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Een grote ergernis blijven de automatische screens,
die zonder dat daar iemand aan te pas komt zelf omhoog en omlaag gaan. Mocht dat voor eind augustus
niet opgelost zijn zullen we zelf maatregelen moeten
treffen.

V I S S E R S L A T I J N
Algemeen

Ik heb begrepen dat bij een rondgang van de gemeente waar ook de wethouder en raadsleden bij
aanwezig waren, zij ook hebben geconstateerd dat
een en ander niet klopt.

De kompetitie is ten einde en ook in de bekercompetitie zijn geen teams van Huizen meer vertegenwoordigd, dus kunnen we ons opmaken voor een
wel of niet verdiende vakantie.

Wat betreft het buitengebeuren is nu toegezegd dat
het groen ( lees: onkruid ) wordt verwijderd en alles
wordt betegeld en er 60 fietsenrekken worden geplaatst.

Blijft nog over de vrijdagavond openingen waarop
door de liefhebbers nog een balletje geslagen kan
worden. Elders in het clubblad vindt u ongetwijfeld
de openingstijden en de datum wanneer weer op de
andere dagen getafeltennist kan worden.

Er zullen dan op sommige plekken waar nu fietsen
staan geen fietsen meer mogen worden neergezet.
Een en ander zal duidelijk worden aangegeven. Dat
heeft ondermeer te maken met de zorg voor een
vrije doorgang naar buiten bij calamiteiten.

Helaas hebben we moeten constateren dat we op
het gebied van competitiespelende jeugd voor een
moeilijk najaars seizoen komen te staan. We hebben
te maken met opzeggingen van jeugdleden die om
diverse redenen stoppen, b.v. andere sport, of werken op zaterdag. Gelukkig hebben we momenteel
veel jonge jeugd, welpen en pupillen, en daar gaan
enkelen in de startersklasse beginnen om zo aan het
competitie spelen te ruiken.

Maatschappelijke stage
Wat is een maatschappelijke stage:
Een maatschappelijke stage is een stage voor scholieren uit het voorgezet onderwijs waarbij ze door
het doen van vrijwilligerswerk op een andere manier kennis maken met de maatschappij en het dragen van verantwoordelijkheid.

De competitieteams voor de senioren zijn inmiddels
bekend en na veel gepuzzel en overleg is een en ander weer tot stand gekomen. Naar ik heb begrepen
is het naar ieders tevredenheid, al zal er ongetwijfeld
iemand zijn die teleurgesteld is. Dat is helaas onvermijdelijk bij de nieuwe teamindeling.

Jongeren leveren hiermee een onbetaalde bijdrage
aan de samenleving. Maatschappelijke stage is verplicht voor alle scholieren ( VMBO,HAVO,VWO ) die
vanaf het schooljaar 2011-2012 in het voorgezet
onderwijs binnenstromen. Vanaf dan wordt de
maatschappelijke stage vermeld op diploma of cijferlijst. Scholieren moeten met ingang van 20112012 verplicht 72 uur maatschappelijke stage lopen.
Dit mogen ze verdelen over meerdere schooljaren
en dat wordt door de school bepaald.

Holleblok
De renovatie van de scholen gaat naar het eindpunt
en dan zullen, naar wij hopen, ook bij ons de laatste
punten worden opgelost.
In deze Voltreffer
Algemene informatie
Zomeropening
Renee Schijff Bokaal
Oproep!!!!!!!!!!
Team indeling senioren
Team indeling jeugd???
Contributie jeugd
Voor in je agenda
Info Bestuur & Commissie

Ik heb begrepen dat er nu al mee begonnen is. De
wijze waarop concreet invulling gegeven wordt aan
de maatschappelijke stage is flexibel en wordt door
de school in overleg met de leerling, stageaanbieder
en stagemakelaar vorm gegeven.
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Mochten er onder onze jeugdleden scholieren zijn
die hier nu al mee geconfronteerd worden en zouden zij de maatschappelijke stage bij hun eigen vereniging willen doorlopen kunnen ze met mij opnemen. (vervolg op blz:3)
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(vervolg van blz: 4)
We kunnen denken aan training geven aan welpen/pupillen, meelopen met kantineactiviteiten
en er zijn ongetwijfeld nog andere zaken te bedenken.

iemand bereid zou zijn om enige taken van hem over
te nemen zodat Martin zich kan concentreren op de
website en zijn taak als AJCL. Het betreft voornamelijk werk in het kader van evenementen (zoals bv. de
afvaardiging van een team van afdeling Middenspelers aan een landelijk toernooi tussen de verschillende afdelingen)  Mocht iemand hiertoe interesse
hebben dan kan die zich melden bij het bestuur.

Tot slot
Het eind van het seizoen werd afgesloten met een
zeer geslaagde avond voor de vrijwilligers/sters
met een barbecue en spelletjes ( wat werd iedereen in de loop van de avond fanatiek ), diverse aktiviteien voor de jeugd, waaronder clubkampioenschappen, een ouder-/kind toernooi en een bowlingmiddag. Over deze activiteiten leest u ongetwijfeld verder in het clubblad de resultaten.

(Bestuurs-)voorstellen
Er was een voorstel ingediend om de invalregeling in
de 5e klasse te versoepelen (onderling invallen mogelijk maken). Dit is qua hoeveelheid invalverboden die
moeten worden vastgesteld eigenlijk niet wenselijk
en ook vanuit technisch oogpunt (NAS) lastig haalbaar. Het bestuur was daarom tegen het voorstel
maar vanuit de zaal kwam redelijk veel steun en ook
wel alternatieven. Het voorstel is niet ter stemming
gebracht omdat er geen hapklare tekst lag waarmee
het competitiereglement zou kunnen worden aangepast, maar gezien de reacties zal het bestuur het
voorstel komend jaar heroverwegen/nog eens de
mogelijkheden bekijken en het vraagstuk ook meenemen op landelijk niveau.

Mocht ik u/je niet meer spreken dan wens ik iedereen de komende maanden veel goeds toe en zie
u/jou weer eind augustus in goede gezondheid en
uitgerust op de club.
Jan Visser, Voorzitter

A.L.V. N.T.T.B. afdeling Midden
Er was een voorstel ingediend om de afdelingskampioenschappen weer begin volgend jaar in Hilversum te
houden. Dit is goedgekeurd. Om meer deelnemers te
kunnen bereiken werd gepleit om NAS beter up to
date te houden qua bestuursleden maar vooral ook
functionarissen, in het bijzonder de toernooicoördinatoren senioren en jeugd.  Voor wat betreft onze
vereniging is dat allemaal netjes ingevuld.

Op woensdag 27 mei jl. vond de A.L.V. van de afdeling Midden plaats. Samen met Pieter Bosch ben ik
daarbij aanwezig geweest. Hierbij een kort verslag.
Jaarverslagen
De jaarverslagen werden besproken en zonder al te
veel opmerkingen vastgesteld (er stonden enige
jaartalfouten in). Ze kunnen worden nagelezen op
http://www.nttb-midden.nl/alv/2009/alv.html.

Er kwam nog een vraag over de benoeming van de
kascontrolecommissie omdat 4 verenigingen worden
benoemd en slechts 2 daarvan daadwerkelijk de controle uitvoeren, of de andere 2 dan niet moeten
doorschuiven naar volgend jaar? Het bestuur zal zich
nog eens beraden op de procedure.

Het administratiesysteem NAS wordt dit seizoen
voor het eerst gebruikt voor de afdelingscompetitie.
Het zal nog wel wat kinderziektes geven.
Bestuursverkiezing
Frank van Schaik was volgens het rooster aftredend
en is herkozen als penningmeester.

Rondvraag
Er was een vraag gericht aan de voorzitter van de
N.T.T.B. die ook aanwezig was, daar een vereniging
behoefte voelde aan een periodiek om de kloof tussen de N.T.T.B. en de recreatieve spelers te dichten.
Het leidde tot enige discussie, opgemerkt werd dat
een voorstel voor een glossy magazine op de bondsraadsvergadering is weggestemd omdat dit een contributieverhoging van € 4,- (= +50% van de basisbondscontributie op dat moment) met zich mee zou
brengen.(vervolg op blz:4)

Marianne Kisjes-Oosterveen is afgetreden. Zij is 12
jaar bestuurslid van de afdeling Midden geweest en
10 jaar bondraadslid. Zij werd benoemd tot lid van
verdienste. Tsuri Menereis is in Mariannes plaats gekozen tot bestuurslid met als functie jeugdzaken.
Om Martin van Groen te ontlasten kwam het verzoek om binnen de vereniging te informeren of
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(vervolg van blz :3)
Er is was een vraag naar de visie van het bestuur gezien de zorgelijke ontwikkelingen in het ledenbestand en dan met name de jeugd. Het antwoord
was dat het in het algemeen lastig blijkt om bepaalde leeftijdsgroepen vast te houden (bijbaantjes, andere sporten, studie). Via bijvoorbeeld starterscompetitie moeten jonge spelers worden gestimuleerd
en via vele activiteiten op verenigingsniveau moet
geprobeerd worden jeugd vast te houden

ben ik er om de frituurpannen schoon te maken. Een
keer in de maand is het weer feest. Tijdens het competitieseizoen is dit echt wel nodig.
Vrijdag: Een competitieavond. We zijn de afgelopen
twee seizoenen in de gelukkige omstandigheid geweest dat we een “Gooische” poule hadden en alle
wedstrijden op vrijdag.
Maar is er geen competitie dan is het ook gezellig om
even een vieuxtje te drinken en lekker te ouwehoeren. En soms zelfs een balletje slaan.

Monique Gerritse-van de Brug, Penningmeester
Zaterdag: Het eerste speelt thuis en ik heb bardienst
vanaf 15:00 uur. Een kantine vol en Henk heeft
hamburgers gemaakt. Lekker druk dus, maar ook
weer heel gezellig. Voordat het eerste is uitgespeeld
en gegeten is het al weer een uur of 21:30.

De tafeltennisweek van……. Kees Visser.
Ik zit nu voor de PC en denk; hoef ik een keer niets te
doen, ben ik weer met tafeltennis bezig. Als ik de ultieme tafeltennisweek zou moeten omschrijven,
komt het ongeveer hier op neer:

Zondag: Uitrusten van weer een lange week.
Wat brengt de volgende.
Dan zijn er nog zaken die zomaar tussendoor kunnen komen; je wordt om 22.30 uur gebeld dat er
geen bier meer is, of om te vragen hoe de luiken
werken. Er staat een deur open waar alleen ik de
sleutel van heb en die moet op slot. Dan moet de
gemeente weer worden gebeld, gemaild want er is
iets kapot, zonneschermen die het niet doen, etcetera. Een keer in de zoveel tijd een ZKC vergadering.
Heineken bellen om drank te bestellen.
Als je alles zo eens naleest, is het toch heel wat.
Gelukkig doe ik het met plezier en heb ik een goed
team achter me staan. Je zou er haast een motto bij
kunnen maken; In de ZKC maak je van alles mee.

Maandag: Het is de eerste maandag van de maand,
oftewel de maandelijkse schoonmaakbeurt voor de
kantine. De week ervoor kwam er weer keurig een
herinneringsmailtje van Ingeborg, zodat er weer een
koppeltje van een man/vrouw of vier alles weer eens
een sopje geeft. Zou het een andere maandag zijn,
kan het zomaar zijn dat ik met Nicole voor de wekelijkse schoonmaakbeurt op mag komen draven. Bij
toerbeurt gebeurt dit met drie koppels.
Dinsdag: ’s Middags de kantine geopend en de tafels
vast opgezet zodat de jeugd meteen kan trainen als
ze binnenkomen. Voor de rest is het normaal een
avond om te trainen. Hoewel ik het afgelopen seizoen niet één keer getraind heb en we toch kampioen zijn geworden, moet ik nog maar eens zien of ik
het in de derde klasse ook zonder een extra avondje
spelen red.

Voor de volgende tafeltennisweek ben ik benieuwd
hoe deze er uitziet van Peter v/d Broek. Hij is tijdens
de renovatie al ontzettend druk geweest, maar zo
tijdens een seizoen is er ook altijd wel wat te doen.

Zomeropeningstijden

Woensdag: ’s Avonds bestuursvergadering, elke
tweede woensdag van de maand. Ja, dan wordt er
serieus gepraat. Ook weer eens wat anders. ’s Middags ben ik uit mijn werk even bij de 55+ groep aangegaan. Zo hoor je nog eens andere verhalen en
soms zijn er nog vragen over het een of ander. Het
wordt ook gewaardeerd als het bestuur belangstelling toont, dat is dan mooi meegenomen. Het is wel
een gezellige boel.

De zomer komt eraan en net als andere zomers, is de
kantine de hele zomer weer open. Op vrijdag van
20:00 tot 22:00 kan er een balletje worden geslagen,
of gewoon nog lekker een borrel halen en een beetje
bijkletsen. In juni zelfs van 19:00 tot 22:00 uur.
We zoeken nog vrijwilligers die een keer op vrijdag
willen openen/ bardienst draaien. Er hangt een lijst in
de kantine, maar je kunt je ook opgeven via de mail
bij Robert op: rsbunschoten@gmail.com

Donderdag: Eigenlijk een avond waarop ik meestal
niet wegga, maar omdat dit een tafeltennisweek is,

Namens de ZKC
Kees Visser.
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Vrijwilligersuitje.
Om de avonduren een beetje op te vullen, hadden
we een authentieke spelletjesavond georganiseerd.
Dus geen WII, Gamecube of playstation.
Gewoon lekker ouderwets ganzeborden, kaarten,
sjoelen en er was zelfs een heus “pikbord”.
Voor degenen die er niet waren; het is geen vies
spelletje. Als je er meer over wilt weten, moet je
dat maar aan Robert vragen, hij had het meegenomen, of Aaf Visser ( mijn moeder) want zij heeft de
hele avond zitten spelen. De sjoelborden waren nog
het meest in trek, er werd zelfs een highscore bijgehouden. Ik weet alleen niet meer wie het hoogst
had geschoven. De naam Gijs is wel gevallen.

Op zaterdag 23 mei was het weer zover, het jaarlijkse uitje voor de vrijwilligers over het boekjaar
2008. Omdat het budget niet toereikend was om
heel ver weg te gaan, hadden we besloten om in
de kantine te blijven. Zo werd het uitje een thuisje. In totaal waren er 49 mensen aan het begin
van de avond.
Het kan al aardig weer zijn in mei en dus viel de georganiseerde barbecue gelukkig niet in het water.
Zelfs de partytent hoefde niet opgezet te worden.
De inwendige mens kon zich tegoed doen aan een
keur aan vlees, uitstekend verzorgd door

Aan hem werd in het begin van de aond nog de
René
Schijffbokaal uitgereikt Al met al kunnen we terug
kijken op een zeer geslaagde en vooral gezellige
avond. Het is voor ons als ZKC wel wat meer werk.
Er moet toch een hoop worden ingekocht, klaargezet, uitgerekend en naberekend worden. En dan
heb ik het nog niet eens over het schoonmaken.
Maar het was de moeite waard.
Ik wil iedereen bedanken die op welke manier dan ook
geholpen hebben bij het organiseren, klaarzetten,
afruimen en schoonmaken. Zo’n goede club vrijwilligers als wij hebben is bijna uniek te noemen.

Nico Klein Vleeswarenspecialist. Elke zaterdag op
de markt in Huizen. Tevens een van onze adverteerders. Natuurlijk waren er ook nog de nodige
salades, sauzen, stokbrood en fruit. Het kon niet
op. Toen iedereen een beetje was uitgequet , was
er nog ijs met slagroom toe en zelfs nog koffie met
likeur.

Namens de Z.K.C .
Kees Visser.

En voor wie er dorst had was er genoeg te drinken. Bij deze wil ik nogmaals de barman bedanken: Henk Boot, BEDANKT!
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René Schijff Bokaal
Uitslag najaar 2008/voorjaar 2009:
1. Gijs Molenaar
84 %
2. Bart van der Zanden
64 %
3. Quinten van Dissel
54 %
4. André Rebel
50,5 %
5. Frank Bilius
49 %
6. Ruben Lam
49 %
7. Wouter Zegers
18,5 %

Op het vrijwilligersuitje van 23 mei 2009 is de “René
Schijff Bokaal” uitgereikt. Een speler of speelster die
op het landelijke niveau het hoogste percentage
heeft, komt in aanmerking voor de “René Schijff Bokaal”. Het gemiddelde percentage wordt bepaald
over een najaarsseizoen en een voorjaarsseizoen.
Normaliter wordt de speler of speelster uitgenodigd
op de “Algemene Club Kampioenschappen”, waar hij
of zij de “René Schijff Bokaal” uitgereikt krijgt. Daar
de “Prima Donna Kaas Algemene Club Kampioenschappen” al op 17 april 2009 gehouden zijn en de
landelijke competitie nog twee speelronden kende
was dat niet mogelijk. In de najaarscompetitie
speelde het landelijk herenteam en het landelijke
jeugdteam. In de voorjaarscompetitie was dit hetzelfde. De onderstaande percentages komen uit de
archieven van de N.T.T.B., aan de hand hiervan is
bepaald wie in aanmerking komt voor de “René
Schijff Bokaal”.

Gijs Molenaar ontving de felicitaties en natuurlijk de
wisselbeker. Nogmaals van harte gefeliciteerd en blijf
jezelf verbeteren.
Namens de T.C.S.
Frank Hagen,Voorzitter

AANKONDIGING:
DE OPENINGSBARBECUE.
Na een jaar van afwezigheid wegens de renovatie is
hij dit jaar terug van weggeweest:

Normaal is gesproken is dit een taak van de secretaris. Gezien de bestuurswisselingen de afgelopen
twee jaar is het niet gelukt om de wisselbeker over
het seizoen najaar 2007/voorjaar 2008 uit te reiken,
dit zal ook niet meer gebeuren daar de winnaar over
het seizoen najaar 2008/voorjaar 2009 al bekend is.
Natuurlijk is de naam van de winnaar over het seizoen najaar 2007/voorjaar 2008 wel in de beker gegraveerd. In de A.L.V.-set stond dat Gijs Molenaar de
winnaar was van het najaar 2007/voorjaar 2008 met
een percentage van 83,3%, dit is niet correct, onze
excuses hiervoor.

Zaterdag 29 augustus aan het eind van de middag is
iedereen, jong of oud, van harte welkom.
Om het seizoen meteen sportief in te gaan wordt er
’s middags een fietspuzzeltocht georganiseerd. Iedereen mag daar aan meedoen. En inschrijving is gratis.
Precieze tijden volgen nog, maar reken op aanvang in
het begin van de middag.
Aan de BBQ zijn wel kosten verbonden, maar daar
volgt later nog bericht over. Er zijn wel aangepaste
prijzen voor de jeugd.

Hieronder de uitslag van zowel het seizoen najaar
2007/voorjaar 2008 als het seizoen najaar
2008/voorjaar 2009.

Inschrijven voor de BBQ en de fietspuzzeltocht, of
alleen de BBQ of alleen de fietspuzzeltocht kan via de
mail op zkc@ttvhuizen.nl . Inschrijven kan tot 20
augustus.

Uitslag najaar 2007/voorjaar 2008:
1. Dico van Dissel
78,5 %
2. Gijs Molenaar
70 %
3. Ruben Lam
60 %
4. Wesley van Wingerden 51,5 %
5. André Rebel
48 %
6. Quinten van Dissel
47 %
7. Frank Bilius
35 %

Bij inschrijving graag vermelden aan welke activiteit(en) je mee wilt doen. Met hoeveel personen en
indien er kinderen komen, even de leeftijd vermelden.
Een prettige zomer gewenst en hopelijk tot 29 augustus!
Namens de Z.K.C.
Kees Visser
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In de voetsporen van Henk Klein

versterking in de hoogte, maar dan heb ik het meer
over het bedrag dat onder de streep op de barbon zal
komen te staan.

Ja ik moet het nu toch echt even kwijt, al die tijd
sinds dat ik op tafeltennis zit heb ik eigenlijk maar
één doel voor ogen gehad. Ik wou net zo worden als
die ene man, die op vrijdagavond altijd verscholen
achter een glas Wanta aan de bar zit. Dat olijke figuur.

Door deze versterking heb ik echter wel het volste
vertrouwen gekregen dat de heren niet gaan degraderen dit jaar. Zolang de drie musketeers maar genoeg trainen, Kees en Henk op dinsdag en donderdag
en Rob op dinsdag, donderdag en woensdagmiddag,
moet het allemaal goed komen.

Ik kwam erachter dat hij voor Defensie werkte. Alhoewel, werken is hier misschien niet de juiste bewoording. Laten we het er op houden dat hij bij Defensie in loondienst is. Dat moest ik dus ook! Vandaar dat ik de laatste weken druk bezig ben geweest
om te solliciteren bij het Logistiek Centrum in
Woensdrecht, alwaar de luchtsystemen van Defensie
worden onderhouden.

Ik dank u voor het lezen en spreek u snel weer aan de
bar, onder het genot van een hapje en een drankje.
Alhoewel dat hapje dan misschien achterwege moet
blijven. Sinds de kaassouflé's uit het assortiment zijn
gehaald, hebben vegatariërs als ik immers niks meer
te schaften op de club.
Gegroet, Gerben de Jong

Tot mijn grote geluk werd ik samen met een maat
van me- op maandag 25 mei, na een zeer positief intakegesprek aangenomen voor een stage van een
halfjaar. Gedurende deze 20 weken zal ik ook intern
op de vliegbasis verblijven. U moet begrijpen dat dit
natuurlijk een gedroomde stap was, om in de voetsporen van Henk Klein te treden. Nu moet ik enkel
nog de komende 24 jaar geen nieuw batje aanschaffen en wat slechter worden in poker, om nog verder
op Henk te gaan lijken. Gezien deze doelstelling,
moet ik mijn vrienden volgend jaar toch ook maar
eens overhalen om naar Colombia op vakantie te
gaan.

Bijeenkomsten teamindeling
Na afloop van de voorjaarscompetitie is de T.C.S.
altijd druk in de weer met de voorbereidingen van de
teamsamenstelling voor de najaarscompetitie.
In het verleden verliep de teamsamenstelling niet
vlekkeloos, dit is vooral te wijden aan de communicatie. Leden geven aan dat er naar hun gevoel te weinig
overleg is tussen teams en de T.C.S.., sommigen geven zelfs aan dat ze verrast werden door de teamindeling in bijvoorbeeld de Voltreffer. De T.C.S. en het
bestuur hebben zich dit aangetrokken en besloten
een bijeenkomst te organiseren. Helaas heeft het tot
april 2009 moeten duren voordat er actie ondernomen werd.

Dit alles betekend jammer genoeg wel dat ik in dit
halve jaar weinig op de club zal/kan zijn en geen
competitie zal spelen. Nu zijn wij (Rob, Kees, Gerben) net gepromoveerd naar de derde klasse. En
dat maakt het natuurlijk extra zuur. Niet in in de
laatste plaats voor de twee genoemde heren, omdat ze hun Benjamin.. hun wonderkind.. hun potentionele topper.. gaan missen.

De reden voor deze bijeenkomst is eenvoudig: uitleg
geven wat de spelregels zijn bij het maken van de
teamindeling. Zaken die meewegen zijn de wensen
van de teamleden voor het nieuwe seizoen, de persoonlijke resultaten in de voorjaarscompetitie maar
ook de afgelopen seizoenen en we houden rekening
met teams die lang samen spelen. De T.C.S. zal proberen een goede balans te vinden tussen prestatie en
gezelligheid.

Kees zal extra teleurgesteld zijn, aangezien hij nu de
jongste is, zal hij de hele tijd naar de bar moeten lopen om drank te halen. Of was die regel slechts sporadisch ingesteld, vanwege mijn aanwezigheid? Rob
zal extra teleurgesteld zijn, aangezien hij nu
niemand meer heeft (had) om zijn oeverloze discussies mee te voeren.

Meerdere personen geven jaarlijks aan van team te
willen veranderen en er zijn personen die willen
doorstromen naar een hoger team of klasse.
(vervolg op blz: 8)

Dat laatste euvel werd echter onmiddelijk geparreerd, door het team in de breedte te versterken
met Henk Klein. In principe is dit ook een
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(vervolg van blz: 7)
Soms kan de T.C.S. hier aan voldoen, maar vaak niet.
De reden hiervoor is dat er dan veel geschoven moet
worden in de teams en je wilt niet weten hoe personen kunnen reageren op voorstellen. Personen geven een wens op dusdanige wijze aan dat het voor
de T.C.S. meer overkomt als een eis met soms een
toevoeging dat men anders stopt met spelen.

competitiewedstrijden te laten spelen. Volgens de
aanwezigen is het op dinsdagavond alleen druk tot
circa 22.00uur, daarna is er plek zat. Een voorstel
vanuit de zaal was om een driemans team een hoger teamnummer te geven zodat er meer invalmogelijkheden zijn, in het geval van team 11 (Henny
Dekker, Martin van Toorn, Piet Zittersteijn) is dat
niet mogelijk omdat zij hoogst waarschijnlijk gedegradeerd zijn vanuit de 5e klasse. Alle vragen, opmerkingen en aanvullingen zijn naar tevredenheid
afgehandeld.

Op de A.L.V. ben ik gekozen als nieuwe vertegenwoordiger van de T.C.S., dus had ik meteen een uitdaging om op korte termijn een bijeenkomst te organiseren. Eigenlijk ben ik wel blij met dit initiatief,
het gaf mij de gelegenheid om mijzelf in deze nieuwe rol voor te stellen aan iedereen.

Er waren 29 competitiespelers aanwezig, 16 afmeldingen en helaas 7 personen die niet de moeite
genomen hebben om te komen of zich af te melden. Mocht het zo zijn dat men bijvoorbeeld de
uitnodiging niet ontvangen heeft of op vakantie
was, is mijn verzoek om dat alsnog bij mij te melden. Er zijn 6 personen niet uitgenodigd vanwege
opzegging, geen competitie mee of nieuw lid. Er
was 1 persoon waar we in de wandelgangen van
gehoord hadden dat hij competitie wilde gaan spelen, hij is mondeling uitgenodigd maar helaas niet
gekomen.

Op dinsdag 28 april was er een bijeenkomst voor de
4e, 5e en 6e klassers. Voor de 3e divisie, 1e, 2e en 3e
klassers was de bijeenkomst op dinsdag 12-05-2009.
De uitnodigingen zijn gebaseerd op de teamindeling
van afgelopen seizoen, het voorjaarsseizoen van
2009. Door de korte voorbereidingsperiode gingen
er een paar zaken niet goed. De uitnodigingen voor
de lagere teams waren niet compleet, de aanvangstijd en een mogelijkheid om je af te melden waren
niet vermeld. In de kantine was ook een uitnodigingsposter opgehangen, met de aanvangstijd en
afmeldmogelijkheid. De uitnodigingen voor de hogere teams waren laat, dit kwam door de gebeurtenissen de dagen er voor op de club en de diverse mails
die ik ontvangen heb, waardoor de bijeenkomst vervroegd was.

De T.C.S. had een concept teamsamenstelling gemaakt waarbij duidelijk aangegeven is dat het geen
definitieve samenstelling was maar meer een eerste
gedachte, men wilde deze graag horen. Na het oplezen waren er een paar vragen die naar tevredenheid beantwoord zijn en/of meegenomen zijn in de
definitieve samenstelling.

De recreanten uit de trainingsgroep van Henk
Oversteegen waren niet uitgenodigd daar Henk en
Ina aangegeven hadden dat er vanuit deze groep
geen wensen waren om competitie te gaan spelen.

Naar aanleiding van de inventarisatie zou de T.C.S.
eventuele uitdagingen bespreken en een definitieve
indeling maken waarna de nieuwe indeling in de Voltreffer en op de website komt te staan. Sommige
wensen kunnen niet uitgevoerd worden, sta open
voor nieuwe teamgenoten, we zijn tenslotte één vereniging. Verder heb ik aangegeven dat als iemand
behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek het geen
enkel probleem is, tot op heden is er geen verzoek
binnen gekomen.

Na een welkom met een kop koffie gingen de bijeenkomsten van start. Eerst heb ik mijzelf voorgesteld voor diegene die mij nog niet kende, en vervolgens het doel en reden van de avond toegelicht. Hierna waren er een aantal opmerkingen cq.
aanvullingen. Iemand uit de zaal gaf aan dat als
een team “happy” is, je het gewoon zo moet laten. Yorick Westland gaf aan dat het, net als bij
Elan en Lelystad, een mogelijkheid is om alle
teams naar sterkte samen te stellen. Joop Rövelamp, Alex Smit en Pieter Kos gaven aan het geen
probleem te vinden als zij op donderdag moeten
spelen in plaats van dinsdag., dit naar aanleiding
van de wens van het bestuur om op dinsdag geen

In de afgelopen weken zijn wijzigingen in de teamsamenstelling ten opzichte van vorig seizoen door de
T.C.S. besproken met de betreffende persoon of
team(aanvoerder). De meeste personen waren tevreden met de voorstellen, sommige waren zelfs blij en
wilde me kussen. Eén persoon was niet blij het voorstel, vooral vanwege de manier waarop.
(vervolg op blz: 9)
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(vervolg van blz: 8)
Ik moet bekennen dat, achteraf gezien, de woordkeuze niet de juiste was. Gelukkig gaat hij wel spelen
en het proberen, ik waardeer dat.

Lentinkcup 2009
Hierbij wil ik zeggen dat er weer zoals ieder jaar een
lentinkup wordt gehouden.
Dit jaar is het voor ons dus wordt er bij ons gespeeld
en zullen wij de heren van Rega ontvangen.
Het wordt gehouden op vrijdag 4 september en beginnen om rond 8 uur.
Voor de volgende klasses hebben we nog mensen
nodig.
3de divisie 3man
1ste klasse 3man + reserve
2de klasse 3man + reserve
3de klasse 2man + reserve
4de klasse 3man + reserve

Voor een tweetal teams zal de vijfde klasse aangevraagd worden, daar wij denken dat ze daar horen of
een kans verdienen. De teamindeling, zoals ingediend bij de N.T.T.B., vindt u elders in de Voltreffer.
De start van de najaarscompetitie 2009 is in week
37, maandag 7 t/m vrijdag 11 september voor de senioren in de afdeling. Team 1 speelt landelijk en start
op zaterdag 12 september. Let op, dit zijn voorlopige
data.
Na de bijeenkomsten heeft de T.C.S. meerdere complimenten ontvangen over dit initiatief, ik ben daar
heel blij mee. Volgend jaar zal de T.C.S. bekijken of
het voor herhaling vatbaar is, een goed alternatief is
het versturen van brieven naar de teams inzake de
wensen voor het volgend seizoen. Zijn er na het lezen van dit stuk toch nog vragen of zaken die je aan
wilt kaarten, spreek mij dan even aan of mail mij.

Je kan je opgeven op de kloef op het formulier aldaar.
Of stuur even een mail naar pac@ttvhuizen.nl
We willen dit jaar weer de beker bij ons thuis houden
dus geef je op en het wordt weer een gezellige
avond.
Namens de P.A.C.
Marcel Molenaar

Namens de T.C.S.
Frank Hagen

Jubileum!
De tafeltennisvereniging Huizen bestaat 4 januari
2011 maar liefst 60 jaar. Het bestuur heeft besloten
dit -uiteraard- niet onopgemerkt voorbij te laten gaan
en heeft de PAC opdracht gegeven een Jubileumcommissie samen te stellen en een programma voor
te bereiden.

Oproep !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wij zijn bezig met de veiligheid binnen de tafeltennisvereniging Huizen. Zo schrijven wij bijv.
een brandveiligheidsplan en mogelijk zijn er nog
meer zaken, die de aandacht verdienen. Op dit
moment zijn we aan het inventariseren welke
van onze leden een BedrijfsHulpVerleningscursus hebben gevolgd en zich dus in hun werk
BHV-er mogen noemen.
Willen de leden, die BHV-er zijn, dit bekend
maken aan de PAC? Dit kan via
PAC@ttvhuizen.nl

De PAC zal dit natuurlijk met veel enthousiasme oppakken.
Bij deze nodigen wij leden uit, die zitting willen nemen in de Jubileumcommissie en het Jubileumprogramma mede vorm willen geven.
Je kunt je hiervoor opgeven bij :
de PAC (PAC@ttvhuizen.nl) of bij Geert Molenaar
(marcoparaplu@hotmail.com)

Namens de P.A.C.
Geert Molenaar

Namens de P.A.C.
Geert Molenaar
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Team indeling senioren
Najaar 2009
Team 9, 5e klasse vrijdag
Harry Kempers
Bram Gerritse
Manuela Schuurman
Paul Dekker

Team 1, 3e div zaterdag
Gijs Molenaar
André Rebel
Frank Bilius
Team 2 1e klasse vrijdag
Robert Bunschoten
Patrick Visser
Kornel Ringelberg
Patrick van Dijk

Team 10, 5e klasse donderdag
Monique Gerritse-vd Brug
Rene Pauli
Laurens Kous
Joop Manussen

Team 3, 2e klasse vrijdag
Jerry v Leeuwen
Geert Molenaar
Jurriaan Dekker
Ruben Lam

Team 11, 5/6e klasse vrijdag
Henny Dekker
Martin v Toorn
Piet Zittersteijn
Bert Jongerden

Team 4, 3e klasse vrijdag
Bert v/d Zwaan
Frank Hagen
Edwin v Dijk
Monique Kievith
Thijs Fennis

Team 12, 5/ 6e kl donderdag
Ingeborg Rebel
Albert de Weerd
Cees Lam
Marcus Witteman

Team 5, 3e klasse vrijdag
Kees Visser
Gerben de Jong
Rob Barendregt
Henk Klein

Team 13, 6e klasse vrijdag
Gerrit Snikkenburg
Leo v Bijleveld
Hans le Poole
Piet Traarbach

Team 6, 4e klasse donderdag
Piet Knop
Ernst Baars
Yorrick Westland
Richard Hol

Team 14, 6e klasse donderdag
Ton Hubert
Klaas Schipper
Gerrit Schipper
Lida Vermeul
Goos Westland

Team 7, 4e klasse dinsdag
Henk Oversteegen
Pieter Kos
Alex Smit
Joop Rovekamp

De eerste naam van de teams zijn de aanvoerders
voor het nieuwe seizoen.
Namens deT.C.S.
Bert Jongerden

Team 8, 4e klasse vrijdag
Marcel Molenaar
Nicole v Beurden
Sabine v Duinkerken
Pieter Bosch

10

De ledenvergadering benoemde mij op 1 april in het
bestuur. Ik wil een ieder dan ook bedanken voor het
in mij gestelde vertrouwen.
Er waren positieve geluiden te horen van menigeen.
De verwachtingen zijn hoog gespannen, echter ik ben
ook van vlees en bloed en in mijn eentje kan en wil ik
het ook niet. Ik houd ervan om in teamverband te
werken. Gelukkig zijn de eerste ervaringen bijzonder
positief in het bestuur en de TCJ.
We werken in teamverband met voor een ieder de
verantwoordelijkheid van en voor zijn of haar werkterrein. Ik heb nu 2 bestuursvergaderingen (april en
mei ) meegemaakt. Wat mij opvalt, is dat het besturen van een tafeltennisvereniging geen sinecure is. Er
komt heel wat op je af, zowel van binnen om alles te
organiseren en te plannen, als van buiten aan invloeden van gemeente, wetgeving, veiligheid enzovoort.
Ik moet bekennen dat ik onder de indruk ben van de
interne professionaliteit van de vereniging. De communicatie, de verslaglegging, het ziet er allemaal
goed verzorgd uit.

Van de voorzitter TCJ (JEUGD)……….
Medio maart 2009 vroeg onze voorzitter Jan Visser
mij hoe ik er over dacht om bestuurslid te worden en
dan in het bijzonder als vertegenwoordiger van de
jeugd. Ik vertelde hem vereerd te zijn en dat ik daarover zou nadenken. Jerry van Leeuwen had namelijk
aangegeven het voorzitterschap neer te willen leggen, maar wilde wel als commissielid verder gaan.
En dan in het bijzonder belast als organisator samen
met Gerben van interne toernooien en activiteiten.
Ik heb over het verzoek nagedacht en dit besproken
met de leden van de commissie of zij met mij als
voorzitter van de TCJ wel de toekomst in wilden.

Binnen de TCJ zijn de contacten bijzonder goed te
noemen. Ik heb de indruk dat we, Peter van de Broek
(wedstrijdsecretariaat), Cees Lam (externe toernooien en coach 1e team) , Gerben de Jong en Jerry van
Leeuwen (beiden interne toernooien en activiteiten)
goed met elkaar kunnen opschieten. Via persoonlijk
contact en de mail hebben we zeer regelmatig contact om de zaken zo praktisch en zo snel als mogelijk
te regelen en probleempjes op te lossen.

Gelukkig stonden ze er alle vier positief tegenover.
Een ieder die mij een beetje kent, weet wel dat ik
een warm hart toe draag aan de jeugd in het algemeen en onze jeugd binnen de vereniging in het bijzonder. Je hoort regelmatig negatieve geluiden over
de jeugd, maar ik kan ze niet bevestigen binnen onze
vereniging. Ik vind dat wij binnen onze vereniging
beschaafde, goed opgevoede en nette kinderen
hebben. We kunnen trots zijn op onze “next generation”. Ik denk ook dat ik voor een andere bestuursfunctie had bedankt, mijn hart ligt bij de jeugd. Je
bent niet voor niets opa. Ik heb dus een dag of 4, de
zaterdag ervoor, voor de ledenvergadering van 1
april jl. aan Jan Visser bekend gemaakt dat ik het wil
doen, als uiteraard de ledenvergadering akkoord zou
gaan.

Ik ben onder de indruk wat we de afgelopen maand
hebben georganiseerd: diverse externe toernooien,
het afdelings- en clubkampioenschap, het ouder-kind
toernooi en op 6 juni het uitje met de jeugd. Ook de
indeling van de nieuwe competitie met alle problemen. Er gaat veel voorbereidingstijd zitten in al die
activiteiten. Verderop in het blad treft u verslagen
aan van al die activiteiten. Met dank aan de samenstellers.
(vervolg op blz: 12)

Jaren geleden –na in het bestuur van de Bijmaat te
hebben gezeten- had ik me voorgenomen nooit
meer bestuurslid te willen worden. Echter voor deze
functie en bij deze vereniging wil ik graag een uitzondering maken.

11

(vervolg van blz:13)
Gaat nu alles van een leien dakje? Nee, zeker niet.
Wat ons veel zorgen baart, is het feit dat veel competitiejeugd ons gaat verlaten. Team 3 en 4 valt uit
elkaar, ook team 5 verliest naar verwachting een
speler. Een zorgelijke ontwikkeling, waar ik zo 1,2,3,
ook geen antwoord op heb. Laat staan een oplossing. We zullen dit in gezamenlijkheid moeten analyseren hoe dit komt en naar oplossingen moeten
zoeken. Een probleem, maar ook weer een uitdaging.

dat hij er is heb ik hem denk ik wel even op de hoogte
gesteld van deze vervelende situatie.
Ook in de 5e klasse heb ik dus een probleem want
daar is William Kos gestopt met tafeltennis.
William was niet bereid om nog een seizoen in de 5e
klas te spelen want hij vond dat hij daar veel te sterk
voor was.
En hij wilde ook niet om de vereniging te helpen nog
1 keer spelen in de 5e klasse.
Dus in dat hij bedankte als lid van onze vereniging en
dus ook gewoon zijn team waar hij in speelde gewoon liet stikken.

Ik wou het hier maar bij laten en wens een ieder
een fijne vakantie toe.
P.S.

Maar dat houd dan ook tevens in dat dit team nog
maar 2 spelers over heeft en als er niemand is te vinden die in dat team past gewoon geen kompetitie
kunnen spelen,en dat is dan clubliefde.
Ik hoop dus op heel korte termijn nog iemand te vinden die in dat team kan spelen.
Ook hun heb ik hier nog niet over gesproken omdat ik
nog aan het zoeken ben.Ik had 1 speler op het oog
die volgens de trainer wel in de 5e klas kon meekomen maar de volgende dag hoorde ik dat ook hij
heeft bedankt als lid dus gaat dit ook niet door.

Mijzelf voorstellen hoeft niet meer, want in het blad
van (ik meen) maart 2009 heb ik “in de week van
Harry” voldoende over mezelf verteld.
Namens de TCJ
Harry Kempers

Team indeling jeugd????

Nu hoop ik maar dat zij nog iemand weten bij de recreanten die in dat team past en 5e klasse aankan.
Anders ziet het er beroerd uit voor dat team,ik heb
ook tegen William gezegd dat ik dit een heel slechte
mentaliteit vond om zo je team in de steek te laten.
Ook Kristel en Pim gaan steeds sterker spelen dus
hadden ze misschien wel kampioen kunnen worden,hopelijk komt het allemaal nog goed maar het is
wel kortdag.

Toch nog even een stukje voor de voltreffer het is
niet zoveel want de kompetitie is afgelopen en zijn
er dus geen wedstrijden meer.
Het is nog steeds niet helemaal bekend hoe de
nieuwe kompetitie er uit gaat zien want het is deze
keer vreselijk puzzel om de teams samen te stellen.
En dat komt omdat er 5 spelers zijn gestopt met tafeltennis.

Ik heb ook gezegd en ook tegen zijn moeder dat ik dit
in al die jaren dat ik dit al doe (en dat is al heel lang
)dit nog nooit heb meegemaakt zo,n zwakke mentaliteit maar ja het is niet anders.

Dus zie dan maar weer iets bij elkaar te passen.
Er is door dat gedoe 1 speler over in de 3e klasse
waar ik geen medespelers voor heb en 2 spelers in
de 5e klasse met hetzelfde probleem.
Tot nog toe heb ik 2 teams compleet en voor 1 team
opzoek naar een 3e speler.
Dus op dit moment zie ik het nog steeds somber in
voor de kompetitie.
Maar misschien dat Jorrit nog bij de senioren kan
worden ingedeeld als hij kompetitie wil spelen maar
dat moet hij wel zelf willen,misschien wil hij wel
wachten tot volgend seizoen als er dan weer spelers
zijn in de jeugd.

Team 1 is dus kompleet dat zijn Ruben Lam ,Quinten
van Dissel en de van Woerden overgekomen Maarten
Versloot.
Het 2e team kan in zijn geheel gehandhaaft blijven,
ook hier was het nog even afwachten wan hier had
Nico Sentini een aanbod gekregen van Hoogland om
daar Landelijk C te gaan spelen.
Maar na veel beraad bleef hij toch liever hier spelen
om het kampioenschap.
En als dat lukt kan hij volgend seizoen ook hier landelijk spelen,dus dat hopen we dan maar dat dat lukt.
(vervolg op blz:13)

Maar dat moet ik hem allemaal nog vragen,jammer
dat deze voltreffer nu al uit moet komen,maar voor
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(vervolg van blz:12)
Maar gelukkig heb ik ook nog iets positiefs te melden en dat is bij onze vereniging ook uniek en daar
ben ik best wel blij om we hebben 2 team welke
gaan uitkomen in de starters kompetitie.

als de competitie weer is begonnen. Uiteraard zijn
broers, zussen,vrienden, vriendinnen en anderen die
tafeltennis leuk vinden ook van harte welkom om te
komen kijken!
Wanneer de jongens thuis spelen, zet ik nog wel in de
Voltreffer.

Dat is een kompetitie voor alleen pupillen en welpen die allemaal net zijn begonnen met tafeltennis.
Dan hopen we maar dat zij straks door gaan en over
een tijdje in de gewone kompetitie verder gaan daar
hoop ik dan nu maar op.
Daar heb ik nu voor Thijmen van Dijk ,Arianne Boot ,
Celia Klein ,Liquenda Molenaar , en Timo Weinberg
en misschien komt daar nog bij Charlotte Croll.
Dus dat is dan nog goed nieuws.
In de starters kompetitie mag je zowel met een 2
mans team spelen en ook met een 3 mansteam.
Dan word het spelschema naar aangepast dus dat is
mooi.En nu maar hopen dat dit wat wordt.
Dit was het dan wel voor dit moment ik vind dat ik
toch nog wel aardig wat heb geschreven al wist ik in
eerste instantie niets.

Quinten, Maarten en Ruben

Het enige wat ik nog wel wil zeggen dat ik hoop dat
jullie allemaal een fijne vakantie hebben.

Cees Lam, begeleider.

BC Jeugdtoernooi Aalsmeer op
zaterdag 16 mei 2009.

Namens T.C.J.
Peter vd Broek

Het toernooi waar de laatste B-licenties worden uitgedeeld, een toernooi waar je alleen op uitnodiging
van de NTTB jeugdcompetitieleider komt. Voor dit
toernooi waren drie jeugdspelers van onze club uitgenodigd en wel Nico Sentini bij de junioren en
Maxim van der Kaaij en Sander Lam bij de kadetten.

Het vernieuwde 1e jeugdteam.
Na het afscheid van de heren van Trias was het eerste jeugdteam wederom op zoek naar een verse
kracht, een kracht die voor langere tijd mee zou
kunnen spelen.

Op zaterdag zijn wij met z’n vijven naar Aalsmeer
gegaan, Nico, Maxim, Sander, Quinten als persoonlijke trainer voor Nico en ik als chauffeur en coach. We
begonnen de dag vroeg, want we reden al om 8 uur
weg uit Huizen.

Zoals reeds eerder gemeld is dat Maarten Versloot
uit Woerden geworden. Wij hadden Maarten
gesproken op de kwartfinales van de Nationale
Jeugd Meerkampen in Panningen.
Tijdens dit toernooi hebben wij contact met elkaar
gelegd en is het (tafeltennis)balletje gaan rollen. Het
resultaat mag er zijn: een team met toekomst, een
team met potentie, een team met kracht, een team
dat weer een aantal seizoenen mee kan. Kortom een
leuk en gezellig jongensteam, waar we nog veel plezier aan kunnen beleven.

Het zou een spannende dag worden. Maxim moest
zijn B-licentie verdedigen, maar Nico en Sander
moesten hem juist gaan halen. De poule kwamen ze
alle drie goed door. Nico won al zijn wedstrijden en
dat deden Maxim en Sander ook.
Het gevaar lag hem in de knock-out rondes. Je moest
bij de laatste acht komen om je
B-licentie te behouden of te halen.
(vervolg op blz: 14)

Als je ons landelijk A-team eens wil zien spelen, kom
dan gerust straks langs in september,
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Quinten van Dissel herovert
Clubkampioenschap TTV Huizen

(vervolg van blz: 13)
Het ging bij Maxim in de 1/16 finales fout. In een
spannende vijfsetter verloor hij net en bereikte zo
niet de laatste acht, waardoor hij zijn B-licentie verloor. We hebben afgesproken dat hij hem weer gaat
halen in een van de volgende B/C toernooien in
Hoorn, Assen of Nijmegen.

Op zaterdag 23 mei werden de jaarlijkse clubkampioenschappen voor de jeugd van TTV Huizen gespeeld.
Zoals elk jaar werden in de ochtend de clubkampioenschappen voor de eigen klasse gehouden, ’s middags werd er gestreden voor de titel Algemeen Clubkampioen 2009.

Nico speelde zijn 1/16 finale heel sterk tegen een
jongen met noppen. Hij won deze wedstrijd en behaalde zo zijn B-licentie. De achtste finale verloor hij
helaas, maar het doel was bereikt.

Het aantal inschrijvingen was wat minder als voorgaande jaren, echter waren de wedstrijden er niet
minder spannend en leuk om. ’s Ochtends werd er
dus gestreden voor de clubkampioenschappen in de
eigen klasse. In totaal waren er vijf verschillende klassen.
In de landelijke klasse wist Quinten van Dissel het
clubkampioenschap in de wacht te slepen, in de eerste klasse was Nico Sentini duidelijk de sterkste. De
eerste prijs in de vierde klasse was voor Tim Pauli,
terwijl William Kos de eerste prijs in de vijfde klasse
wist te behalen. In de spannende finale voor de recreanten wist Pardis de eerste prijs voor de neus van
Celia Klein weg te kapen, waardoor Celia dus op de
tweede plaats eindigde.

Sander speelde zijn 1/16 finale rustig en geconcentreerd en won deze dan ook. Ook hij behaalde dus
zijn B-licentie. Door zijn rustige en berekende spel
haalde hij het zelfs tot de finale en was dus de man
van de dag, want hij ging in ieder geval met een beker naar huis.
De finale was tot de vierde game een goede wedstrijd. Sander had zelfs een aantal wedstrijdpunten,
maar helaas, een vijfde set was noodzakelijk. In de
vijfde set was het op. Sander verloor en werd tweede.
Al met al een zeer goed resultaat voor Nico en Sander. Met Maxim heb ik afgesproken dat we de Blicentie zo gauw mogelijk weer gaan terughalen en
daar was hij het helemaal mee eens.

Na een korte pauze werd er ’s middags verder gegaan
en werd er gestreden voor de Algemene Clubkampioenschappen. Er werden twee grote poules gemaakt,
waarna de nummers 1 en 2 naar de halve finales
doorgingen. In de poules waren uiteindelijk weinig
verassingen, alleen de nummer 4 geplaatst, Sander
Lam, werd door de nummer 5 geplaatst, Maxim van
der Kaaij, uitgeschakeld. Hierdoor was Maxim v/d
Kaaij in de halve finale de tegenstander van eerste
team speler Ruben Lam, en was Nico Sentini de tegenstander van Quinten van Dissel.

Namens de T.C.J.
Cees Lam

Uiteindelijk bleken de heren van het eerste jeugdteam een maatje te groot voor de collega’s van team
2. Ruben won met 3-0 van Maxim, terwijl Nico met 31 werd verslagen door Quinten. De strijd om de derde plaats ging dus tussen Nico en Maxim, waarbij
Nico toch de favoriet was gezien zijn resultaten van
het afgelopen seizoen. Er leek dan ook geen vuiltje
aan de lucht, toen Nico met 2-0 in games voor wist te
komen. (vervolg op blz: 15)

Sander, Nico en Maxim
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(vervolg van blz: 14)
Maxim gaf de strijd echter niet op en won de derde
en de vierde game, waardoor de stand weer gelijk
was, 2-2. In de vijfde game wist Nico steeds een
kleine voorsprong op te bouwen, wat resulteerde in
een 9-7 voorsprong. Maxim bleef echter knokken en
wist op een mooie manier toch nog de game en de
wedstrijd te winnen, waardoor de beker voor de
derde prijs voor Maxim was.

’s morgens begonnen in drie 4-kampen. Er werd
gespeeld volgens een halve Davis-Cup systeem,
waarbij er dus 2 single-partijen (kind tegen kind en
‘ouder’ tegen ‘ouder’) gespeeld werden en 1 dubbel. Er konden dus per wedstrijd 3 punten gehaald
worden. Uiteraard werd er ook met handicap gespeeld, zodat de winnaar van te voren niet te voorspellen zou zijn. Nadat alle wedstrijden in de drie
poules waren gespeeld, gingen de nummers 1 door
naar een poule van 3, waarin werd gestreden om de
plaatsen 1 tot 3. De nummers 2 in de poule streden
om de 4e tot 6e plaats, de nummers 3 in de poule
voor de plaatsen 7 tot 9 en de nummer 4 voor de
10e -12e plaats. Hieronder volgen alle uitslagen.
Poule 1
1. Luchino en Gijs
2. Ruben en Cees
3. Erik en Frans
4. Ian en Bram
Poule 2
1. Sander en Harry
2. Nico en Henk
3. Tim en Rene
4. Arianne en Henk

Hoe spannend de strijd om de derde plaats was, in
de finale was de spanning een heel stuk minder. Er
was maar 1 iemand die de toon zette in de finale,
en dat was Quinten van Dissel. Hij liet in de finale
zijn teamgenoot Ruben Lam compleet kansloos en
wist een afgetekende 3-0 overwinning te behalen.
Quinten heroverde hiermee het Algemeen Clubkampioenschap, die hij juist vorig jaar was kwijtgeraakt aan Ruben.

Poule 3
1. Celia en Henk
2. Kristel en Lida
3. Pim en Edwin
4. Liquenda en Marcel
In de poule voor de plaatsen 10-12 werden Arianne
en Henk eerste (plaats 10), Liquenda en Marcel
tweede (plaats 11) en Ian en Bram derde (plaats
12).

Met afstand was Quinten deze dag de beste jeugdspeler van TTV Huizen, en de verdiende winnaar.
Namens de T.C.J.
Jerry van Leeuwen

In de poule voor de plaatsen 7-9 werden Tim en
Rene eerste (plaats 7), Pim en Edwin 2e (plaats 8) en
Erik en Frans derde (plaats 9).

Ouder-kind Toernooi 2009

In de poule voor de plaatsen 4-6 werden Kristel en
Jerry (die de plaats van Lida, de moeder van Kristel,
had overgenomen) eerste, waardoor Kristel en Lida
dus een vierde plaats haalden. Ruben en Cees werden tweede (plaats 5) en Nico en Henk derde
(plaats 6)
(vervolg op blz: 16)

Op een zeer warme, zonnige zaterdagmiddag 30 mei
2009 besloten 12 jonge helden en 12 iets oudere
helden zich te wagen aan een dagje tafeltennis. En
niet zomaar een dagje tafeltennis, maar zij deden
mee aan het ouder-kind toernooi. Hoewel er, technisch gezien, bij niet ieder team sprake was van een
daadwerkelijke ouder-kind verhouding, waren er
toch 8 ouders die met hun kind een team vormden.
Er waren dus in totaal 12 teams, die
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(vervolg van blz: 15)
In de finalepoule wisten Sander en Harry alle wedstrijden te winnen, waardoor zij de winnaars van
het Ouder-Kind toernooi 2009 werden. Zij lieten
Celia en Henk (2e) en Gijs en Luchino (3e) achter
zich. Een ontzettend leuke en gezellige dag en
wederom een geslaagd toernooi!!

We stonden na de enkeltjes 1-1. De dubbel moest de
doorslag geven. We verloren de eerste game met (ik
dacht 11-7). De tweede game was doorslaggevend.
We moesten er een lange verlenging uitslepen. Lang
mede vanwege het handdoeken- ritueel van Henk en
Nico. Na iedere 6 punten kwamen de handdoeken in
aanraking met hun bezwete voorhoofd en nog wat
lichaamsdelen. Bijzonder irritant, maar ik denk dat ze
zichzelf meer uit hun concentratie haalden dan ons.
We wonnen de tweede game uiteindelijk met 16-14.
De ommekeer bleek het te zijn. De derde en vierde
game lukte bij ons alles en ze werden verslagen met
11-6 en 11-4. De eerste pot, 2-1 winst, was binnen.
De tweede pot was tegen Arianne en Henk. Het
krachtsverschil was te groot en we wonnen simpel
met 3-0. Tegen Tim en Rene hadden we meer problemen om te winnen. Zowel Sander als Harry hadden 4 games nodig voor het enkelspel. 2-0 voor, dus
de overwinning in deze poule was binnen. In het
dubbel verloren we kansloos van Tim en Rene, ze
speelden gewoon beresterk dat dubbel. We werden
dus poulewinnaars en zouden gaan strijden voor de
plaatsen 1 t/m 3.

Namens de T.C.J.
Jerry van Leeuwen, interne toernooien

En toen wonnen we ook nog……….

We begonnen tegen Henk en Celia. Sander won de
partij tegen Celia. Harry moest tegen Henk en kreeg
5-0 voor. Harry won de partij in drie games maar het
was wel met het nodige geluk van netje en randje. Ik
heb zelden zoveel net- en randballen gehad in een
partij. Henk, sorry nogmaals, maar zonder geluk vaart
niemand wel. De dubbel wonnen we ook. De 1e partij
3-0 gewonnen. Al met één been kampioen.

Sander Lam vroeg mij een week van tevoren of ik
met hem het ouder-kind toernooi van 30 mei wilde
spelen. Ik hoefde er niet lang over na te denken om
daar voluit ja! tegen te zeggen. Ik heb er geen spijt
van gekregen.
Zaterdagmorgen om kwart voor 10 waren we op de
club. Het begon al aardig druk te worden. In totaal
waren er 12 teams van ouder-kind. Voor de eerlijkheid moet ik bekennen dat ik niet de ouder van Sander ben, maar ja, zijn vader Cees speelde met Ruben
en aangezien je meestal maar één vader hebt, wilde
ik graag voor deze gelegenheid als “zijn vader” optreden. Ik heb hem niet voor niets zo’n drie competities gecoacht, dus ik ken hem wel een beetje.

Tegen Gijs en Luchino stond het na de enkeltjes 1-1.
Sander won zijn enkel. Ondanks een grote handicapvoorsprong lukte het Harry niet van Gijs te winnen.
De dubbel wonnen we nipt in 5 games, dus alweer
een overwinning.
Ongeslagen werden we kampioen. Harry had speciale
supporters in de zaal, namelijk zijn twee kleinzoons.
Ze mochten mee op de foto. Als een trotse opa stond
hij daar. Sander was ook in zijn nopjes door de overwinning. Voor de eerlijkheid dient te worden gezegd,
dat eigenlijk Henk en Celia de morele overwinnaars
zijn. Als nummer twee geëindigd, verdienen zij een
aparte vermelding, omdat dit duo echt vader en kind
zijn. Henk en Celia, van harte gefeliciteerd.
(vervolg op blz: 17)

In de eerste poule waren we ingedeeld bij Nico en
Henk, Tim en Rene en Arianne en Henk. We begonnen meteen tegen het op papier sterkste duo. Sander begon tegen Nico en na een enerverende wedstrijd verloor hij nipt van Nico. Toen was het mijn
beurt om te proberen Henk te verslaan. Henk zegt
altijd dat hij mij als een soort “angstgegner” (een
goed Nederlands woord) ziet. Ik met mijn linker
handje had het in het begin zwaar tegen Henk, maar
na enig aftasten had ik de partij in de knip.

16

(vervolg van blz: 16)
Een bijzonder dankwoord voor de organisatie. Jerry
en Gerben hebben het weer fantastisch gedaan.
Ook een dankwoord voor alle deelnemers en supporters en het bedienende personeel achter de bar,
Peter en zijn kleindochter. Ik kom maar weer tot
één conclusie: wat hebben we fijne mensen in onze
vereniging. Een compliment voor allen.

Aan het eind van de middag werd er ook nog een
potje poker gespeeld. Daarna hebben we met z’n
allen een patatje gegeten, om vervolgens naar het
bowlingcentrum te vertrekken. Op de bowlingbaan
werden er ruim een uur lang strikes en spares gegooid. Charlotte Croll en Ruben Lam bleken de beste
bowlers van TTV Huizen te zijn.
Ik wil graag iedereen bedanken voor de leuke sfeer
en hoop jullie allemaal na de zomerstop weer terug
achter de tafel te zien!

Harry en Sander, 1 juni 2009

Een vreemde zaterdag

Namens de T.C.J.
Gerben de Jong

Op zaterdag 6 Juni heeft de Huizer tafeltennis jeugd
weer een prachtige dag gehad; Het Jeugduitje. Cees
en Peter hadden dit jaar een ietwat ‘vreemd’ tafeltennistoernooi georganiseerd. Er werd gespeeld op
vreemde tafels en ook was er een vreemde kampioen. Er was namelijk niet één kampioen, maar
iedereen was kampioen! Zo ging iedereen aan het
eind van de dag met een prijsje naar huis.

Contributie jeugd
Voor de meeste jeugdleden (o.a. alle leden die betalen per automatische incasso) is voor de eerste helft
van het jaar € 31,90 aan clubcontributie in rekening
gebracht, dit had € 30,90 moeten zijn. Het verschil zal
met de contributie voor de tweede helft van het jaar
worden verrekend.

Wij kunnen terugkijken op een geslaagde dag. De
jongere kinderen hebben ’s middags met Cees het
vreemde tafeltennis toernooi gespeeld. Er heerste
een leuke sfeer en er werd nog best aardige potjes
gespeeld, op de soms erg lastige tafels. De ‘oude
garde’ ging samen met mij, in de tweede zaal tennissen en voetballen.

Monique Gerritse-van de Brug
Penningmeester

Voor in je Agenda
Wanneer:
Maand juni
Maand juli
28 augustus
29 augustus
04 september
07 september
12 september
12 september
03 oktober
12 december

Wat:
Vrijdagavond open van 19:00 t/m 22:00
Vrijdagavond open van 20:00 t/m 22:00
Bedrijventoernooi
Openingsbarbeque
Lentink-cup
Start competitie afdeling
Start competitie afdeling
Start competitie landelijk
Deadline Voltreffer
Deadline Voltreffer
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Voor wie:
Jeugd & Senioren
Jeugd & Senioren
Senioren
Jeugd & Senioren
Senioren
Senioren
Jeugd
Jeugd & Senioren
Jeugd & Senioren
Jeugd & Senioren

