dat deze vragen de volgende keer worden gesteld?
Hendrik (dat is mijn teamgenoot).Alles, behalve spruitjes en lof.
Wat is je favoriete voetbalclub?
Ajax en zeker geen PSV!
Wat vind jij de beste film die er is?
Films van Wesley Snipes.
Naar welke muziek luister je meestal?
Rock.
Aan wie wil je dat deze vragen de volgende keer worden gesteld?
Hendrik (dat is mijn teamgenoot).

Verjaardagskalender TTV Huizen Jeugd
David de Haan
Charlotte Croll

6 november
17 december

16 jaar
11 jaar
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Voor in de agenda
Wanneer:

Wat:

Voor wie:

08 november

Heren 1 & Jeugd 1

Jeugd & Senioren

08 november

Opening Kantine

Jeugd & Senioren

15 november

Heren 1

Jeugd & Senioren

15 november

Ouder-kindtoernooi

Jeugd

12 december

Bedrijventoernooi

Senioren

20 december

Kindertafeltennisfeest

Jeugd

29 december

Oliebollentoernooi

Senioren niet leden

30 december

Oliebollentoernooi

Jeugd (niet) leden

30 december

Oliebollentoernooi

Senioren leden
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