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De verhalen komen los:

Tafeltennisvereniging Huizen en Arie Rebel:
60 jaar SAMEN!!!

“We begonnen in de Schoolstraat en voor we lid van
de bond werden, moest de zaal natuurlijk gekeurd
worden. Dus kwamen er 2 mannen, die even een
potje gingen spelen om te zien of het allemaal wel
goed was. Die mannen waren Ton en Joop Sertons
van de vereniging Vitus uit Blaricum. Ton speelt op
dit moment bij onze 55plus-club en is dus ook nog
steeds actief! Er stond een grote potkachel, die we
vaak zelf moesten aanmaken voor we konden gaan
spelen. De zaal was zo klein, dat een verdediger zelfs
een keer iets te ver naar achteren liep en door de
ruiten heen ging. Dieptepunt was wel, dat we met 6
man overbleven en zelf de contributie bij elkaar
moesten leggen om de zaalhuur te kunnen blijven
betalen.”

In het kader van het 60 jarig jubileum van onze vereniging besloot ik een interview te houden met ons
langst zijnde lid, Arie Rebel, die tevens 1 van de oprichters is van de vereniging.
Toen ik Arie hiervoor belde, was hij meteen enthousiast en al snel was een afspraak gemaakt.
Op een winterse avond werd ik van harte welkom
geheten door Arie en zijn vrouw Teuni. Arie is Arie,
zoals iedereen hem kent: direct, trots, vriendelijk en
“to-the-point”
“Zeg het maar, wat wil je weten?”

Intussen krijgen we een tweede kopje koffie en Teuni
geeft aan, dat ze niet zo heel veel met de vereniging
heeft. Opvallend is, dat ze wel feilloos alle gebeurtenissen weet en Arie blijft aanvullen!

Ik laat hem een aantal vragen lezen en Arie antwoord
nuchter: “Dat weet je toch allemaal al? Dat heeft al
eerder in interviews gestaan!”
We gaan toch beginnen en ik vraag Arie naar de oprichting. Hoe kwamen jullie op het idee om een vereniging op te gaan richten?

Arie gaat door:
“In de Trompstraat hadden we een wat grotere zaal
en werden we groter. Er werd ook hoger gespeeld
door de komst van de familie Tessensohn. Er werd
Overgangsklasse gehaald. Bij uitwedstrijden gingen
we mee in een grote vrachtwagen. Dat waren leuke
tijden”.

Arie: “Joop van de Born, Joop Ruyzendaal en Klaas
Visser tafeltennisten regelmatig met elkaar. Ik deed
hetzelfde bij de knapenvereniging. Met een man of 8
zijn we uiteindelijk naar de SV Huizen voorzitter van
Eijden gestapt om te vragen of we een vereniging op
konden richten. We kregen toestemming en de oprichtingsvergadering werd gehouden in het oude Hotel Promenade. Ik was toen 16 jaar en de jongste van
allemaal, maar werd meteen wel als materiaalcommissaris benoemd.”

Als ik aan Arie vraag wat de hoogste klasse is geweest,w at hij gespeeld heeft, komt er direct een
grote lijst tevoorschijn met alle teams en klassen, die
Arie gespeeld heeft. Uit de lijst blijkt, dat Arie als
hoogste Promotie 1e klasse heeft gespeeld. Dat seizoen was de eerste keer met Piet Knop. Daarna waren Arie en Piet onafscheidelijk.

Arie gaat er eens goed voor zitten, terwijl zijn vrouw
Teuni de koffie inschenkt en hem aanvult.

Als ik vraag naar de dieptepunten, hoeft Arie niet
lang na te denken en noemt 2 gebeurtenissen.
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“De tijd, dat we met 6 man over waren was een dieptepunt en daarnaast een bestuurscrisis, waarbij
niemand meer in het bestuur was. Klaas Schaap van
de SV Huizen kwam toen naar me toe en zei in het
Huizers: Arie, taatjen, dat gaet niet zo. Jij motten mar
vurzitter wurden. En dat gebeurde dus”
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Vroeger was Arie altijd positief kritisch en wist met
zijn vragen het bestuur soms behoorlijk lastig. De
laatste jaren is hij milder, maar wel altijd betrokken
bij de vereniging.(vervolg op blz:3)
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Jubileumcommissie

(vervolg van blz:2)
Arie: “Leeftijd en levenservaring maakt je milder. Dat
neemt niet weg, dat ik wel kritisch alles volg en ook
betrokken wil blijven.

Hier weer even een kleine update van de Jubileumcommissie.
Inmiddels hebben alle leden de uitnodigingen ontvangen. Mocht dat niet zo zijn, dan wil ik vragen om
dit kenbaar te maken op het e-mailadres:
jubcom@ttvhuizen.nl

Ik vind, dat ik als ere-lid toch een verantwoordelijkheid blijf houden. Die titel is niet zomaar een titel.
Het betekent voor mij, dat ik me ook verantwoordelijk blijf voelen voor het wel en wee van de vereniging. Ik heb net een aantal ere-leden zover gekregen,
dat ze mee gaan doen met schoonmaken.”

Reageren op de uitnodigingen kan op verschillende
manieren:





Als hoogtepunten noemt Arie ook 2 dingen
Arie: “Het spelen van tafeltennis en het 50 jarig jubileum. Dat laatste was toch wel een mijlpaal. Jammer,
dat er op de feestavond zo weinig leden aanwezig
waren.”

In dus bus doen op de club
Inleveren op Delfland 25
Inleveren op e-mailadres jubcom@ttvhuizen.nl
Via onze website

Misschien ten overvloede, maar ik wil nogmaals benadrukken, dat de uitnodigingen voor receptie en
feest ook bedoeld zijn voor
ouders van jeugdleden!!!
Nog even een tipje van de sluier opliften….
Op de receptie zullen natuurlijk de nodige sprekers
hun woordje doen. Uiteraard zullen we ons erelid en
1 van de oprichters van de t.t.v. Huizen Arie Rebel in
het zonnetje zetten! Dat alleen al is een reden om te
komen.
Het toernooi beloofd een gezellige happening te
worden. Vindt u het Oliebollentoernooi een hoogtepunt? Dan wilt u dit niet missen! En de lunch wordt
door ons verzorgd.
En dan het hoogtepunt: de Feestavond! We hebben
een enorm leuke band weten te contracteren, dus
live muziek, versiering, hapjes, drankjes….
Ik hoop, dat we heel veel leden gaan zien tijdens 1
van deze evenementen.

Hoe kijkt Arie nu tegen de vereniging aan?
Arie: “De kracht van onze vereniging blijft, dat we
sfeer en prestatie kunnen combineren. We betalen
niemand, trekken geen spelers aan; dat zou de doodsteek voor de vereniging kunnen zijn. Ook al lopen
we qua ledenaantal terug, we blijven een leuke vereniging. Als ik om me heen kijk, dan verdwijnen er
meer en meer verenigingen. De 55plus-club blijf ik
erg leuk vinden. In februari bestaan we 24 jaar! Meer
en meer oud-leden, ere-leden en leden van andere
verenigingen komen erbij. Het niveau gaat daarmee
omhoog. We moeten wel oppassen, dat het geen
club binnen de 55plus-club wordt.”

Namens de jubcom
Geert

Als laatste vraag ik Arie wat hij de vereniging toewenst.
Arie: “Ik wens, dat de vereniging nog jaren voort bestaat; zonder fusies, zonder problemen, maar in de
gemoedelijke sfeer, die onze vereniging zo krachtig
maakt”.
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Maar één kampioen
team 10, Henk, Joop, Pieter en Alex: van harte gefeliciteerd; in de vijfde klas wel 2 dregadanten, team 9
en 13.. We gebruikten 20 invallers, ook zij bedankt
voor hun tijd; door ons werden weinig wedstrijden
uitgesteld, meestal was dat op verzoek van de tegenpartij, bij mijn weten zijn alle verzoeken om ingewilligt. Voor de penningmeester was het een goede competitie: nul boetes!

Maar één kampioen, een schraal seizoen; team 1 en 2
weer 2e, het zit ze niet mee; team 3 en 4 draaiden in
de 1e klasse een goed seizoen, de 3e klassers waren
matig op dreef, een heel goede prestatie van debutant Nico; de 4 klassers draaiden goed mee, weing
kans op een kampienschap maar degradatiegevaar
was er ook niet; in de 5e klasse onze kampioen,
Team1

Team 2
Punten

Team 3
Punten

Punten

Team 4
Punten

de Veluwe 1

75

VTV 4

72

Over `t Net 1

64

Shot 2

74

Huizen 1

60

Huizen 2

70

UTTC 1

58

Huizen 4

51

Spirit 1

50

SVO 2

57

Huizen 3

57

Hilversum 7

51

Hilversum 3

46

ATC 1

36

Almeerspin 1

56

Over `t Net 2

47

Vriendschaar 2

44

Gispen 2

34

Woerden 2

37

Woerden 1

46

Ilac 2

25

Over `t Net 3

31

ATC 2

28

Bijmaat 3

31

Gijs
Andre
Frank

90%
52%
40%

48,0%

Jerry
Danny
Gerard

80%
63%
38%

Geert
Robert
Ruben
Jurriaan

20,0%

Kornel
Patrick V
Quinten

Team 5
Punten

80,0%
80,0%

Team 6
Punten

Team 7
Punten

44,4%
55,6%
71,4%

Team 8
Punten

ZTTV 2

71

Goodluck 1

72

`t Gooi 2

64

Veenland 1

66

SHOT 4

63

Hilversum 14

52

Almeerspin 7

61

TTCL 2

63

Effect 2

56

Buna 2

51

Huizen 7

51

Laren 4

54

Huizen 5

47

Shot 6

46

Elan 6

45

Huizen 8

51

Goodluck 2

40

Huizen 6

45

ATC 7

44

VEV 3

38

HTTC 5

23

laren 3

34

Buna 3

35

ONI 3

28

Frank
Thijs
Monique
Edwin

33,3%

Kees
Rob
Hans
Nico
Gerben

34%
44%
0%
83%
0%

Marcel
Pieter
Nicole
Sabine

71%
71%
33%
33%

38,1%
41,7%
66,7%

(vervolg op blz:5)
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Piet
Ernst
Richard
Yorick

58%
30%
67%
67%

(vervolg van blz:4)
Team 9
Punten

Team 10
Punten

Team 11
Punten

Team 12
Punten

HTTC 9

67

Huizen 10

68

Smash 4

69

ATC 9

69

ZTTV 4

67

LTTC 5

62

SVE 7

65

LTTC 4

64

D. Egberts 1

61

Werinon 1

59

Huizen 11

52

Huizen 12

57

Jonathan 1

40

Tovo 3

52

Hoogland 5

44

Hilversum 22

47

de Schans 4

37

Hilversum 23

42

Overhees 2

39

Elan 9

32

Huizen 9

28

Almeerspin 11

17

Reflex 3

31

Hoogland 6

31

Harry
Manuela
Paul
Bram

68%
38%
19%
17%

83%
81%
52%
62%

Cees
marcus
Albert
Ingeborg

82%
89%
17%
25%

Team 13
Punten

Alex
Joop
Henk
Pieter

88%
29%
33%
58%

Team 14
Punten

ZETA 3

75

Muiden 1

66

REGA 7

71

Hilversum 21

65

Smash 3

48

Huizen 14

53

LTTC 7

43

Almeerspin 10

52

Bunschot 4

40

MTTV 2

36

Huizen 13

23

LTTC 6

28

29%
26%
17%
27%

Piet
Bert
Martin
Hennie

87%
50%
14%
37%

Hans
Leo
Piet
Gerrit

Harry
Manuela
Paul
Bram

Team indeling senioren voorjaar 2010
Team1
3 divisie zaterdag
Gijs Molenaar
André Rebel
Frank Bilius

Team 2
1 klasse vrijdag
Patrick Visser
Quinten van Dissel
Kornel Ringelberg

Team 3
1 klasse vrijdag
Jerry van Leeuwen
Gerard Kampst
Danny Harthoorn

Team 4
1 klasse vrijdag
Robert Bunschoten
Geert Molenaar
Jurriaan Dekker
Ruben Lam

Team 5
3 klasse vrijdag
Edwin van Dijk
Monique Kievith
Thijs Fennis
Nico Sentini

Team 6
3 klasse vrijdag
Kees Visser
Rob Barendregt
Bert v/d Zwaan
Frank Hagen
Hans Penraat(res)

Team 7
4 klasse vrijdag
Marcel Molenaar
Nicole v Beurden
Sabine Dekker Van Duinkerken
Pieter Bosch

Team 8
4 klasse donderdag
Piet Knop
Ernst Baars
Yorrick Westland
Richard Hol
Joop Manussen (res)
(vervolg op blz:6)
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(vervolg van blz:5)
Team 9
4 klasse dinsdag
Henk Oversteegen
Pieter Kos
Alex Smit
Joop Rövekamp
e

Team 13
5 klasse vrijdag
Gerrit Snikkenburg
Leo van Bijleveld
Hans le Poole

Team 10
5 klasse donderdag
Ingeborg Rebel
Albert de Weerd
Cees Lam
Marcus Witteman
Monique Gerritse-van de Brug
e

Team 11
5 klasse vrijdag
Harry Kempers
Bram Gerritse
Manuela Schuurman
Paul Dekker
e

Team 12
5 klasse vrijdag
Henny Dekker
Martin van Toorn
Piet Zittersteijn
Bert Jongerden
e

De eerst genoemde zijn aanvoerders.

e

Namens de TCS
Bert Jongerden

Op 30 november heeft de T.C.S. samen met de T.C.J.
gesproken met John Scott. John is zeer tevreden over
de trainingsgroepen, vooral over het enthousiasme
van de deelnemers en de opkomst. Over de combinatiegroep is John erg positief daar dit aansluit bij
zijn ideeën (getalenteerde jeugd aangevuld met sterke senioren) om onze beste tafeltennissers nog beter
te laten worden. De verschillende speelstijlen van de
toegevoegde senioren, alsmede hun ervaring zijn
voor onze jeugd van belang om door te groeien.
Daarnaast is ook voor deze senioren de ideale manier om zelf op niveau te trainen en zich te verbeteren. De groep met lagere senioren is ook een succes,
ondanks de vaste patronen van de deelnemers is er
de bereidheid om hun spel te verbeteren en open te
staan voor verandering. Het voorjaar van 2011 zal
John dus wederom training geven bij de T.T.V. Huizen, onze dank hiervoor.

Training senioren
Het afgelopen najaarsseizoen hebben de senioren
kunnen trainen onder een drietal trainers. Henk
Oversteegen heeft, geassisteerd door Ina Busscher,
al jaren de recreanten onder zijn hoede. Gijs Molenaar traint sinds afgelopen seizoen de hogere senioren. John Scott traint, naast de combinatiegroep met
de jeugd, al weer twee seizoenen de lagere senioren.
Wij, als T.C.S., zijn hier zeer tevreden over.
Alle senioren hebben de gelegenheid te kunnen trainen onder begeleiding. Dit sluit aan bij het, door het
bestuur, vastgestelde beleid. De eerste doelstelling is
om ieder lid de mogelijkheid te geven om te trainen,
middels een trainer en/of vrijspelen. De tweede
doelstelling is het verbeteren van het spelniveau om
ieder lid de mogelijkheid te bieden op een zo hoog
mogelijk niveau te spelen, waarbij het voor de T.T.V.
Huizen het streven is om een zo groot mogelijk aantal landelijk spelende teams met een zo hoog mogelijk haalbaar niveau te bereiken. De derde doelstelling is een gezonde balans aanhouden tussen de eerste en tweede doelstelling.

Gijs Molenaar had zich beschikbaar gesteld om de
hogere senioren, die tussen de combinatiegroep en
de groep lagere senioren in vielen, te trainen. Ook
hier zijn de deelnemers erg positief. Vanaf deze plek
wil ik Gijs nogmaals laten weten dat wij dat zeer
waarderen, daar Gijs al veel vrijwilligerswerk doet
voor bijvoorbeeld de jeugd en natuurlijk zelf nog een
aardig balletje slaat. Gijs zal komend voorjaar weer
beschikbaar zijn voor deze groep.

Het animo onder de deelnemers is zeer groot en aan
de geluiden te horen hebben wij het gevoel dat
iedereen erg blij is met de trainingen. Natuurlijk gebeurd het weleens dat mensen moeten werken, een
competitiewedstrijd moeten spelen of ander verplichtingen hebben. Gemiddeld gezien is elke trainingsgroep elke week goed bezocht. Wij zijn er dan
ook van overtuigd dat dit zich gaat uitbetalen is de
competitieresultaten.

Dit geldt natuurlijk vanzelfsprekend ook voor Henk
en Ina, zij verdienen trouwens extra complimenten
hiervoor omdat er eigenlijk nooit getwijfeld wordt
aan hun trainersactiviteiten en er altijd maar vanuit
gegaan wordt dat het heel normaal is dat ze jaar in
jaar uit aanwezig zijn op donderdagavond.
Wij als T.C.S. waarderen dit enorm en hopen dat zij
nog lang doorgaan. (vervolg op blz:7)
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(vervolg van blz:6)
De laatste training voor de competitiespelende senioren is geweest op dinsdag 7 december en voor de
combinatiegroep met de jeugd was dit op dinsdag 14
december. Tijdens dit schrijven was nog niet bekend
tot welke datum Henk en Ina door gegaan zijn, daar
zij dit altijd af laten hangen van het aantal deelnemers.

De voorlopige indeling van de groepen is als volgt:
Zie onder
Kijk zelf even in welke groep je naam staat om te
bepalen hoe laat de training begint.
Mochten er mensen zijn die ook graag willen deelnemen aan de training, spreek mij (Frank Hagen) dan
aan of mail (tcs@ttvhuizen.nl). Ook eventuele afmeldingen horen we graag, het liefst zo vroeg mogelijk in
verband met de bepaling van de groepen.

Zoals gezegd zijn wij zeer tevreden en gaan er dan
ook vanuit dat alle deelnemers van afgelopen seizoen weer training komen volgen in het voorjaarsseizoen.

Tot ziens tijdens de training.
Namens de T.C.S.
Frank Hagen.

De trainingen starten vanaf dinsdag 11 januari 2011
en zal bij voldoende animo doorgaan tot 26 april 2011

Indeling trainingsgroepen senioren voorjaarsseizoen 2011
GROEPEN

1

2

Gr. 3 (jeugd/sen.) Nico

Sander

Kevin Maxim Gijs M. André

Gr. 6 (senioren)

Jerry

Gerard

Danny Jurriaan Edwin Frank H. Gerben

Gr. 7 (senioren)

Marcel Monique G. Henk

Gr.8 (senioren)

3

4

5

Cees L. Harry

6

Bram

7

8

Frank B. Quinten
Richard

Manuela Paul

9

10

11

12

Patrick Kornel Ruben L.
Sabine Nicole Pieter

Yorick

Henny Martin Piet Z.

Bert J.

Recreanten senioren

Groep 1, 2, 4 en 5 is jeugd, groep 3 is een combinatie van jeugd en senioren.

INDELING

di.
17:45

di.
18:45

zaal 1
zaal 2 (John Scott)

di.
21:00

competitie competitie

do.
19:00

do.
20:30

vr.
19:00

competitie

groep 3 groep 7

zaal 2 (Henk Oversteegen)
zaal 2 (Gijs Molenaar)

di.
19:45

groep 8
groep 6

Groep 3:
Combinatiegroep voor geselecteerde competitiespelers bij de jeugd en senioren, waarbij de startindeling door de
T.C.J./T.C.S. bepaald wordt.
Voorjaarscompetitie 2011: dinsdag 11-01-2011 t/m juni 2011, waarbij de data (19-04 t/m juni) na de competitie afhankelijk
zijn van voldoende animo.
Groep 6 en 7:
Deze training is voor alle competitiespelende senioren die zich opgegeven hebben bij de T.C.S., waarbij de indeling door de
T.C.S. bepaald wordt in overleg met John Scott.
Voorjaarscompetitie 2011: dinsdag 11-01-2011 t/m 26-04-2011, waarbij de data (19-04, 26-04) na de competitie afhankelijk
zijn van voldoende animo. Afmelden a.u.b. bij Frank Hagen of de trainer voor het geval dat u een keer niet kunt.
Groep 8:
Deze training is voor alle recreanten bij de senioren die zich hebben aangemeld bij Henk Oversteegen en Ina Busscher.
Voorjaarscompetitie 2011: donderdag 13-01-2011 t/m 28-04-2011, waarbij de data (21-04, 28-04)
na de competitie afhankelijk zijn van voldoende animo.
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Kampioen
Natuurlijk heeft hij van ons vieren dit seizoen weer
het hoogste percentage gespeeld, ik word er zo langzamerhand niet goed van, mogen we nog van geluk
spreken dat hij aan het begin van de competitie
nieuw rubber heeft gekocht, waaraan hij moest
wennen, anders was het verschil nog schrijnender
geweest. Nou moet ik ook nog iets over mijzelf
schrijven en ik moet zeggen, dat valt niet mee.

Na onze degradatie afgelopen seizoen van de 4e naar
de 5e klasse, mogen wij (Alex, Henk, Pieter en ik) komend seizoen onze kunsten weer gaan vertonen in
de 4e klasse.
Het is lang spannend geweest tussen ons en Lelystad
United, wie er uiteindelijk kampioen zou gaan worden. Halverwege had Lelystad nog de beste papieren, maar onze voorlaatste wedstrijd bracht het verschil met Lelystad op 10 punten in ons voordeel.
Echter het onderlinge resultaat met hun was in ons
nadeel (uit 6-4 verlies en thuis 5-5), zodat we de laatste wedstrijd tegen Tovo nog wel even dat laatste
puntje moesten zien te halen.

Ik ben dit seizoen ook bijzonder tevreden over mijn
eigen prestaties, maar ja, zoiets schrijf je natuurlijk
niet op. Als je dat doet valt de halve vereniging over
je heen en wordt je beschuldigd van zelfverheerlijking en daar zit ik nou niet bepaald op te wachten.
Dus ik heb maar besloten om dit niet op te schrijven,
in de hoop dat iemand anders iets positiefs over mij
te zeggen heeft.

Wie Henk een beetje kent, zal dan ook niet verbaasd
zijn dat hij, onder het slaken van allerlei strijdbare
kreten, gelijk op de barricade sprong en aangaf dat
het voor hem, als team captain, niet meer dan zijn
morele plicht was om die laatste wedstrijd als eerste
in het strijdperk te zullen treden, om dat laatste punt
voor ons binnen te slepen. Het ritueel deed me sterk
denken aan de overwinningsdans die de Maori’s tentoonspreiden voordat ze aan een wedstrijd beginnen. Ik was dan ook diep onder de indruk van zijn
fanatisme en plichtsbesef en zou dan ook niet weten
wie er voor ons team een betere team captain zou
kunnen zijn; hij pakt zijn verantwoordelijkheden op
de momenten dat het nodig is en ook als dat niet
nodig is.Om een (nog) langer verhaal kort te houden,
hij heeft het hem geflikt met een onnavolgbare
geestdrift en ons kampioenschap veilig gesteld.
Daarna konden wij, bevrijd van alle druk, freewheelend naar een 6-4 overwinning doorstoten.

Natuurlijk sta ik ook open voor een kritiek, maar ik
zou echt niet weten wat voor negatiefs er over mij te
schrijven valt, hoewel …… die dikke duim van Henk
O. zou nog wel eens een probleem kunnen geven.
We zijn dus kampioen geworden en dus weer terug
van weggeweest in de 4e klasse en ik ben dan ook
zeer benieuwd naar het teamnummer dat onze zeer
geëerde competitieleider de heer B.J. te H. voor ons
in petto heeft voor komend seizoen, misschien wel
het door ons zo geliefde nummer 7 of grijp ik nu te
hoog?
Joop Rövekamp
Old days toernooi op herhaling

Ook Pieter Kos (ons trainingsbeest) heeft dit seizoen
een grote bijdrage geleverd aan ons kampioenschap;
menig tegenstander heeft zich verkeken op zijn gedegen verdediging. Opmerkingen als “je bent niet te
passeren, het lijkt wel of je een muur hebt opgetrokken” waren dan ook regelmatig te horen. Voor mij is
dit niet meer dan de normaalste zaak van de wereld,
aangezien ik weet dat hij metselaar van beroep is en
bekend staat als een groot vakman; ik heb dit zelf
mogen aanschouwen.

Na de minder succesvolle versie van het "Old days
toernooi" op 15 oktober (twee inschrijvingen) hetzelfde concept nog maar eens in de herhaling gedaan
op 19 november. In eerste instantie leek deze ook
met heel weinig inschrijvingen te eindigen, maar last
minute kwamen er toch nog heel wat mensen opdagen die mee wilden doen. We zijn uiteindelijk gestart
met twee poules van 7 deelnemers. Het concept van
deze avond was het spelen van drie sets tot de 21
met om de 5 punten wisselen van service. Er werd
wel gewoon met de nieuwe 40mm ballen gespeeld
om de mensen niet uit hun spel te halen (voor de
competitie) met 38mm ballen. Tevens werd er met
een handicap gespeeld om ook de lagere spelers ook
een kans te geven. In poule 1 konden we na 12 tweesetters en 9 drie-setters de volgende
(vervolg op blz:9)

Ja, en dan Alex, wat moet ik over hem zeggen, ook hij
heeft blijk gegeven van een groot doorzettingsvermogen, zelfs na het oplopen van een kneuzing aan
zijn ribben heeft hij ons niet in de steek gelaten en
heeft half geblesseerd drie potjes naar zich toe getrokken. Okay, de rest van de week was het dan wel
over en uit voor hem.
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(vervolg van blz:8)
uitslag genoteerd worden van hoog naar laag:
Jerry, Sander, Rob, Danny, Ingeborg, Cees en Henny.

Men had besloten dat ik het belangrijke punt maar
moest maken.
In de eerste wedstrijd tegen Dolf ging ik vol aan de
bak en… zo waar, het lukte. We waren kampioen.
Uiteindelijk wonnen we met 6-4. Alex had het eindelijk voor elkaar, dat we konden toegeven aan zijn
pijntjes. Hij was mee als non-playing captain en hij
telde zich suf.

In poule 2 met ongeveer de zelfde set-verdeling de
volgende uitslag: Patrick, Gerard, Harry, Piet, Paul,
Richard en Bram.
Vervolgens de kruisfinales, waarbij Jerry een wildcard kreeg naar de finale, daar de nummer twee uit
de andere poule niet verder speelde.

Joop had er zowaar vrede mee dat ik er maar één
telde. Komend seizoen weer vierde klasse. Ik hoor
die allesweter uit team 11 al weer mompelen dat
een mogelijke handhaving komt door het meespelen
van de toppers, maar ook de niet-toppers sprokkelen
voldoende punten bij elkaar dat handhaving mogelijk
moet zijn. Eigenlijk hebben we alleen nog een goede
supporter nodig, is dat iets voor jou Albert?

De halve finale die gespeeld werd tussen Patrick en
Sander werd in het voordeel van Sander afgesloten.
De finale ging dus tussen Jerry en Sander die Sander
in een drie-setter binnen wist te slepen.
Namens de T.C.S.
Bram Gerritse

Henk Oversteegen

Huizen 10 liet het toch weer zien.

Huizen 11 redt het makkelijk!

Na de zomer moesten we weer in de vijfde klasse
beginnen. Menigeen op de club was sceptisch over
onze aspiraties om kampioen te worden.

In één van de vorige Voltreffers heeft Ingeborg een
stukje geschreven over haar team, Huizen 11.
Er werd enigszins getwijfeld over de schrijfcapaciteiten van Borg en men verdacht mij er van als Ghostwriter dienst gedaan te hebben. Dat was voor mij
een reden om het team van Borg, maar ook van Albert de Weert, te volgen.

De start was degelijk, maar niet dat je meteen
zegt:"Tjonge, jonge, dat zijn de kampioenen." De
eerste vijf weken werden gekenmerkt door vakanties, eerst ging ik twee weken en daarna Joop drie
weken.

Hij scheen een persoonlijke vete met mij te moeten
uitvechten. Hij denkt namelijk dat, nu hij ook vijfde
klasse speelt, hij zich met alle vijfde klassers kan meten. Die enkele keer dat ik hem op de club zie, zie ik
hem de lijsten op het publicatiebord bestuderen.
Waarschijnlijk prent hij de gegevens van alle vijfde
klassers in zijn geheugen. Hij vergelijkt dat met zijn
eigen prestaties en zoekt dan iemand om zijn speelprestaties mee te vergelijken.

Bij de aanvang van de tweede helft waren Alex en
Pieter zowat overspannen, We moesten zelfs met
een invaller naar Hilversum, omdat Alex andere verplichtingen had. Bram deed het goed. Alleen liet ik
hem dubbelen, omdat ik eigenlijk nooit dubbel. Bram
en Pieter verloren en bij mezelf dacht ik nog dat dat
ons het kampioenschap had kunnen kosten, maar als
ik gedubbeld had hadden we ook verloren.

Aan het begin van dit seizoen had ik na mijn vakantie
geen goede start, meteen tegen sterke tegenstanders gespeeld en daardoor nog niet voldoende gepresteerd. Met veel verbaal geweld zocht hij me op
en vergeleek onze prestaties. Op dat moment was
ons percentage bijna gelijk, hij daagde me zelfs uit
om te laten zien dat hij in de vijfde klasse thuis hoorde. Hij zou wel even winnen. Na die uitdaging heb ik
hem nog een keer in sporttenue gezien. Hij TRAINDE
zelfs met de sterren uit zijn team.
(vervolg op blz:10)

Wel gemoed gingen we de tweede helft in. We slopen naar de bovenste plaats en achtereen volgens
versloegen we al onze concurrenten thuis met 7-3.
Alex liep vanwege het vele spelen te tobben met
lichamelijke pijntjes, maar ik had besloten dat we
kampioen moesten worden, dus uitvallen voor Alex
was er niet bij. Bepaalde personen geloofden niet
dat we kans maakten op het kampioenschap, vooral
één speler van team 11 gaf de enkele keer dat hij op
de club kwam KIJKEN, want spelen deed hij amper,
commentaar op onze mogelijkheden.
Gisteren was het zo ver. De laatste wedstrijd, nog
één punt te gaan tegen TOVO, niet de minste.
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(vervolg van blz:9)
De volgende competitiewedstrijd won hij er geloof ik
weer één (één van de drie in het totaal!). Nu mijn
percentage laat zien dat ik echt in de vijfde klasse
thuishoor is het aanmerkelijk stiller.

gebruikelijke, direct weerwoord van Gerben; en weer
een discussie die tot niets leidt. Tja, student, hè.......
Maar alle gekheid op een stokje: Gerben, het was me
een waar genoegen een paar seizoenen je teamgenoot te zijn; ik hoop van harte dat de a.s.
onderbreking van je competitiecarrière van korte
duur is, en we je volgend najaar weer in actie kunnen
zien. MET rijbewijs en auto uiteraard !

Zijn team presteert goed, Marcus, Cees en Borg
bewijzen de vijfdeklasse goed aan te kunnen, zelfs
een vierde klasse zou haalbaar zijn. En daar past Ab
de Weert natuurlijk ook in. Hij is een prima supporter
en als reserve doet hij het ook goed. Zelfs als nonplaying captain zou ik hem zo in ons team willen
hebben, maar dan moet hij beloven dat het nonplaying is.
Heb je al op het publicatiebord gekeken waar Huizen
10 staat, Ab?

Terug naar waar het eigenlijk over ging.
Team 6, 3de klasse Afdeling 't Gooi.
Met Kees Visser, mijn teamgenoot sinds één van ons
beiden nog jeugdlid was, heeft "ons team" al de
nodige stormen doorstaan; om maar wat medeteamgenoten te noemen: Arie Hoek, (O)pa Visser,
Bert Jongerden, Jelle Vijfhuizen, Henk Klein, en, in de
laatste samenstelling: met Nico Sentini, Gerben de
Jong en Hans Penraat.

Henk Oversteegen
Hoe Team 6 zich deze competitie in de 3de
klasse gehandhaafd heeft ........

Ons doel deze najaarscompetitie: onszelf handhaven
in de 3de klasse. Zeker geen sinecure, want, zoals
wel vaker, tref ik weer eens een moeilijke poule.

Het gebeurt niet vaak dat ik een stukje in de Voltreffer schrijf.
Voor diegenen die mij niet kennen: ik heb over bijna
alles wel een mening :-), maar die ventileer ik liever
mondeling aan de bar in "de Kloef", dan op schrift;
niet in het minst omdat ik nog tot de generatie behoor van het 2-vinger typen. Met als gevolg dat als ik
mijn gedachten op schrift zet, deze vaak alweer
gewijzigd zijn als ik het getypt heb.......
Vandaar mijn voorkeur voor mondelinge communicatie :-) ......

Het moest dan ook gebeuren in de laatste wedstrijd;
Uit, op 26-11, tegen Buna 2.
Van die Krabbers, met batjes/rubbers uit een jaar dat
"tafeltennis" nog een spelletje i.p.v. een sport was;
laat ik die tegenstanders (overigens: leuke mensen,
niks mis mee) maar even Peter en Karel noemen.......
We moesten nog een paar puntjes halen om bij de
beste nummers 5 in alle 3de klasse poules te blijven,
zodat we veilig zouden zijn.

Maar goed, dan toch een poging gewaagd ........

U denkt natuurlijk: belangrijke wedstrijd, en "een vijf
mans team"; eitje.
Want met Nico erbij, als vervanger van puntenmachine Henk Klein, moest handhaving op voorhand
toch geen probleem zijn.
Helaas: een familie-uitje, drukdruk werk, studentenbesognes; kortom: Nico Sentini en ik moesten er
maar 'even' voor gaan.
Als derde man (had onze aanvoerder Gerben even
geregeld) moest ik het maar doen met ons nog jongere jeugdlid Sander Lam; en ik moet zeggen: Sander, geweldige invalbeurt !

Op voorhand: onderstaand verslag is wellicht niet
helemaal accuraat, maar het is zo goed als ik het mij
kan herinneren ....
Hoewel Gerben de Jong mij nog adviseerde dit epistel niet te lang te maken, omdat anders niemand het
zou lezen, sla ik zijn advies maar even in de wind en
zie wel waar het eindigt; zoals Gerben menig advies
van mij aan hem ook volledig genegeerd heeft :-)
Misschien wel mede een reden voor Gerbens geweldige percentage dit seizoen; laat ik volstaan met de
vermelding dat het ruim voldoende was om met het
a.s. Oliebollen toernooi als 4de-klasser ingedeeld te
worden. En, naar eigen zeggen, zou dit zelfs 5deklasse moeten worden!
Hè, een verademing om het zo eens op te schrijven;
want het bespaart me in ieder geval het

Gelukkig had Buna zijn kampioenskansen al verspeeld in de weken daarvoor, want toen ik met nog
een jeugdspeler kwam opdraven waren ze niet echt
amused.(vervolg op blz:11)
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(vervolg van blz:10)
De wedstrijd zelf begon nogal rommelig, daar Nico
nog op z'n fiets uit z'n werk moest komen; en ook
Buna met een invaller kwam, die tegelijk ook nog
voor zijn eigen team speelde.

's avonds in een senioren team spelen; wellicht leest
u in een ander artikel in deze Voltreffer een andere
mening.
En mocht dat zo zijn: dan kom ik hier in de volgende
Voltreffer uiteraard op terug.

Maar gelukkig had ik Sander bij me, die als 15-jarige
meende ons "oudjes" wel even uit te moeten leggen
wie en in welke volgorde tegen elkaar moesten spelen; van wie zou ie dat toch hebben??? :-)

Kortom: als 57-jarige speler op stap met resp. 17- en
15-jarige teamgenoten: daar kunnen andere teamsporters nog eens een puntje aan zuigen :-) ; dat is
ook tafeltennis !!
Het was mij dus een waar genoegen; zelfs Nico's
I-phone verslaving was deze avond geen ergernis
voor mij :-)
Jongens: bedankt !!

Over de wedstrijd zelf kan ik heel kort zijn: wij wonnen met 1-9, en dus handhaving.
Sterker nog: 1 punt meer, en we zouden zelfs 4de in
de poule geworden zijn.
Nico: 3 winstpartijen (uiteraard!), Sander eveneens 3
(klasse!), en ik 2.

Vanaf deze plek, allemaal vast fijne feestdagen gewenst.

Maar bij het mooiste moment uit de wedstrijd wil ik
toch wel even stilstaan: de derde game in het Dubbel; die zal ik nooit vergeten !

Met vriendelijke groeten,
Rob Barendregt
Prima Donna Kaas
Sinterklaasrecreantentoernooi

Sander kwam, nogal timide (hoewel misschien niet
de juiste uitdrukking :-) ) aan mij vragen of hij met
Nico mocht dubbelen.
Wat mij betreft: uiteraard. Want mijn dubbels met
Nico tot-dan-toe waren niet echt
succesvol geweest qua resultaat. Dus ik tellen.
Game 1 en 2 waren redelijk simpel voor Sander en
Nico.
Game 3: stand: 0-7.
Ik zie Nico ineens een gebaar maken en wat mompelen naar Sander; euhhh: bedoelt ie nou
echt.........????
De tegenstanders Peter en Karel (qua leeftijd, zouden zij makkelijk hun opa's kunnen zijn) zien/horen
hetzelfde, en reageren gelijk met: "echt niet".
Wat meesmuilend om me heenkijkend (want als
scheidsrechter moet je wel onpartijdig blijven), moet
het echter wel van mijn gezicht af te lezen geweest
zijn dat ik dacht: "echt wel".
En jawel hoor: 0-11 ..... Schitterend !!

Nou, als dat met drie keer woordwaarde geen prijs
oplevert, dan weet ik het niet.
Op donderdag 2 december hebben we weer een
toernooi gehouden. Er waren 21 deelnemers. Ina en
ik hebben er dan ook drie poules van gemaakt.
In de A-poule is behoorlijk strijd geleverd. Vooral in
de finale tussen, op speciaal verzoek uitgenodigd,
Joop Manussen en Piet Versteeg. Joop Manussen
won in drie games, waardoor hij eerste werd. Johan
Westland werd door winst op Ina Busscher derde,
Ina werd dus vierde, Ton Hubert vijfde en Gerrit
Schipper had een off-day en hij werd laatste. Maar
volgende keer, let op, dan kan hij echt zijn tanden
laten zien en dan wint hij alles.
In de B-poule was het een strijd tussen jong en oud
om de eerste plaats. De uit de C-poule gepromoveerde Meep Kossen moest het hier opnemen tegen
nieuwkomer Arnout Jongerden. Onderling resultaat
was in het voordeel van Arnout. Derde werd Guus
Weinberg. Peter Kramer werd vierde ook weer op
onderling resultaat, hij had zijn buurman meegenomen en daar won hij van. Mink Zijlstra werd dus vijfde. Ton Rensink werd zesde en Henk Schaap werd dit
keer laatste. Volgende keer maar eens C-poule proberen. (vervolg op blz:12)

Na afloop nog even snel wat gedronken, en daarna
vlug naar huis.
Temeer daar de kantine van Buna nou niet bekend
staat als de meest gezellige en rijk-gesorteerde
(*hint*) in het Gooi.
Sjonge jonge, wat is het in de Kloef dan toch allemaal
geweldig verzorgd !
En bovendien moesten Nico en Sander de volgende
dag weer aan de bak in hun jeugdteam.
Want laat niemand mij zeggen dat ik geen oog heb
voor het op tijd naar huis gaan van jeugdleden als ze
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(vervolg van blz:11)
In de C-poule werd Aart Brons overtuigend eerste,
gevolgd door Wim Koelewijn. Rinus Kroon werd knap
derde, Frans v.d. Kuinder werd vierde, maar hij wist
Aart toch twee keer tot boven de tien te volgen. Vijfde werd Lida Koelewijn, zesde werd Henk Honing en
laatste werd Stef Smit.

Klaas Schipper werd vijfde, Julian Meier zesde en
Gerard Rensink laatste, hij mag volgende keer weer
in de B poule.
In die B poule was, ondanks de administratieve onduidelijkheid, een mooie strijd geweest. Peter Kramer werd verrassend de winnar. Hij verloor alleen
van Johan Westland. Meetrainen op de donderdagavond bleek toch succesvol. Ton Hubert werd hier
tweede. Ook hij verloor maar één keer, maar dat was
wel van Peter Kramer. Derde werd de al eerder genoemde Johan Westland, vierde Anneke Schipper,
vijfde Jaap Schipper. Hij verloor in de derde game
met 12-10 van echtgenote Anneke. Zesde werd Guus
Weinberg, zevende Tom Rensink en achtste Henk
Schaap. Hij mag het volgende keer in de C-poule
proberen.

Alle deelnemers namen een chocoladeletter mee
naar huis en onder dankzegging aan de barman Hans
Le Poole werd de avond afgesloten.

In de C-poule was Meep Kossen de gedoodverfde
winnaar. Volgens een goed gebruik om te klagen
over de indeling was dat al vastgesteld. Meep maakte dat volkomen waar. Cees Kranenburg werd verrassend tweede. Bij een lidmaatschap van de club en
veel trainen zie ik een groot tafeltennisser opkomen.

Henk Oversteegen
Het Prima Donna Kaas
recreantenherfsttoernooi.

Lida Vermeul wilde speciaal nog koffie. Het werd
voor haar gezet. Zij won, de dopingcommissie kwam
in actie en verbood verder koffiegebruik, waardoor
ze op de derde plek bleef steken. Aart Brons werd
vierde, Rinus Kroon vijfde, Henk Honing zesde, Frans
v.d. Kuinder zevende en Nicolas Bablon achtste.
Er heerste een prima stemming en het was heel gezellig.

Op 21 oktober was het dan zo ver, een weekje later
dan gepland, maar daar waren redenen voor. De opkomst was groot, liefst 23 deelnemers. Ina en ik hadden ze ingedeeld in drie poules. De A-poule bestond
uit zeven deelnemers, de B en de C-poule hadden
acht deelnemers. Ditmaal had ik gekozen voor veel
eigen inbreng. De deelnemers moesten voor hun eigen administratie zorgen. Dat gaf vooral in de Bpoule veel gekras. Verschillende mensen deden het
steeds op een andere manier. Carolien van Os kwam
nog even kijken, zij nam de administratie over en
toen kwam alles toch nog goed. Er waren heel spannende wedstrijden bij en ook heel verrassende uitslagen.

Henk Oversteegen
Toernooien in december en januari
voor de senioren
In de komende tijd zijn er nogal wat toernooien.
Hierbij een kort overzicht wat er zoal langs komt:
29/12/2010
Deelname is gratis. Om 19:30.
Official toernooi bij Hilversum
Verzamel inschrijflijst hangt tot 16 december in de
Kloef en ik zal deze naar Hilversum sturen. Na deze
datum maar uiterlijk tot de 21ste kan men zich ook
nog rechtstreeks inschrijven. Kijk hiervoor op de site
van Midden nederland. Ik heb zelf vorig jaar aan dit
toernooi meegedaan en het was heel gezellig er
werd volgens een soort Zwitsers systeem gespeeld,
zodat iedereen veel wedstrijden kan spelen.
(vervolg op blz:13)

In poule A wist Gerrit Schipper zowel van Piet Versteeg als van Piet Knop een game te winnen. Als hij
zijn tanden in de wedstrijden had kunnen laten zien,
weet ik nog niet of de uitslag hetzelfde was geweest.
Volgende keer zal dat wel blijken. De beide Pieten
speelden, zoals toch wel verwacht, de finale.
Piet Knop was de sterkste in twee games. Om de
derde, vierde en vijfde plaats moest uiteindelijk puntentelling uitslag geven. Gerrit Schipper was hierbij
de beste, vierde werd Ina met evenveel punten,
maar dan was onderling resultaat weer mogelijk.
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(vervolg van blz:12)
08/01/2010 Om 10:00.
Prima Donna Kaas jubileumtoernooi
Deze is ter reminder, daar alle leden al een persoonlijke uitnodiging hebben gekregen van de jubileum
commissie.

dan dat ik deed en dat kan soms erg frustrerend voor
mij zijn. Toch vind ik het erg leuk om de training
te volgen en ik hoop ooit nog beter te worden.
Daarna speel ik nog wel eens een partijtje.
Woensdag is weer een normale werkdag.

16/01/2011 Om 09:30.
Afdelingskampioenschappen hogere senioren (vanaf
rating 341)
Verzamel inschrijflijst hangt tot 16 december in de
Kloef en ik zal deze naar Hilversum sturen. Tot 17
december kan nog rechtstreeks bij Hilversum opgegeven worden. Voor verdere informatie zie het formulier in de Kloef of neem een kijkje op de website
van afdeling Midden.

Op donderdag heb ik ongeveer eens in de 2 maanden bardienst en neem dan toch wel mijn trainingspullen mee om even een balletje te slaan.
Op vrijdag ben ik lekker vrij en begint het weekend
goed met een avondje tafeltennis. Afgelopen vrijdag
was alweer de laatste competitiewedstrijd bij Elan.
En wat een verrassing, zonder dat we het van te voren wisten, speelden we naast mijn moeder. (Marja)
De eerste wedstrijd ging bij mij niet zo best. Helaas
verloor ik in vier games. Mijn tweede wedstrijd heb
ik echt mijn best gedaan, maar helaas ook verloren in
vijf games. Gelukkig won ik mijn laatste wedstrijd
met 3-1. Nicole won helaas niks en Pieter heeft er
twee gewonnen, dus de einduitslag was 7-3 voor
Elan. We zijn derde geworden in de vierde klasse,
dus hebben we ons netjes gehandhaafd.

21/01/2011
Prima Donna Kaas algemene clubkampioenschappen
Inschrijflijst zal op de Kloef komen te hangen en tevens zal er een inschrijfmogelijk via de website komen. Inschrijven kan via de lijst t/m 20/01 en via de
website to 21/01 17:00.
23/01/2011 Om 09:30.
Afdelingskampioenschappen lagere senioren (t/m
rating 340)
Verzamel inschrijflijst hangt tot 16 december in de
Kloef en ik zal deze naar Hilversum sturen. Tot 17
december kan nog rechtstreeks bij Hilversum opgegeven worden. Voor verdere informatie zie het formulier in de Kloef of neem een kijkje op de website
van
afdeling Midden.

In januari hebben we weer opnieuw een kans in de
vierde klasse.
Nou, aan wie zal ik nu eens de pen doorgeven..…..
Mijn teamgenoot Pieter Bosch is volgende keer de
gelukkige schrijver van “De tafeltennisweek van….”
Ereleden van de TTV Huizen.

Namens de T.C.S.
Bram Gerritse

Onze vereniging heeft een groot aantal ereleden.
Helaas is daar een aantal bij dat de club niet meer
regelmatig bezoekt. Eigenlijk vind ik dat jammer. Je
wordt niet zomaar erelid. Daar moet je namelijk wel
iets voor doen!
Je moet minimaal 25 jaar lid zijn en daarvan moet je
15 jaar officieel clubwerk gedaan hebben (in een
commissie of in het bestuur).
Om elk clublid weer kennis te laten maken met de
ereleden wil ik in de komende Voltreffers elk erelid
een aantal vragen stellen. Aan de hand van de antwoorden leren wij de ereleden (weer) beter kennen
en krijgen we meer begrip voor het besluit van de
vereniging om juist deze leden te benoemen tot erelid.
Ik heb lang getwijfeld met welk erelid ik zou beginnen. Uiteindelijk heb ik er voor gekozen om te beginnen bij het oudste erelid: Arie Rebel. Nu is Piet Knop
aan de beurt.(vervolg op blz:14)

De tafeltennis week van….
Nou, van je teamgenoten moet je het hebben. Ik heb
de pen gekregen om “De tafeltennisweek van” te
schrijven. Waar moet je dan beginnen?
Op maandag begint de week en werk ik van 7.30 uur
tot 17.00 uur als doktersassistente bij een huisartsenpraktijk in onze woonplaats Naarden. Dat is geen
rustig begin, want de maandagochtend is het drukste
dagdeel van de week.
Ook de dinsdag mag ik weer aan het werk en dan is
het haasten geblazen, om het eten te verzorgen en al
om 18.15 uur moeten we weg, om op tijd te zijn voor
de training van Gijs. Ik moet alles weer anders leren
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(vervolg van(blz:13)
1. Piet, vertel eens in het kort hoelang je al lid bent
van de vereniging en hoe je ertoe bent gekomen
om te gaan tafeltennissen.

Lang geleden speelde ik met Arie Rebel (dat was nog
voor die tijd dat ik 25 jaar aan een stuk met Arie in
hetzelfde team speelde) en Ilse Tessensohn in het
eerste. Als we uit speelden gingen we met de brommer, Ilse had zo’n Italiaans racemonster en ik moest
dan altijd rijden, Ilse zat dan achterop. Zij spoorde mij
dan altijd aan om zo hard mogelijk te rijden, zij gierde het dan uit van de pret.
Het jaarlijkse Oliebollentoernooi, dat ik vele jaren
met hulp van Jan Visser en Peter v.d. Broek organiseerde. Op de tweede kerstdag kwamen wij, Jan, Alie,
Aaf en ik dan bij elkaar en, na loting door de vrouwen, werd dan het speelschema geschreven, het
wandschema gemaakt en de poulebriefjes voor de
eerste poulewedstrijden geschreven.

Op 1 november was ik 58 jaar lid van de club. Thuis
speelden we tafeltennis in de huiskamer en in de
werkplaats van mijn vader met een aantal boeken als
net.
Ik voetbalde toen bij Huizen en toen ik hoorde van de
onderafdeling tafeltennis van onze SV Huizen ging ik
er voor als tweede sport. Maar toen beide sporten op
zaterdagmiddag vielen heb ik gekozen voor tafeltennis. Dat was in september 1953.
2. Welke functies heb je zoal binnen de vereniging
vervuld?
Ik heb verscheidene functies binnen onze vereniging
bekleed: materialencommissie, secretaris, vertegenwoordiger van de recreantencommissie, 18 jaar
competitieleider, lid van het bestuur en ik ben zelfs
één jaar voorzitter geweest.

Bij een lekker hapje en een drankje was het gezellig
verpozen op deze dag.
Wij maakten van dit toernooi een ware happening,
door het van vele kanten te promoten.
5. Zijn er, sinds jij lid bent, veel dingen veranderd
binnen de vereniging?

3. Hoelang heb je competitie gespeeld en in welke
klasse(n)?

Er veranderen geregeld dingen, net als in elke vereniging. Er zijn hoogtepunten en dieptepunten, maar
iedereen die een beetje hart heeft voor de club probeert het beste te doen.

Vanaf september 1953 speel ik onafgebroken, tot nu
toe, competitie. Ik heb eerste, tweede, derde klasse
gespeeld. Nu speel ik vierde klasse.
4. Heb je ook echt leuke dingen meegemaakt
binnen de vereniging?
Er waren heel veel leuke dingen. Als ik alles overdenk
kom ik ook weer alles tegen:
de feesten die we organiseerden, een feest in de
voetbalkantine bv. Het ging er daar heftig aan toe
met allerlei behendigheidsspelletjes. Wij, mijn vrouw
en ik, waren met een VW Kever met een grote Imperial gekomen. Na afloop gingen de fietsen van Jan en
Aaf (Visser) en Chris en Dicky (van Leeuwen) er
bovenop en wij met z’n zessen in de Kever naar ons
huis in de Trompstraat, dit moet in 1969 zijn geweest.
Ik ben ook begeleider van een damesteam geweest,
daar speelden Marjolein Köller, Mieke van Eijden en
Monique van Dijk in. We moesten een keer spelen
tegen een team van Douwe Egberts. Hoe die in de
competitie gekomen zijn was voor ons een raadsel,
want ze wisten alleen dat het balletje rond was, maar
wat ze er mee moesten doen? Zij wisten het niet. Ook
met links hadden onze meiden nog gewonnen, het
was zonde van onze tijd.

6. Zou jij veranderingen binnen de club willen aanbrengen als je daar de kans voor zou hebben?
Veranderingen binnen de vereniging zou ik nu niet zo
gauw kunnen bedenken. Dat moet uit het bestuur
komen, wel zou ik graag zien dat we de diverse toernooien wat meer onder de aandacht brengen.
7. Meer dan 10% van de leden is erelid, geeft dat niet
een bepaalde waardevermindering aan het begrip
erelid? Licht je antwoord toe!
Dat men erelid is van de club en dat we met zovelen
zijn, kan ik alleen maar als iets zeer positiefs zien,
want daaruit blijkt de liefde voor de club en het langdurig bij de club blijven. En dan heb ik het niet alleen
over de ereleden.
Groeten Piet Knop
Piet, bedankt voor het beantwoorden van de vragen.
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Oliebollentoernooi
Mis het niet! Voor leden en niet-leden!
Waar
: In de sportzalen bij winkelcentrum het Holleblok.
Wanneer
:
Senioren (niet leden): maandag 27 december 19:45 uur
Jeugd (t/m 17 jaar): dinsdag 28 december 11:00 uur
Senioren:
dinsdag 28 december 20:15 uur
Inschrijven kan NU en meedoen is GRATIS !!
Aanmelden via:
www.ttvhuizen.nl
Aanmeldformulier clubgebouw TTV Huizen
Telefoonnummer 035-5253383
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we er nog mee bezig, het is wel in de laatste fase,
dus misschien is, voordat dit stuk is geschreven, nog
op het eind alles rond.
De afgelopen competitie kwam het 1e team uit met
Nico Sentini, ook Nico liet deze competitie wel wat
steken vallen, maar hij speelde toch nog wel 67%.
Bastiaan vd Sande, hij is ook lid van H’sum maar speelt
bij ons, ook hij speelde een goed seizoen en kwam op
een percentage van 63%; ook Sander Lam speelde in
dat team en ook hij haalde 63%, dus hier uit blijkt dat
de percentages dicht bij elkaar liggen. Ook Jordy Bredebeek speelde in dat team, maar hij heeft niet zoveel
meegespeeld, hij heeft maar 2 keer meegespeeld, dus
dat percentage vergeten we maar en tellen we niet
mee.

Jeugdcompetitie.
Het najaarsseizoen zit er weer op en we zijn weer op
weg naar de voorjaarscompetitie van 2011. Voorjaar,
dat klinkt toch een stuk vriendelijker dan Najaar,
maar het is niet anders, we moeten nog even bijten.
We mogen deze competitie toch afsluiten met kampioenen, dat is toch weer keurig gedaan.
Huizen 2 werd kampioen in de 1e klasse van de afdeling, hetgeen inhoud dat we er weer een landelijk
team bij krijgen. Het was een combinatieteam met
H’sum, het waren 2 spelers van Hilversum en 2 van
Huizen, wat overgens over en weer heel goed is gegaan.

Huizen 2, zij kwamen nu nog uit in de afdelingscompetitie in de 1e klasse, waar zij nu met ruime cijfers kampioen zijn geworden.
In dit team spelen Maxim vd Kaaij, welke ook een heel
sterk seizoen heeft gespeeld, hij eindigde deze competitie dan ook met het hoogste percentage van het
team, hij kwam uit op 87%; daar vlak achter met 85%
kwam Ilan Meijer, welke ook lid is van H’sum, maar
omdat het onder elkaar ook goed klikt werkt dit prima
samen.

Ook met het andere combinatieteam Huizen/H’sum
1 ging het heel goed, zij kwamen jammer genoeg niet
verder dan een 3e plaats; in het begin dacht iedereen
nog dat er minimaal een 2e plaats in zat, maar het
was ineens mis en werd er teveel verloren.
De verenigingen die 1 en 2 zijn geworden, zijn dat
achteraf ook terecht geworden, want zij waren echt
de sterkste.
Ook Huizen 4 is kampioen geworden, zij kwamen uit
in de 5e klasse, dus ook dat team zal een stapje hoger
gaan spelen.
Verder hebben we nog 1 team wat 2e is geworden en
2 teams welke zijn geëindigd op de 3e plaats, dus dat
is toch een goed resultaat.

Ook Jesper Berrens komt van H’sum en ook hij deed
het goed, daarom is het voor mij, en voor meerdere
met mij, onbegrijpelijk dat hij nu stopt met tafeltennis,
omdat hij geen zin meer heeft. Maar hij heeft dit na
het behalen van het kampioenschap nogmaals bevestigd, jammer. Hij speelde in deze 1e klasse toch 61%,
wat toch heel niet slecht is. Ook in dit team speelde
Kevin Kos, maar het probleem is dat Kevin niet altijd
kan meespelen, hij heeft maar de helft gespeeld en
kwam toch tot 33%.
(vervolg op blz:17)

Voor Huizen/Hillversum 1 willen we toch wel landelijk A aanvragen, je weet nooit of er nog teams uitvallen en dan krijg je hem misschien nog wel, anders
blijft het landelijk B.Hopelijk komt er bij team 1 nog
een speler bij, daar zijn we dan ook druk mee bezig.
Dan kan Jordy Bredebeek naar het 2e team, omdat hij
niet altijd kan en ook Kevin Kos kan niet altijd, maar
ook voor dit team willen we er nog een speler bij
hebben die wel altijd kan. Tijdens dit schrijven zijn
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(vervolg van blz:16)
Dit team moet dus toch wel aangevuld worden met
minimaal 1 speler. Nu heeft Jordy nu al toegezegd
dat hij wel in team 2 wil spelen, omdat hij toch ook
niet altijd kan, dus kan dit elkaar al een beetje opvangen. Maar we proberen ook hier nog een speler
bij te vinden van buiten die wel altijd kan. Ook dit is
bijna rond, hopelijk nog voor ik dit stuk geschreven
heb, we wachten af.

volgend seizoen ook uitkomen in de 4e klasse. Het
team wordt wel even anders, want Louise Kos gaat in
dat team spelen, zij schuift een team omhoog en
aangezien er geen 5e klasse team is gaat zij van de 6e
naar de 4e klasse, dat zal voor haar best even wennen zijn, want het is toch wel weer even anders.
Huizen 5: ook zij speelden goed, zij kwamen voor het
eerst uit in de gewone competitie. Dat is best even
wennen als je de startersklasse bent gewend, want je
moet nu wel 10 wedstrijden spelen in plaats van 5,
maar zij wisten toch te eindigen op de 2e plaats, keurig gedaan. Dit was wel een 4 (mans)team met 2
meisjes, misschien kan ik beter zeggen een gemengd
team, dat klinkt even beter. Hier speelde Louise Kos
het hoogste percentage, zij verloor maar 1 wedstrijd
en kwam dus uit op 96%, dus moet zij wel iets hoger
gaan spelen. Timo Weinberg kwam tot 50%, hier
kwam Tim Hoek tot 48 % en Arianne Boot bleef steken op 33%, maar dit team zie je groeien in het spel
nu ze in de gewone competitie spelen. Ook hier komt
een nieuwe speler in het team en dat wordt Jasper
Tax, hij speelt nu nog bij de starters, maar ook hij
moet omhoog, dus kan hij mooi bij team 5 spelen.
Als jullie gewoon lekker serieus door trainen komt
het best wel goed in de voorjaarscompetitie.
Dan hebben we nog onze starters: ook zij hebben het
heel redelijk gedaan, ook Huizen 6 het 1e startersteam gaat steeds beter spelen, je kan ook hier zien
dat de training echt wel vruchten afwerpt.
Vorige week, dat was 27 Nov., werden de finales
weer gespeeld van de starters en die werden gespeeld bij ons in de zaal, het was gezellig druk.
Er werd gespeeld op 8 tafels, dus moest er in 2 zalen
worden gespeeld.

Het zou dus maar zo kunnen dat in de teamsamenstelling aan het eind nog een paar namen staan die
niet bekend zijn, maar dan weet iedereen hoe dat
komt en dan is het toch nog allemaal rond gekomen
voor de inschrijving.
Dan gaan we naar Huizen 3: ook zij hebben een goed
seizoen achter de rug, zij kwamen uit in de 4e klasse
en deden dat niet slecht. Zij zijn geëindigd op de 3e
plaats, dus ook weer een goed resultaat, zij speelden
voor het eerst in de 4e klasse. Nu weten ze ook wat
dat inhoud, jullie moet er wel tegenaan, dus wie
weet volgend seizoen misschien wel kampioen. In dit
team spelen Kristel Koelewijn, zij haalde het hoogste
percentage van dit team, zij kwam op 63%; Pardis
Faqiri zat daar net iets onder en kwam op 56% en
daar onder zat Pim de Keijzer met 37%, dus jongens
zet hem op in de voorjaarscompetitie.
Huizen 4, zij deden het in de 5e klasse zo goed dat ze
iedereen onder zich hebben gelaten, zij werden
kampioen; jongens, nogmaals gefeliciteerd.

Huizen 6 kwam hier als 3e uit de strijd, een mooi
resultaat dus. De percentages van deze teams zijn
niet zo makkelijk te geven, die moeten volgens een
speciale formule worden berekend en die komen wel
op de site te staan. Dat komt doordat niet iedereen
een gelijk aantal wedstrijden speelt bij een team van
3 personen. De percentages voor de laatste wedstrijd heb ik wel, dan staat Thijmen v Dijk op 42%,
Mak Temet kwam op 91% en Mod Temmet haalde
hier 92%, dat is een prima score. Het is nu de bedoeling dat ook team 6 de starterscompetitie gaat verlaten en in de 6e klasse van de gewone competitie gaat
spelen. Dus jongens, zet hem op. Het moet kunnen,
veel succes. Ik hoop hier dat er weer een beroep kan
worden gedaan op de ouders, welke nu toch ook
altijd aanwezig waren bij uit- en thuiswedstrijden.
Onze dank hiervoor, ik denk dat op de leeftijd van de
jongens dit ook niet verkeerd is.(vervolg op blz:18)

Dit team bestond uit 3 spelers, te weten Ruben Tempelaars, hij eindigde met het hoogste percentage van
het team, hij kwam tot 70%;, daar net onder kwam
Yoeri Tax met 67% en daarna kwam Thom Veerman
welke tussendoor nog even een operatie aan zijn
voet had ondergaan, hij haalde toch nog 63%. Dus
toch ook nog een goed resultaat. Maar doordat zij
kampioen zijn geworden, houdt dat wel in dat zij
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(vervolg van blz:17)
Dan Huizen 7: ook een startersteam, zij zijn in de finaleronde geëindigd op de 9e plaats. Dit team bestaat uit 2 man: te weten Jasper Tax en Gijs
Hoek. Dit gaat in de volgende competitie ook veranderen want Jasper gaat spelen in het team van Huizen 5, omdat Louise doorschuift naar team 4, dan
wordt ook dit gat weer opgevangen.
Maar ook voor Gijs is er een andere medespeelster,
zij luistert naar de naam Mariska Krook en zo maakt
zij dit team weer compleet. Jammer dat er niet nog
een speler bij is gekomen, dan waren ze mooi met
z’n drieën geweest. Maar bij de starters mag je ook
spelen met een team dat uit 2 personen bestaat en
we hebben hier vorig seizoen ook geen problemen
mee gehad. Hier waren de laatste percentages 78%
voor Jasper Tax en 11% voor Gijs Hoek.
Ik hoop dat Mariska ook snel haar draai heeft gevonden in de competitie, dat ze het maar snel erg leuk
gaat vinden en wie weet worden ook haar ouders
nog grote fans, dat zou best leuk zijn.
Dan geef ik nu nog de nieuwe teamsamenstellingen
en zoals iedereen kan zien zijn alle teams weer compleet, ook met de nieuwe spelers, want ook deze
namen zijn net bekend, dus beter kan het niet.
Huizen 1
Landelijk B
Nico Sentini
Bastiaan van der Sande
Sander Lam
Roy Kapel
Coach: Jack Fellinga
Huizen 3
4e klasse
Kristel Koelewijn
Pim de Keijzer
Pardis Faqiri
Coach: Harry Kempers
Huizen 5
6e klasse
Timo Weinberg
Arianne Boot
Tim Hoek
Jasper Tax
Coach: Ouders
Huizen 7
Starters
Gijs Hoek
Mariska Krook
Coach: Ouders

Ik heb de ouders bij de lagere teams gezet als coach,
maar dat houdt meer in de begeleiding van de kinderen.De echte coaching komt pas later. De voorjaarscompetitie begint weer in Januari, in de week van de
21ste.
Verder wil ik iedereen een heel prettige Kerst en een
goede jaarwisseling wensen en doe allemaal voorzichtig.
Namens Techn.Comm.Jeugd,
Peter vd Broek
Huizen 2 kampioen!
Voor we aan het seizoen begonnen, stelde ik dat we
voor het kampioenschap gingen. Er werd door niet
alle spelers van mijn team geloofwaardig gekeken. Er
was zelfs een opmerking: ”Moet dat?” Nee, van mij
moest dat niet, maar het mocht wel en ik ben een
beetje eerzuchtig, dus wilde ik voor het hoogste
gaan. Alle spelers, in alfabetische volgorde: Ilan, Jesper, Kevin en Maxim, deden wat ik van ze verwachtte. Ik moet mijn jongens een compliment geven.

Huizen 2
Landelijk C
Maxim van de Kaaij
Axel Diemers
Kevin Kos
Jordy Bredebeek
Ilan Meijer
Coach: Henk oversteegen
Huizen 4
4e klasse
Ruben Tempelaars
Louise Kos
Yoeri Tax
Thom Veerman
Coach: Cees Lam
Huizen 6
6e klasse
Thijmen van Dijk
Mod Temmet
Mak Temmet

Waren we voor het seizoen vreemden van elkaar,
het werd erg snel een gezellig team, dat ook nog liet
zien dat er goed gespeeld kan worden. In een vorige
Voltreffer heb ik al iets over de wedstrijden gezegd.
Alleen de laatste twee zijn niet genoemd. Tegen
UTTC werd thuis goed gebald, er werd met 7-3 gewonnen. Ilan en Maxim deden niet voor elkaar onder, Jesper liet een steekje vallen en het dubbel werd
verloren. Daar moet voor het komend seizoen op
geoefend worden jongens!
De laatste wedstrijd was spannend. Ik kon eigenlijk
alleen bij mezelf zenuwen ontdekken, maar het spel
van mijn jongens was niet overweldigend. We liepen
weliswaar uit naar 4-1, maar vraag niet hoe. Daarna
viel het een beetje stil en lieten we de jongens en het
meisje van Hoogland dichtbij komen. Het zesde punt
kwam maar niet. Maxim zou net het zesde punt gaan
maken (Jespers vader had naar TTVN gebeld en gehoord dat we al kampioen waren door het resultaat
van de concurrent, maar we besloten om Maxim
niets te vertellen), toen de speler, waar Maxim tegen
moest spelen, hem feliciteerde. Prompt kon Maxim
niet meer winnen. Ilan mocht toen het zesde punt
maken. Uiteindelijk werd het nog 7-3. Dus kampioen!
Het team gaat in een gewijzigde opstelling verder.
Jesper houdt het voor gezien.
(vervolg op blz:19)

Coach: Ouders
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(vervolg van blz:18)
Ik wens hem veel sportief plezier toe. Jordy komt het
team versterken en ik ben nog bezig met een vierde
man, dat is nog niet helemaal zeker. Kevin blijft
stand-by voor noodgevallen. Rest mij om de jongens
te bedanken voor het plezier dat ze me verschaft
hebben en ik moet ze natuurlijk feliciteren met de
prestatie.

Op dit moment zijn er weer enkelen overgestapt
naar de senioren en ook zij doen het goed, soms kan
het echter grote problemen geven. Wat gebeurt er
als een jeugdlid zowel in de jeugdcompetitie als in de
seniorencompetitie gaat spelen. Waar leg je de prioriteiten?
Als begeleider van een jeugdteam vind ik heel duidelijk dat daar de prioriteit komt te liggen. De TCS zal
een goede keus moeten maken in welk team het
jeugdlid geplaatst kan worden. Misschien gaan er
nog wel vragen aan vooraf: Is het spelen in beide
competities noodzakelijk? Heeft het voordelen voor
het jeugdlid, of is het uitsluitend van belang voor het
seniorenteam? Kan het jeugdlid het wel aan? Is hij
bestand tegen de sociale omschakeling? Er is nu immers een veel uitgebreidere derde helft. Als het
jeugdlid op vrijdagavond moet spelen en ook op zaterdagochtend, kan dat jeugdlid het aan? Moet hij
een belangrijke wedstrijd spelen? Zijn beide competities op elkaar af te stemmen? Zou er bekeken kunnen worden of het noodzakelijk is om het jeugdlid op
vrijdagavond te laten spelen als hij de volgende dag
een wedstrijd moet spelen die van belang zou kunnen zijn voor het kampioenschap? Moet men daarvoor alle verantwoording leggen bij een jeugdlid en
zeggen :”Hij is toch oud en wijs genoeg om dat zelf te
bepalen?”

Een speciaal woord van waardering wil ik nog uitspreken voor Kevin en Maxim. Zij gingen er vanuit
dat dit seizoen al landelijk C gespeeld zou worden.
Het was een teleurstelling, en eigenlijk een degradatie om weer eerste klasse te moeten spelen. Het was
dus even slikken, maar de sportieve revanche was
des te groter. Klasse jongens!

We weten allemaal wie ik bedoel. Voor de competitie begon heb ik mijn twijfels uitgesproken over de
noodzaak om hem op te nemen in een team. Ik heb
zelfs met die seniorteamleden gesproken. Ik werd
meewarig toegelachen en er werd me verteld dat
coachen bij de jeugd heel anders was dan coachen
bij de senioren. Ze zouden hem wel gauw de kneepjes van het seniorenleven leren. Nou dat is dan wel
gebeurd! Misschien dat een versnelde definitieve
overgang naar de senioren dan op handen is als voor
dat jeugdlid, door onnodig verloren wedstrijden,
geen doel meer heeft bij de jeugd. Communicatie en
coördinatie zijn niet alleen moeilijke woorden, maar
zijn zelfs binnen een tafeltennisvereniging goed toe
te passen.

Henk Oversteegen
Overgang van jeugd naar senior
Dit is een onderwerp dat me de laatste tijd nogal bezig houdt. Zelf heb ik dat met tafeltennissen niet
meegemaakt, maar uit het observeren van jeugdspelers die de overstap maakten naar de senioren, is mij
gebleken dat dat best moeilijk kan zijn. Het is een
heel ander spelletje, vooral in de lagere klassen. De
jeugd speelt over het algemeen een snel spelletje,
terwijl er in de lagere seniorklassen vaak een meer
behoudend, of bekeken, spel gespeeld wordt. Een
jeugdlid dat instapt in een seniorenteam zal zich
moeten aanpassen en vaak een stap terug doen.

Bovenstaand stukje heb ik geschreven na de eerste
nederlaag van Huizen jeugd 1. Ik heb er ook met Nico
over gesproken. Hij tilde er zelf niet zo zwaar aan.
Maar toch bewees hij in de verdere wedstrijden dat
het niet altijd wenselijk is om in twee competities te
spelen. Afgelopen week werd hij gevraagd om in te
vallen, terwijl hij zelf de volgende dag ook moest
spelen. Hij kon er maar één winnen.
(vervolg op blz:20)

Als voorbeeld wil ik aanhalen Robert Bunschoten en
Patrick van Dijk. Beiden zijn bij de senioren begonnen
in de vierde klasse. En daarna opgeklommen tot de
hoogste teams. Zij hebben dat vlot gedaan en zij
hebben zich ook goed aan een team aangepast.
Edwin van Dijk, Gerben de Jong en Jorick Westland
hebben ook hun weg goed gevonden.

19

(vervolg van blz:19)
Nico, had maar gezegd:”Ik kan niet invallen, want ik
moet morgen een belangrijke wedstrijd spelen.”

Ik wil bij deze dan ook het bestuur van Huizen en de
jeugdcommissie enorm bedanken voor de prima
opvang en begeleiding van de jongens, maar zeker
ook Cees en Ruben Lam voor hun coaching en begeleiding voor team 5 en Naomi en Wim Hoek voor de
gezellige tijd met team 7.

Henk Oversteegen
Bijna een jaar bij TTV Huizen
Zelf ben ik als jeugdlid bij TTV Huizen begonnen in de
gymzaal aan de Koers (als ik het goed heb in 1976)
samen met grote buurjongen Hans van der Putten
(jawel de zoon van Rien), spelen nu mijn 2 zoons bij
TTV Huizen. Leuk om te zien dat de mensen die toen
al veel deden voor de club dit nog steeds doen (ik zal
geen namen noemen ;-) ). Gelukkig zijn er ook veel
mensen die ik nog niet kende en ook veel doen voor
de club.
Zelf heb ik mijn jeugdjaren met veel plezier bij Huizen doorgebracht (tot landelijk A aan toe, met oa
Ronald vd Hulst en Robert-Jan vd Pol) en ook nog
een periode senioren gespeeld (met oa Geert Molenaar en Henk Klein). Hier was voornamelijk de 3e
helft enorm gezellig… Onder andere omdat ik in militaire dienst moest ben ik gestopt. Na mijn dienstperiode werd ik gevraagd om bij de Bijmaat te komen
spelen en heb dit ook een aantal jaren gedaan, met
als hoogste 3e divisie (met Arjen Hoogeveen en Cees
Tump). Hierna weer ‘afgegleden’ naar mijn eigen niveau, 1e klasse… Onder andere door blessures aan
de tafeltennisarm besloten definitief te stoppen. (ja,
en dat blijft zo… voorlopig ;-) ).

Henk Tax.

Tessa Mei
Yoeri Tax
Timo Weinberg
Mak Temmet
Mariska Krook
Daniël Smits
Andreas Lauffer
Kevin Kos
Jasper Tax

Terug naar waarom ik dit stukje schrijf. Omdat er na
vele pogingen geen jeugd bijkwam bij de Bijmaat, is
er door het bestuur van de Bijmaat besloten de 5
jeugdleden die over waren onder te brengen bij Huizen. Dit is allemaal zeer goed geregeld, waarvoor ik,
maar ik weet zeker ook de vader en moeder van
Thom Veerman, Huizen en Bijmaat enorm wil bedanken. Helaas zijn Zubeijde en Rosalie intussen
afgehaakt, maar de 3 mannen zijn er volgens mij erg
blij mee. Als ik spreek voor Yoeri en Jasper, ze gaan
met plezier naar de trainingen en op zaterdag zijn ze
al vroeg op de club om in te spelen en blijven nog
lang vrij spelen en kijken bij de hogere teams die
thuis spelen als hun eigen competitiewed- strijden
allang zijn afgelopen.
Intussen zijn Thom en Yoeri (samen met Ruben)
kampioen geworden en Jasper kon gelukkig ook
competitie spelen bij de starters en heeft het samen
met Gijs erg leuk gehad.
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2 januari
7 januari
25 januari
1 februari
3 februari
6 februari
9 februari
12 februari
14 februari

11 jaar
14 jaar
14 jaar
13 jaar
12 jaar
11 jaar
12 jaar
18 jaar
12 jaar

Wat is je naam?
Pim de Keijzer

Hoe oud ben je?
Ik ben 15 jaar.
Heb je broertjes en/of zusjes?
Ik heb 1 broer van 7 jaar.
Op welke school zit je en in welke klas?
Ik zit op de Huizermaat in klas 3TC

Hoelang zit je nu op tafeltennis?
Net iets langer dan Kristel Koelewijn dus 3,5 jaar
denk ik.

Wat is je favoriete drankje?
Ik heb geen voorkeur aan een drankje.

Speel je competitie en in welke klasse speel je met
je team?
Ik speel competitie, en we spelen nu 4e klasse.

Wat eet je het liefst?
Pizza.

Wie vind je de leukste trainer?

Wat is je favoriete voetbalclub?
Ajax!!!

Vroeger altijd Marty Hendriksen, maar nu John Scot

Waarin ben je het best met tafeltennis?
Verdedigend

Wat vind jij de beste film die er is?
Maakt mij niks uit, als er maar actie in zit, of humor.

Waar vind je zelf dat je nog op moet trainen?
In harde smashes tegenhouden

Naar welke muziek luister je meestal?
Top 40 muziek, Radio 538 en mixen van liedjes
(538 party)

Wat is tot nu toe je leukste tafeltennismoment?
Dat ik 2de prijs won bij D-kadetten bij UTTC

Aan wie wil je dat deze vragen de volgende keer
worden gesteld?
Mijn teamgenoot, Pardis Faqiri!

Wat vind je van de club?
Leuk en vooral gezellig!
Vind je dat er iets op de club moet veranderen? Zo
ja, wat dan?
De zonneschermen, die gaan soms vanzelf naar de
beneden.
Waar zou je zeker aan mee doen als de club dat
organiseert?
Alles wat met de jeugd te maken heeft!
Heb je naast tafeltennis nog andere hobby's?
Computeren, Voetbal en met vrienden afspreken
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Namens de redactie wens ik jullie

Fijne kerstdagen
en een
Gelukkig Nieuwjaar
Ik wil iedereen bedanken die heeft
bijgedragen aan de totstandkoming en het
rondbrengen van de Voltreffer in 2010.
Maarten

Voor in je Agenda
Wanneer:
27 december
28 december
28 december
29 december
7 januari
8 januari
8 januari
16 januari
21 januari
23 januari

Wat:
Oliebollentoernooi (niet leden)
Oliebollentoernooi
Oliebollentoernooi (ook voor niet leden)
Official toernooi bij Hilversum
Receptie Jubileum
Toernooi
Feest avond
Afdelingskampioenschap (vanaf rating 341)
PDK clubkampioenschap
Afdelingskampioenschap (t/m rating 340)
Voor de actuele agenda kijken dan op www.ttvhuizen.nl
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Voor wie:
Senioren
Senioren
Jeugd
Senioren
Jeugd & Senioren
Jeugd & Senioren
Jeugd & Senioren
Senioren
Senioren
Senioren

Wie is deze vrijwilliger?

U kunt uw antwoord naar de redacteur sturen op
voltreffer@ttvhuizen.nl
In de volgende Voltreffer komt de uitslag te staan.
Onder de goede inzenders wordt een beloning verloot.
Winnaar van de vierde fotowedstrijd is Kees Visser.
Het was:Gerben de Jong.
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