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Dan was er op 4 september weer de jaarlijkse strijd
om de Lentinckcup met de vereniging Rega uit
Nijkerk. Zag het er in het begin er naar uit dat beide
verenigingen niet de noodzakelijke teams op de
been konden brengen is dat uiteindelijk toch gelukt
en werd er weer ouderwets gestreden om de punten, wat resulteerde in een gelijke stand. Omdat niet
elk team had bijgehouden hoeveel games er gewonnen of verloren waren kon geen winnaar worden aangewezen. Er is nu afgesproken om in december bij Rega een tweede poging zal zijn wie een
jaar de beker in zijn beit heeft. Voor een uitgebreider verslag kijk en lees verderop in het clubblad.

V I S S E R S L A T I J N
Start seizoen
De start van het seizoen is deze keer een stuk beter
verlopen dan de vorige keer. Hadden we vorig jaar te
maken met de renovatie van de gymzalen en de kantine, nu konden we het oude ritme weer oppakken.
Zaterdag 29 augustus stond in het teken van de opening. Door Kees Visser, Geert Molenaar en ondergetekende was een fiets- puzzeltocht uitgezet, die aan
de keukentafel in elkaar is gedraaid. Voor de zekerheid heb ik hem zelf nog even nagefietst of alles wat
we bedacht hadden wel in werkelijkheid aanwezig
was. De reacties die ik na afloop heb gehoord waren
positief en er waren sommigen bij die niet wisten dat
ons dorp zo mooi is. De totaaluitslag staat verderop
in het clubblad en de winnaaars, de familie Lam,
hebben inmiddels voor hun prestatie een heerlijke
vlaaientaart gehad, die vooral door de kinderen in
dank aanvaard werd.

De kompetitie is al weer vier weken onderweg met
wisselend succes. Bij de jeugd hebben we aan het
eind van het vorige seizoen te maken gehad met
opzeggingen van diverse kompetitiespelers, vooral
jongens die of een andere sport gingen bedrijven of
zijn gaan werken. Het is landelijk bekend dat het
moeilijk is om jeugdspelers tussen 15 en 18 jaar te
behouden omdat ze of gaan studeren en dan niet
elk weekend beschikbaar zijn of gaan werken voor
een extra zakcentje. Wel kunnen we constateren dat
we beschikken over een groot aantal jeugdigen waar
we weer mee kunnen gaan bouwen. Gelukkig is er
voor deze groep tegenwoordig een startersklasse
waar we momenteel met twee teams in meedoen.
Het team bestaat uit twee personen en spelen ieder
twee wedstrijden en een dubbel. Voordeel is dat de
wedstrijd voor deze groep niet lang duurt ( ongeveer
1 ½ uur ).

Aansluitend was er de traditionele barbeque, die
door ongeveer 50 personen is bezocht. De ZKC heeft
zich hier weer van hun beste kant laten zien en ze
worden bedankt voor hun inzet en vooral ook voor
de altijd weer vervelende schoonmaak erna. Gelukkig waren er hier ook weer de nodige extra handen
die de kantine en keuken weer een beter aanzien
hebben gegeven.
Ook gelukkig weer het traditionele bedrijventoernooi
aan het begin van het seizoen. Moesten we vorig jaar
uitwijken naar een datum in december, wat niet de
gelukkigste tijd is voor veel bedrijven, was het dit
keer weer ouderwets gezellig.
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Holleblok
Een jaar na de oplevering zou dit onderwerp uit het
clubblad verdwenen moeten zijn, maar helaas nog
niet alles is opgelost.
We hebben nog steeds te maken met de onvoorspelbaarheid van de screens die op gezette tijden
ineens omhoog gaan wat leid tot irritatie bij zowel
bij onze spelers als bij de tegenstanders. Gelukkig
hebben we alleen op zaterdag daar last van, maar
omdat dan zowel de jeugd als de senioren die landelijk spelen thuis spelen wel heel erg vervelend.
Daarnaast hebben we nog steeds te maken met een
zeer hoge vochtigheidsgraad in de bestuurskamer.
(vervolg op blz:3)
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(vervolg van blz:2)
Morgen ( maandag 5 oktober ) heb ik weer een
onderhoud over deze zaken en over de invulling
van het buitenterrein met de gemeente. Ik houd
jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

alleen nodig was om in de schaduw te staan. Er was
genoeg te eten, mede dankzij Keurslagerij Wim Koelewijn, te vinden in de Vershof in het centrum van
ons prachtige dorp. Na afloop van de BBQ was er
voor de liefhebbers nog een ijsje toe en koffie met
een likeurtje. We kunnen terugkijken op een geslaagde dag.
Ik wil iedereen die geholpen heeft bij de organisatie,
het opruimen en schoonmaken bedanken voor hun
inzet. En nu maar hopen dat de goede start van het
seizoen doorwerkt in de rest. Zodat we aan het eind
weer een groot kampioensfeest kunnen houden.

Nieuw bestuurslid
Zoals bekend heeft na de laatste algemene ledenvergadering Marcel Molenaar besloten om uit het
bestuur terug te treden. We moesten dus op zoek
naar een vervanger voor hem en die hebben we uiteindelijk gevonden in de persoon van Thijs Fennis.
Frank Hagen heeft zich daar vol voor ingezet. Thijs is
geen onbekende voor ons. Hij heeft al eerder in het
bestuur gezeten als secretaris en moest toen mede
door studie en verhuizing naar Amersfoort afhaken.
Gelukkig heeft hij weer de tijd en de spirit gevonden
om zich voor onze vereniging in te zetten als bestuurslid van de PAC. We zijn nu weer compleet
waar menige vereniging jalours op is.

Kees Visser.
Fietesenrally
Zaterdag 28 augustus 2009 hebben we de opening
van het seizoen gehad met in de middag een
fietspuzzeltocht door de gemeente Huizen en omgeving en aansluitend een barbecue. Beide evenementen kunnen we geslaagd noemen. Aan de fietstocht deden
21 personen mee en de barbecue werd bezocht
door 52 personen.
Van deze plaats nog een hartelijk dank aan de organisatoren en de vele medewerkers/sters.

Jan Visser
Openingsbarbeque
Na een jaar van afwezigheid i.v.m. de renovatie van
vorig jaar werd hij op 29 augustus weer gehouden:
de openingsbarbeque. Het leek er een tijdje op dat
het hele feest niet door zou gaan wegens te weinig
inschrijvingen, maar uiteindelijk hadden zich toch
een kleine 50 personen zich opgegeven. ’s Middags
was er voor jong en oud nog een fietspuzzeltocht
georganiseerd. Maar daar is verderop of –terug al
het een en ander over te lezen.
Gelukkig zat het weer mee. Zodat de tent, die iedere
keer weer met veel plezier in elkaar wordt gezet,

Puzzeltocht
De maandag voor de zaterdag hebben Geert Molenaar, Kees en Jan Visser aan de keukentafel van
laatstgenoemde de puzzeltocht uitgezet aan de
hand van drie bestaande puzzeltochten en de kaart
van Huizen. Dat heeft voor veel commentaar geleid
van Aaf Visser, omdat zij vond dat we dat op de
fiets moesten doen. Achteraf was het de beste keus,
want fietsend en schrijvend hadden we het in één
avond niet gered en het was ook nog regenachtig en
wat nog erger was Kees kreeg al zittend aan tafel
ook nog een lekke band.
Op donderdag heb ik zelf de hele route gefietst om
te kijken of alles nog wel bestond en dat was maar
goed ook want op de Visserstraat stond volgens de
gegevens die wij hadden een huis met een jaartal
erop, maar dat jaartal was weg omdat de gevel gerestaureerd was. Gelukkig stond een paar huizen
verderop een huis met een jaartal die we konden
gebruiken voor het telefoonnummer.
Er hebben 7 groepen gereden met een totaal van 22
deelnemers/sters.(vervolg op blz:4)
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(vervolg van blz:3)
De doorgebelde kilometers waren in willekeurige
volgorde: 22.1, 111.2, 109.3, 87.8 en het juiste
112.1.
Ik heb begrepen van degenen die 22.1 hadden dat ze
het aantal kilometers hebben opgeteld van de afstand steeds naar Huizen.
De uitslag:
1. Familie Lam 1 fout
Gedeelde tweede plaats: Familie Boot en Familie
Weinberg : 1 fout
Gedeelde vierde plaats: Familie Klein en
Familie Gerritsen: 2 fouten
6. Familie Croll: 4 fouten
7. Familie van Haeften en Kristel Koelemij: 5 fouten

Allereerst volgen hier de antwoorden op de vragen:

Uiteindelijk heeft de familie Lam gewonnen omdat zij
de enigen waren van degenen die één fout hadden
die het totaal aantal kilometers correct telefonisch
hebben doorgegeven.

Wie woont op nummer 10 ( Vecht ):
Paul en Henny Dekker
Hoeveel restaurants : 5 Hier had er één koppel 6
geteeld, maar de pub is geen restaurant. Zij waren
ook de enigen die daar door het telefoonnummer
niet goed hadden.
Aantal verdiepingen van de appartementen: 4
Naam watersportvereniging: W.S.V. Gooierhaven
De naam van de straat: Taanderdwarsweg
Jaartal op huisnummer 48: 1996
Naam van de Boerderij: Berendshoeve. Ik heb in
de wandelgangen gehoord dat één koppel dit thuis
heeft gegoogeld en dat betekent strafpunten.
Naam van het museum: Het Schoutenhuis
Jaartal van vestiging : 1995
Waar staat het Wapen van Huizen om bekend:
Oranje Café
Nummer paddenstoel : 20565
Nummer volgende paddenstoel : 20046
Totaal van kilometers : 12.2
Nummer volgende paddenstoel : 20045
Totaal van kilometers : 12.1
Uitkomst van bovenste twee : 24.3
Totaal aantal km op paddenstoel20030/001:
45.2
Totaal van de drie gevonden aantal kilometers:
69.5
Totaal aantal kilometers op paddenstoel:
20031: 42.6
Eindtotaal : 112.10
Het te vinden telefoonnummer was de 06 van Jan Visser

Al met al volgens mij een geslaagde middag voor ons
als organisatoren en deelnemers/sters waarvan
sommigen niet wisten dat het centrum van Huizen
en dan met name de omgeving van de Visserstraat
en Schipperstraat zo mooi is. Misschien een aanrader
om er eens door heen te wandelen.
Jan Visser
Van de ZKC
Na heel veel jaren van trouwe inzet heeft Ingeborg
aangegeven te willen stoppen met haar taak binnen
de ZKC. Per 1 september is zij dan ook officieel gestopt. Ze blijft gelukkig voor ons nog wel schoonmaken en haar bardienst doen, maar niet meer als
commissielid.
Ik ben al aangeweest met een bloemetje en een fles
huppelwater, maar wil haar langs deze weg nogmaals bedanken voor haar inzet. Veel succes met je
nieuwe taak binnen de school van je dochters.
Als ZKC gaan we nu verder met zijn drieën: Paul is de
financiële man en regelt de inkoop, Robert regelt het
barrooster en ondergetekende regelt de overige
zaken.
Namens de ZKC
Kees Visser.

Uiteindelijk waren er maar twee koppels die het
totaal aantal kilometers goed hadden.
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De tafeltennisweek van Peter vd Broek

Het is jammer dat het altijd zo laat komt(als het
komt) want je houd dan zo weinig tijd over.
Onderling zijn dan alle teams al geregeld ook vervoer is geregeld en dan is elke verandering weer
lastig.

Ik ben hier dus aangewezen door Kees Visser om
even een stukje te schrijven nou in ieder geval bedankt Kees.Ik moet dan toch maar proberen er wat
van te maken.

Dan de Zaterdag dan ben ik meestal vroegtijdig op
de club om alles in orde te maken.
Vorig jaar had ik zelf ook nog een team (nu niet
meer) dan zorgde ik dat mijn koffer er stond (in de
toch wel vertrouwde hoek achter in de kantine) de
formulieren klaar lagen als ik vroeg uit moest met
mijn team.
Nu hoef ik niet zo vroeg meer te gaan maar normaal
gesproken ben ik toch wel om 11.00 uur.
Dan moeten er meestal wat tafels tussen uit en de
netten gecontroleerd en omgeruild als ze echt niet
geschikt zijn voor een wedstrijd,en dan wachten op
de tegenstanders.

Zoals iedereen denk ik wel weet speel ik zelf geen
kompetitie meer,maar ben ik nog wel steeds betrokken bij onze jeugd en wel als wedstrijdsecretaris.
En dat doe ik nog steeds na al die jaren met veel
plezier,en zo blijf je toch nog betrokken bij de vereniging.Ik doe dus nog wel het een en ander bij onze
club,maar doordat ik niet meer speel heb ik ook
geen training of kompetitie verplichtingen meer in
de avonden.
Ik zal beginnen bij de Maandag dan doe ik niet zoveel alleen op de mail kijken naar het landelijk bulletin(want die is er dan al) of er geen veranderingen
zijn of boetes.Meestal is dat niet zo ,maar als er wel
veranderingen zijn dat kunnen veranderde lokaties
zijn of zoiets dan moet daar gelijk weer Aktie op
ondernomen worden zodat de coaches vroegtijdig
op de hoogte zijn.

Dan na de wedstrijden de formulieren kontroleren
op e.v.t. fouten wat elke boete dieje krijgt is eer een
te veel.
Gelukkig zijn we meestal boetevrij maar er kan natuurlijk altijd wel iets misgaan maar over het algemeen niet.

Op Dinsdag doe ik meestal niets ,alleen om de 4
weken een bardienst.
Dat wordt voor mij meestal zo geplant dat er die
avond ook voetballen is en ook nog kompetitie,
maar gelukkig is er TV dus je hoeft niet zoveel te
missen.

Dan moeten s,avonds voor 20.00 uur de uitslagen
van alle thuiswedstrijden worden door gemaild naar
het uitslagen adres.
Van het landelijk moeten de uitslagen en persoonlijke resultaten eerst worden door gebeld ook voor
20.00 uur,en daar na alles opsturen zodat Maandag
morgen alles binnen is anders kost dat ook weer een
boete als dat niet met de eerst post binnen is.

Woensdag kijk ik altijd even of het bulletin van de
afdeling er al is maar die laat meestal even op zich
wachten,dan heb ik die woensdag niet zoveel te
doen.
Maar dan zijn er regelmatig nog wel wat klusjes in de
kantine of er zijn weer kapotte netposten of netjes
ook de telborden moeten nog wel eens gerepareerd
worden,dus heb ik evengoed nog wel war te doen
maar ja zo blijf je lekker bezig.

Dan hebben we nog de Zondag dan komen alle uitslagen op de mail binnen en ga ik de formulieren
invullen met de uitslagen van de andere wedstrijden
die zijn gespeeld.
En tot slot schrijf ik dan nog een stukje met de prestaties van onze jeugd en dat stuur ik dan Zondag
naar Jurriaan. En die zorgt er dan weer voor dat het
bij de krant komt.Nou dat is da zo ongeveer mijn
week indeling voor de club.

Donderdag begin ik weer de wedstrijdboekjes voor
Zaterdag weer in orde te maken dan weet ik ook zeker dat het goede wedstrijd nummer er opstaat en
voorkom je een boete.

Voor de volgende voltreffer hoop ik dat Jan Visser
ook wat weet te schrijven over zijn tafeltennis week
Jan veel succes

Vrijdag nog even kijken of het afdelingsbulletin er is
en of er nog veranderingen zijn, dat houd dan wel in
dat dit heel snel nog moet worden doorgegeven aan
de desbetreffende speler en coach.

Namens Peter vd Broek
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Lentink Cup 2009 T.T.V Huizen – Rega

Gijs was nog broodnuchter dus dat zou een oneerlijke strijd worden.....
Nadat de toernooileiding iedereen had bijgepraat
over het gelijkspel hebben we met zijn allen genoten
van een heerlijke borrelhap en een drankje. Dit was
top geregeld door de T.T.V. Huizen.

Omstreeks kwart over acht kwamen de eerste rivalen van Rega uit Nijkerk om te strijden voor de
Lentink Cup. Ze hadden maar een missie; de beker
mee terugnemen naar Nijkerk. Teamcaptain van
Rega, Marty Hendriksen, grapte nog dat bij een
gelijkspel, hij tegen Gijs Molenaar om de winst zou
spelen.

Gezien het gelijke spel ging de beker mee met Rega.
Hopelijk vinden we een geschikte datum om alsnog
de strijd voor 2009 te beslechten. Ik hoop dat jullie
dan weer allemaal meedoen. De beker hoort immers
thuis in de prijzenkast van de T.T.V. Huizen.

Na een openingswoord konden de teams beginnen. De teamindeling was als volgt:
Huizen-1 : Robert Bunschoten, Quintin van Dissel
en Kornel Ringelberg
Rega-1 : M. v/d Kamp, A. Provoost en J. de Graaf

Het toernooi werd voor de derde keer gesponsord
door Lentink Accountants/Belastingadviseurs, waarvoor dank. Frank Hagen, Gijs Molenaar en Marty
Hendriksen bedankt voor jullie inzet die avond om
het toernooi vlekkeloos te laten verlopen.

Huizen-2 : Geert Molenaar, Ruben Lam en Henk
Klein
Rega-2 : Peter, Jos en Ed

Namens de P.A.C.,
Marcel Molenaar

Huizen-3 : Edwin van Dijk, Frank Hagen en
Hans Penraat
Rega-3 : Alexander, Frank en Danny

Van de vrijwilligerscoördinator
Het nieuwe seizoen is alweer een poosje gestart en
de activiteiten binnen onze tafeltennisvereniging
Huizen zijn reeds in volle gang.

Huizen-4 : Nicole van Beurden, Bert Jongerden en
Marcel Molenaar
Rega-4 : M. Veldhuizen, A. Hoorn en Bert

Vele vrijwilligers zijn inmiddels weer bezig de club
“draaiende” te houden; bardiensten, toernooien,
rijders voor de jeugd, coaches, schoonmakers, etc.

Huizen-5 : Harry Kempers, Cees Lam en
Bram Gerritsen
Rega-5 : Paul, Hans en J.P.

Iedereen is weer bezig om u de gelegenheid te bieden een balletje te slaan en een drankje te drinken.
Ook al hebben we in vergelijking met andere verenigingen niet te klagen, toch kunnen we altijd een paar
extra handen gebruiken.

De wedstrijden begonnen goed voor Huizen want
het was telkens winst. Marty begon zich al zorgen
te maken omdat de beker waarschijnlijk niet met
Rega zou meegaan.Maar gedurende de avond
werd het toch spannender en kon niemand voorspellen wie er nu zou gaan winnen. Het kon werkelijk alle kanten op gaan.
Uiteindelijk werd de toernooileiding geconfronteerd met volgende uitslagen:
Huizen 1 – Rega 1 uitslag 4-6
Huizen 2 – Rega 2 uitslag 5-5
Huizen 3 – Rega 3 uitslag 6-4
Huizen 4 – Rega 4 uitslag 4-6
Huizen 5 – Rega 5 uitslag 6-4
Een gelijkspel! Niet alleen in punten maar ook in
sets. De eerder gemaakte grap van Marty werd teniet gedaan door een paar biertjes.

Heeft u of heb jij interesse in het oppakken van een
kleine of grotere taak binnen de vereniging? Wilt u of
wil jij meer betrokkenheid bij onze gezellige club?
Neem dan contact op met ondergetekende. Een uurtje in de maand is al voldoende en de vereniging
vaart er wel bij.
Denk eens aan:
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Een bardienst draaien
Een avondje de kantine schoonmaken
Zitting nemen in de Jubileumcommissie
Jeugd naar een toernooi brengen en/of halen
(vervolg op blz:7)

(vervolg van blz:6)
 Onze adverteerders vragen of ze de club weer
willen steunen
 Prijzen verzamelen voor het Oliebollen-toernooi
 Hulp bij het Kindertafeltennistoernooi
 Als BHV-er de vereniging steunen

Team 6 gelukkig met een herstelde Piet Knop in
het team en nieuwkomer Ernst Baas,Ernst van harte
welkom bij onze club, wel moeten er meer punten
gehaald worden om niet op een gevaren plaats te
eindigen.
Team 7 zit in een zware poule het is een prestatie
als ze de 5 of 6e plaats kunnen ontlopen.

Het zijn zo wat taken, die de komende periode van
belang zijn.
Kom op en meld je aan!

Team 8 gaat samen met Hoogland uitmaken wie
kampioen wordt.

Geert Molenaar
Team 9 is matig van start gegaan er is nog niet
gewonnen het kan veel beter en ik verwacht wel
een 4e plaats.

Kompetitie overzicht najaar 2009

Team 10 staat samen met 2 anderen team op kop,
wie van de drie? Nu Joop terug is van vakantie denk
ik ons team?

Hoe gaat het in de kompetitie na 4 wedstrijden, over
het algemeen goed er kunnen een paar teams kampioen worden maar er moeten natuurlijk nog 6 wedstrijden gespeeld worden en tot nog toe staat er
maar 1 team op nummer 1.Verder valt op dat het
een rommelige kompetitie is veel uitgestelde wedstrijden dat geeft natuurlijk een vertekend beeld en
pas na de inhaalweek zal de stand in diverse poule
echt duidelijk zijn.

Team 11 gaat naar traditie matig toch zal dat team
zich wel handhaven.
Team 12 gaat voor het kampioenschap en na 4
wedstrijden mooi op koers 2 punten achter `t Gooi
waar ze nog 2 keer tegen moeten.

Jammer is dat we al voor de kompetitie begon team
14 moesten terugtrekken een zorgvuldig door de TCS
gemaakt team had geen draagvlak om door te gaan.
Helaas hoorde ik deze week dat Lida Vermeul ernstig
ziek is Lida vanaf deze plaats hopen we op een
spoedig herstel en dat je nog vele jaren voor ons kan
spelen.

Team 13 vorig seizoen gedegradeerd naar de 6e
klas is volgen jaar weer 5e klas wel moet er nog 2
maal gespeeld worden tegen concurrent Buna maar
ik gok op team 13
Bert Jongerden

Overzicht
Prima Donna Kaas Bedrijventoernooi
bij Tafeltennisvereniging Huizen

Team 1 staat 2e op 7 punten van US dat team treffen ze in ronde 5 er zal gewonnen moeten worden
om kampioenkansen te houden

Al jaren houdt tafeltennisvereniging Huizen een
Bedrijventoernooi. Gezien de enthousiaste en positieve reacties in voorgaande jaren kon dit toernooi
natuurlijk ook dit jaar niet
uitblijven. Het toernooi
vond plaats op vrijdag 28
augustus jongstleden.

Team 2 staat 1 punt achter op Over `t Net het is nu
de kans om te promoveren
Team 3 verliest van concurrent Laren met 7-3 het
zal niet makkelijk zijn om weer koploper te worden
Team 4 heeft zich ontwikkeld tot een stabiele 3e
klasser een 3e plaats is het hoogst haalbare, gelukkig is Bert v/d Zwaan weer terug na zijn operatie

Er waren 18 deelnemende
teams van 7 verschillende
bedrijven (Zig Websoftware, Plus Versluis, Castelein
& Basmaci Accountants
Adviseurs BV, ING, Brandweer Gooi en Vechtstreek,
SAS Institute en Primera). (vervolg op blz:8)

Team 5 een gepromoveerd team doet het heel
goed, het team is versterkt met henk Klein en zal
zich moeiteloos handhaven in de 3e klas.
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(vervolg van blz:7)
Om omstreeks 20:15 konden de deelnemers beginnen met de wedstrijden. De teams waren verdeeld over 4 poules, waarin volgens het ½ daviscup systeem gespeeld werd (1 dubbel en 2 enkels
per wedstrijd). Na diverse spannende wedstrijden
was om 23:30 de uitslag hiervan bekend. Van elke
poule gingen de teams op de eerste twee plaatsen
door naar de kwartfinales, waar allen nog dubbels
werden gespeeld. Toen om 0:30 de finale gespeeld
was kon de volgende uitslag bekend gemaakt
worden. Eerste is geworden een team van de
Brandweer Gooi en Vechtstreek bestaande uit
Harry Kempers en Pim Overtoom. Op de tweede
plaats eindigde een team van Zig websoftware
(Gerben de Jong en Gerbert Kooij).

Huizen 7 gaan voor behoud!
Voor de competitie begon zei Alex Smit tegen ons
dat het zwaar zou worden. We hadden een zware
poule getroffen.
De eerste wedstrijd bleek dat al tegen Lelystad.
We verloren met 7-3. Alleen Alex kon een voldoende
scoren. Joop had zijn dag niet en Pieter moest nog
wennen.
De tweede wedstrijd, de eerste dat ik mee deed
moesten we naar Nijkerk., een kippen eindje. Ik had
aangebden om te rijden. We waren bijna in Nijkerk,
voor de vrug over de A28, toen die bleek afgesloten.
Nergens een bord, dus we moesten helemaal omrijden via Harderwijk. Tijdens het rijden had ik gezegd
dat als Joop en Alex het dubbel zouden winnen ik
voor mijn 100% zou zorgen. Ik begon goed de eerste
partij werd gewonnen. Het dubbel werd nipt verloren, dus ik was ontslagen van mijn belofte om alles
te winnen. Of dat gelukt was als zij het dubbel hadden gewonnen

Tevens nog een woordje van dank voor de personen die hebben geholpen om deze avond tot een
succes te maken. Te noemen: Frank Hagen en Bert
Jongerden die hebben geholpen het toernooi in
goede banen te leiden.
Geert Molenaar en Henk Klein die de bar hebben
bemand op deze toch wel wat drukkere vrijdagavond dan normaal. Robert Bunschoten voor het
last minute halen van de broodjes, zodat Geert en
Henk deze ook konden serveren en tensloote Cees
Lam voor de rol van invaller om een late wijziging
op te vangen. Dit was achteraf niet nodig, door
nog een hele late wijziging.

weet ik nog niet zo net. Mijn tweede partij was ten
de jongste van de twee broers.
Hij speelde met mij in plaats van tegen mij. Ik zei er
wat van. hij ontkende dat maar eigenlijk was de sfeer
weg. Ik had beter kunnen slikken, maar ik heb er een
hekel aan als ik als tegenstander niet serieus genomen word. Ik verlies liever met 11- 0 dan dat ik per
ongeluk win omdat de tegenstander zich vergiste in
de inhaalrace. Alex scoorde weer een voldoende,
Joop had zijn dag niet. Uiteindelijk werd het 6-4.
Tegen Barneveld verloren we normaal met 6-4. Tegen Laren speelden we de sterren van de hemel.
Veel sets in vijven, maar dat doet er niet toe. Joop
had een prima dag, hij won twee keer. Pieter speelde
met nieuw rubber de sterren van de hemel. Ik denk
dat hij nu elke week gaat plakken. Hij verloor alleen
tegen Hans Peltser zijn geduld.Zelf won ik er ook
twee. We geloven nu weer een beetje in behoud .
Volgende keer tegen Hilversum; een sterk team,
maar we gaan met het mes tussen de tanden voor de
punten.
Henk oversteegen

Brandweer Gooi en Vechtstreek bestaande uit
Harry Kempers (links) en Pim Overtoom (rechts

8

De 55+ club is weer begonnen.

Van de voorzitter TCJ (JEUGD)……….

Vanaf eind augustus zijn we weer in volle gang. De
opkomst is over het algemeen goed, zo rond de 20
mensen. Elke keer als ik de indeling maak kijk ik een
beetje met angst en beven naar de ledenlijst. Daar
staan nu al 33 plussers op. Stel je voor dat ze allemaal komen, dan zal ik de sjoelbak weer moeten
pakken. Het wordt tijd dat ik tegen de club zeg dat
de tekst op de site aangepast moet worden. Ik heb
nu al een wachtlijst ingevoerd. Nieuwe leden op het
laatste moment zijn Herman Thiel, Piet Knop en
Chris van Leeuwen, hoewel die pas in januari gaat
mee spelen.

“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.”
Met deze tekst beëindigde ik mijn stukje in de voltreffer van juni 2009. Gelukkig hebben we de problemen kunnen oplossen. Team 5 van het voorjaar is
“gepromoveerd” naar team 3. Het team van Kristel
en Pim is aangevuld met Pardis. Pardis kwam uit de
recreanten en doet het na 3 wedstrijden fantastisch.
Hij heeft al 6 wedstrijden gewonnen, wat een prima
resultaat is voor iemand die voor het eerst competitie speelt. Kristel en Pim scoren ook uitstekend, zij
hebben al 8 wedstrijden gewonnen.

We zijn tjok vol. Ik heb wel eens met een opstelling
van acht tafels gespeeld, maar dat is geen succes.
De veiligheid komt dan in het gedrang.Zodra Piet
Versteeg weer terug is van één van zijn vele vakanties gaan we ook ladderen. Ik heb de indeling al
klaar. Nog enig knutsel werk met spijkers ( niet mijn
sterkste kant) om de namen op te hangen.

We staan dan ook bovenaan na 3 wedstrijden met 25
punten.
Als hun coach ben ik trots op hun prestaties. We
gaan voor het kampioenschap. Morgen spelen we
thuis de 4e wedstrijd tegen Shot. De nummer 2 in de
stand, dus spannend.

De uitwisseling met Tilburg staat ook weer op het
programma. Ik wacht op een telefoontje uit Tilburg.
In middels hebben we ook officieel afscheid genomen van Rien v.d.Putten als "bestuurslid"van de 55+
club. Peter Kramer neemt zijn plaats in. Ook langs
dit kanaal wil ik Rien nog een keer bedanken voor
zijn inzet. De overdracht naar mij toe is erg goed
geweest en hij is zo lang blijven functioneren tot ik
een opvolger had gevonden. Peter nu nog een keer
welkom op de plaats van Rien. Je weet dat ik goed
kan delegeren en dat ik erg slordig ben, dus er is een
grote taak voor je weggelegd.

Naast team 1, 2 en 3 voor de gewone competitie,
hebben we nu ook ons 4e en 5e team. Deze teams
bestaan uit welpjes, die inmiddels ook al 3 wedstrijden hebben gespeeld. Wat ik ervan gezien heb is het
een leuke belevenis en de spelers en speelsters genieten er van. Team 4 met Celia en Thijmen en team
5 met Arianne, Timo, Tim en als reserve voor beide
teams Liquenda. Komt allen gerust eens een keer
kijken naar hun prestaties.

Henk Oversteegen

Verderop in het blad zal Peter van de Broek als
competitieleider de standen van de diverse competities verwoorden. Cees Lam gaat weer verder met
zijn externe toernooien. Zo begeleidt hij weer onze
(top)spelers op 17 en 18 oktober in een toernooi in
Hoorn. Medio december zit hij weer een weekend in
Assen met een groep spelers. Op 4 oktober beginnen weer de Jeugd Meerkampen (NJM). Cees, bedankt voor je inzet voor de jeugd en de coaching en
begeleiding van team 1 samen met Patrick Visser.
(vervolg op blz:10)
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(vervolg van blz:9)
Samenstelling van de TCJ
De TCJ zal binnenkort afscheid nemen van Jerry
van Leeuwen, de vorige voorzitter van de TCJ. Jerry heeft mij te kennen gegeven te willen stoppen
met het werk voor de TCJ. Ik ben hem op 1 april
van dit jaar opgevolgd. Jerry verzorgt(de) de interne toernooien samen met Gerben de Jong. Wij zijn
Jerry veel dank verschuldigd voor zijn inspanningen
en werkzaamheden voor de club in het algemeen
en voor de jeugd in het bijzonder.

Let op: door deze goede instructeurs kunnen onze
jeugdige spelers veel leren en hun spelniveau opkrikken. Zeker de kleintjes.
Edwin en Henk, van harte bedankt voor jullie inzet
nu en in het verleden.
We (de TCJ) zullen van Jerry en Edwin nog formeel
afscheid nemen.
Gijs verzorgt nog steeds tot volle tevredenheid de
training op de vrijdag. Dat doet hij ook vol overgave
en plezier voor met name onze jeugdige recreanten.
Als ik het zo eens bekijk, valt het niet mee dat
groepje in het gareel en gemotiveerd te houden,
maar Gijs krijgt het voor elkaar. De jeugd loopt met
hem weg, denk ik. Gijs, ook jij bedankt voor je tomeloze inzet.
Ik wou het hier maar bij laten en groet weer een
ieder van de TTV Huizen.

We zullen hem missen. Het toeval wil dat ook
Gerben voor lange tijd niet meer zo frequent op de
club kan zijn. Hij werkt momenteel voor Defensie
in het zuiden van het land en is dus doordeweeks
niet in Huizen. Gerben blijft wel lid van de commissie, maar kan uiteraard de organisatorische en uitvoerende werkzaamheden tijdelijk niet meer geheel uitvoren.
U begrijpt het al: de TCJ is op zoek naar aan nieuw
lid voor de interne toernooien. Wie zich geroepen
voelt, kan met ondergetekende of iemand van de
TCJ (Peter, Cees en Gerben) contact opnemen.
Met de komende maand december in aantocht,
waarin het kindertafeltennistoernooi en het oliebollentoernooi op stapel staan, kan de TCJ wel versterking gebruiken. Schroom niet, neem contact
op, als je belangstelling hebt.

Harry Kempers,
voorzitter TCJ
Jeugdcommissie Kompetitie:
De kompetitie is weer begonnen de eerste wedstrijden zijn weer gespeeld. Dan moet er dus weer wat
worden geschreven in de voltreffer.
Het is nog heel pril dus er is ook nog niet zo heel
veel te schrijven natuurlijk maar we zullen het weer
proberen toch iets op papier te zetten.
We zijn deze kompetitie gestart met 5 teams waarvan deze keer 2 starters teams.

Trainer
Gelukkig hebben we in Patrick Visser onze nieuwe
trainer voor de jeugd gevonden. Voorlopig zal hij de
training op de dinsdag van 19.00 uur tot 20.15 uur
verzorgen. We blijven op zoek naar een vaste trainer, maar ik heb Patrick bezig gezien en was onder
de indruk. Met veel overgave en overwicht leidde
hij de training. Streng doch rechtvaardig. Patrick,
hartstikke bedankt dat je ons en de jeugd wilt
helpen. Fijn!

Dit is voor ons ook nieuw dit hebben we in al die
jaren nog niet gehad,maar het is wel erg leuk.
De kinderen zijn heel enthousiast en alleen dat is al
de moeite waard om het te doen.
Ook de ouders leven helemaal mee zij vinden het
ook heel leuk om hun kinderen te zien spelen in
andere zalen en andere tegenstanders dan altijd
dezelfde. Het vervoer is hier zo geregeld dat er om
beurten wordt gereden door 1 van de ouders naar
een uitwedstrijd en dat gaat ook heel goed gelukkig.
Alle twee team zijn tot op heden alle twee 1 keer uit
geweest en 1 keer thuis.

Voor de donderdag hebben we een trainerswissel.
Edwin geeft het stokje over aan Henk Oversteegen.
Ik zag Henk afgelopen donderdag (gisteren) ook met
veel overgave de training leiden. Af en toe keek ie
streng, maar ik zag dat ie er veel plezier in had. Vol
discipline en overgave. Onze jeugd zal er veel aan
hebben, net zo als zijn team 2. Henk is al jaren coach
van team 2. Gedreven en streng, maar ik denk (ik
weet het wel zeker) dat zijn spelers hem op handen
dragen.

Het was bij de 1e thuiswedstrijd nog een beetje verwarrend of je nou met 2 of 3 spelers mocht spelen
dat was nog niet helemaal duidelijk.
(vervolg op blz:11)
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(vervolg van blz:10)
Ik had gehoopt dat het schema in het wedstrijdboek
zou zijn ingevoegd maar dat is even mis gegaan dat
was wel jammer, ik was zelf n.l. nog op vakantie
vandaar.
Maar nu is het allemaal duidelijk het maakt n.l. niet
uit of je met 2 of met 3 kinderen bent het kan allebei, het schema laat dat ook goed zien.
Jammer dat Liquenda Molenaar een beetje is afgehaakt bij deze kompetitie maar gelukkig kan zij wel
af en toe een keer invallen wanneer dat nodig
mocht zijn. Hopelijk blijft dat een beetje doorgaan
met deze jonge kinderen het is toch leuk voor ze.

We hebben Nico helemaal zelf laten beslissen maar
deze viel voor ons heel gunstig uit. Zijn beslissing was
hij wilde liefst met zijn eigen team kampioen worden
en dat vind ik toch wel clubliefde en ook een goed
gebaar naar zijn medespelers.
Er is wel in het team besloten in overleg dat Nico alle
wedstrijden meespeelt dan moet er volgens mij (en
ook volgens de andere commissie leden ) wel een
kampioenschap in zitten. Dit ook gezien de sterkte
van de andere spelers,alleen zij rouleren dan nog wel
eens. De andere spelers zijn Sander Lam ook meestal
wel goed voor 2 keer winst,Kevin Kos ook goed voor
minimaal 1 partij en Maxim vd Kaaij ook minimaal 1
partij en dan winst in het dubbel moet het zeker tot
de mogelijkheden behoren.
Het zou ook een heel mooi succes zijn voor Henk
Oversteege die zich toch al diverse jaren inzet voor
ditzelfde team om toch de overstap naar het landelijk te kunnen maken met zijn jongens want zo mag
je zijn toch nu denk ik wel noemen (mijn jongens).
Ze hebben de 2 wedstrijden die zij tot op heden hebben gespeeld dan ook wel ruim gewonnen met 2
keer 9 – 1 jongens ik kan alleen maar zeggen ga daar
mee door.Ik kan er verder niets aan toevoegen jullie
moeten het doen ik kan jullie wel succes wensen.

Dan nu even iets over Huizen 1 het is toch ons
vlaggenschip van de jeugd,eigenlijk moet je daar
mee beginnen maar ik vond het wel leuk om eerst
met onze nieuwe aanwinst te beginnen die kunnen
ook nog wat langer bij de jeugd spelen. Maar om alle misverstanden te voorkomen we hebben ook plezier om naar ons 1e jeugd team te kijken hoor.
Ze doen het heel goed de 1e wedstrijd ging dan wel
verloren maar we houden het er maar op dat dit de
aanloop was voor de rest van de kompetitie.
Ze zijn in ieder geval weer mooi met z,n drieen
(maar dat is logisch anders kon je niet spelen)
Door dat we 1 speler van Woerden er bij hebben
gekregen voor degene die hem nog niet kennen hij
heet Maarten Versloot. En voor de mensen die hem
in levende lijve willen zien zou ik zeggen kom kijken
als ze thuis spelen dat is nog gezellig ook.

Huizen 3 dit team was even een probleem in de
samenstelling maar het is toch weer gelukt.We hebben bij onze recreanten toch een speler gevonden die
wel kompetitie wilde gaan spelen zo dat zij toch ook
weer met z,n drieen waren.Wel zijn ze 1 klasse lager
gaan spelen anders zou het te gek worden ,als je net
begint in de kompetitie moet het wel leuk blijven
natuurlijk anders haak je misschien weer snel af met
de gedachte van het gaat mij toch niet lukken en dat
moeten we niet hebben.Gelukkig gaat het heel goed.
Dit team bestaat nu uit Kristel Koelewijn en Pim de
Keijzer en als nieuwkomer Pardis Fagir.
(vervolg op blz:12)

Als je 1 keer geweest bent ben je misschien wel helemaal verkocht en kom je elke keer,voor de kleinere kinderen hoef je het niet te laten die kunnen rustig mee ook daar is voor gezorgd die vermaken zich
ook wel. En hoe meer supporters hoe beter is ook
leuk voor de spelers.
Huizen 1 heeft zijn 2e wedstrijd dan ook ruim gewonnen met 10 – 0 dus zijn zij op de goede weg.
Ze zijn ook in de bevoorrechte positie dat zij zelfs 2
coaches hebben dus wat wil je nog meer.
Cees Lam was er natuurlijk al en daar is Patrick Visser nog bij gekomen, op zich een hele goede zaak
natuurlijk. Dus met zoveel tafeltennis ervaring moet
het toch wel goed komen.
Huizen 2 dit team gaat voor het kampioenschap in
de 1e klasse,en dat moet dacht ik nu toch wel een
keer kunnen ook. Gelukkig hebben we Nico Sentini
voor onze vereniging kunnen behouden, hij had n.l.
een aanbod om bij een andere vereniging landelijk C
te kunnen spelen.
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(vervolg van blz:11)
In de 1e wedstrijd moest hij nog even wennen en
kwam hij nog niet tot winst ,maar de 2e wedstrijd
werd gewonnen met 10 – 0 dus daar
won hij er ook 3.
In de 1e wedstrijd waren Kristel en Pim wel allebei
goed voor 2 keer winst dus denk ik dat ook hier wel
een goede klassering in kan zitten ga zo door dan
moet het kunnen.

Dus heb ik alles nog even snel in het werk gezet om
dat nog bij de bond in orde te krijgen en dat is gelukt
gelukkig,dus nu bestaat dit team weer uit
3 personen. En omdat team 5 uit 3 personen bestaat
is er altijd eventueel wel een invaller voor team 4.
Het 5e team bestaat uit Arianne Boot en Tim Hoek
en Timo Weinberg en e.v.t Liquenda Molenaar.
Nou heb ik bij alle lagere klassen wel alle namen
genoemd dan moet ik ze van de hogere teams toch
ook eigenlijk wel noemen nou dat zal ik dan doen.
Team 1 bestaat uit Quinten van Dissel en Ruben Lam
en Maarten Versloot de spelers van team 2 heb ik al
wel bij naam genoemd in het verhaal maar ik zal ze
nog even officieel noemen het zijn Nico Sentini,
Maxim vd Kaaij ,Sander Lam en Kevin Kos. Zo heb ik
alle teams weer even de revue laten passeren.
En nu zullen we maar weer hopen dat het aantal
leden bij de jeugd weer een beetje gaat aantrekken
want daar doe je het toch allemaal voor.

e

Dan hebben we Huizen 4 dat is het 1 starters
team met Celia Kein en Thijmen van Dijk
Ook zij zijn best wel goed van start gegaan de 1e
wedstrijd werd meteen met 3 – 2 gewonnen.
Jammer dat hun 2e wedstrijd werd verloren met de-

Want het is toch altijd nog zo zolang de jeugd er
plezier in heeft heb ik het ook nog steeds en ik denk
mijn commissie leden ook.
Jongens wat ik nog wil zeggen is ga wel zoveel mogelijk naar de trainingen want dat is echt wel nodig
maar train wel serieus daar word je beter van.
Het is jammer dat we nog geen nieuwe trainer hebben maar gelukkig dat Patrick Visser het op zich
heeft genomen op de Dinsdagavond Luisteren jullie
goed naar wat hij zegt hij heeft ervaring genoeg om
jullie op een hoger niveau te brengen.
Verder wens ik jullie nog veel speel plezier in het
vervolg va deze kompetitie.
En wie weet nog een paar kampioenen succes allemaal.

zelfde cijfers maar daar moest een invaller meespelen omdat Thijmen die dag echt niet kon ,toen heeft
Liquenda mee gespeeld maar zij had nog heel niet
gespeeld en dan voor het eerst in de kompetitie en
ook nog uit valt best een beetje tegen.
Maar er zijn nog veel wedstrijden te gaan dus er is
nog niks verloren.
Als jullie zo doorgaan moet er best nog een hogere
plaats in zitten,het is al mooi als jullie er plezier in
hebben dat is heel belangrijk.
Ik weet wel winnen is altijd leuker maar dat kan nou
eenmaal niet altijd er is altijd een winnaar en een
verliezer en verliezen blijft niet leuk maar ook daar
moet je aan wennen.

Namens de Techn.Comm.Jeugd
Peter vd Broek

Huizen 5 is ons 2e startersteam zij komen uit in de
starters B kompetitie .
Zij zijn gestart met een team van 3 personen,daar
kwam later een probleem dat Liquenda niet meer
alle wedstrijden kon mee doen,nu proberen we dat
zo op te lossen dat zij al en toe een keer kan invallen
in 1 van de 2 teams. Maar gelukkig kwam er redding
Tim Hoek had dat eens even bekeken en hij zag dat
ook wel zitten die kompetitie.
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Peter, heb je de bloemen al besteld?

Trots keek ik steeds op de site van Huizen om te zien
of we weer team van de week zijn geworden. Dat
valt steeds weer tegen. Harry Kempers en zijn team
winnen steeds met 10-0. Ik vraag me af of Harry niet
bedongen heeft toen hij voorzitter werd van de
jeugdcommissie dat zijn team in de zesde klasse
moest spelen, dan werd dat team steeds team van
de week en kan hij met een air rondlopen van :”Kijk
mijn team eens presteren!”Terug naar team twee,
want daar gaat het om.

Met deze uitspraak gaf Nico aan dat hij het volste
vertrouwen heeft dat
Huizen twee op weg is naar het landelijk C.
Hoewel ik van mening ben dat dat inderdaad mogelijk is, huldig ik het principe van iets minder optimisme. Brul niet zo hard, maar werk hard aan deze utdaging zelf had ik eigenlijk anders willen beginnen
met dit stukje maar de uitspraak van Nico is wel een
uitdaging. Zelf had ik gedacht aan:Huizen twee op
weg naar landelijk C. Dat geeft meer aan dat het een
streven is dat nog geen realiteit is.

Ik ben trots op mijn team het vertoonde spel is
goed. De wil om te winnen is de helft van het spelletje. Als ik naar de tegenstanders kijk hebben jullie
een voordeel. Vooral bij Rega viel me dat op. Er
werd zoveel gemopperd en zo weinig gekeken naar
eigen fouten. Technisch zijn ze niet veel minder,
maar door een andere in stelling wordt die techniek
niet omgezet in winst. Zodra Kevin zijn idee van het
vijfde set syndroom van zich afzet, zal ook bij hem
blijken dat een score van 100% mogelijk is. Maxim
speelde tegen Rega een prima wedstrijd. Leuk, gevarieerd en met een grote wil om te winnen. Volhouden Maxim! zo wil ik het graag zien. Laat zien in de
rest van de competitie dat Huizen twee op weg is
naar het landelijk C.

We zijn goed begonnen tegen TTVN met 9-1 winst en
goed doorgegaan met 9-1 winst tegen Hoogland en
we bonden vervolgens ook Rega met 9-1 aan de zegekar. Nico en Sander zijn nog ongeslagen, terwijl
Maxim en Kevin er steeds maar één verloren. Naar
mijn idee waren dit de zwakste teams, Nico zal wel
weer aangeven dat wij de sterkste zijn en dat daarom met 9-1 gewonnen werd. De toekomst zal uit wijzen of we ook met 9-1 kunnen winnen van Gispen,
Zttc en Hilversum.

Henk Oversteegen
Voor in je Agenda
Wanneer:
15 oktober
17 oktober
18 oktober
24 oktober
14 november
14 november
14 november
15 november
21 november
28 november
12 december
12 december
12 december
19 december
20 december
24,25,26 december
28 december
29 december

Wat:
Prima donna Kaas recreantentoernooi
BC Toernooi Hoorn C
BC Toernooi Hoorn B
Heren 1 en Jeugd 1&2 thuis
Afd. Fin NJM
Heren 1 thuis
CA Toer Berkel Roderijs
CA Toer Berkel Roderijs
Jeugd 1 thuis
Heren 1 en Jeugd 1&2 thuis
1e ronde midden meerkamp
Deadline Voltreffer
¼ finale NJM Almere
BC Toernooi Assen
BC Toernooi Assen
Gesloten
Prima Donna Kaas Oliebollentoernooi
Prima Donna Kaas Oliebollentoernooi
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Voor wie:
Senioren
Jeugd
Jeugd
Jeugd & Senioren
Jeugd
Senioren
Jeugd
Jeugd
Jeugd
Jeugd & Senioren
Jeugd
Jeugd & Senioren
Jeugd & Senioren
Jeugd
Jeugd
Jeugd & Senioren
Senioren niet leden
Senioren

