51e JAARGANG VAN

DE VOLTREFFER

CLUBBLAD VAN

Vanuit het bestuur

wordt thuisgespeeld bij de Bijmaat. Een goede zaak dat
deze afspraak tussen de verenigingen tot stand is gekomen.

Het najaarseizoen van 2017 is inmiddels weer van start
gegaan. In de afgelopen weken heeft de vereniging niet
stilgezeten. Begin september vond de finale plaats van
de zomer poker welke gedurende de zomer periode in
de Kloef elke vrijdagavond werd gespeeld. Quinten van
Dissel wist na een enerverende finale de eerste prijs op
te eisen, Gerben de Jong werd in dit strijdgeweld
tweede. Een week later werd het Bedrijventoernooi gespeeld, met 36 deelnemers had de organisatie een zeer
mooie opkomst en konden de verschillende bedrijventeams volop aan de bak tegen elkaar. Uiteindelijk bereikten Rabobank (Fons van Workum en Joren Aalten)
en Sedico (Arnaud Visser en Jordy Krone) de finale. In
deze finale trok Rabobank aan het langste eind, zodat
de Rabobank zich dit jaar Bedrijventoernooi kampioen
van de TTV Huizen mag noemen. De volgende dag organiseerde de TCJ het Ouder-Kindtoernooi. Met 24
deelnemers was er ook bij dit toernooi een mooie opkomst. Naast de jeugd en de ouders was het leuk te zien
dat er ook een aantal grootouders waren gecharterd,
zodat er een zeer gevarieerd deelnemersveld achter de
tafeltennistafels stond. Pa en zoon Gerritse wist uiteindelijk de hoofdprijs binnen te slepen door in de finale
vrij gemakkelijk pa en zoon Bunschoten te verslaan.

Zoals inmiddels hopelijk bekend is er binnen de jeugdcomissie een visie document opgesteld “Op naar
2022”. Het bestuur is zeer content met de opzet en er
is nu een nieuw initiatief op poten gezet om ook een
visie document in dezelfde stijl te creëren voor de senioren. De bedoeling is dat dit document voor het eind
van dit jaar kan worden gepresenteerd aan de leden en
andere belangstellenden. In oktober is er een afspraak
ingepland met tafeltennisvereniging Elan. Een afvaardiging van beide besturen gaat met elkaar van gedachte
wisselen om te zien wat we van elkaar kunnen leren.
Focus punten tijdens dit gesprek zijn de onderwerpen
werving van nieuwe jeugd en senioren leden + behoud
van jeugd en senioren leden.
Tafeltennisvereniging Huizen doet mee aan de AH
sportactie. In de maand september kan er bij de bekende supermarkt zegels worden gespaard. Een vol
boekje kan worden verzilverd door 5x gratis deel te nemen aan een van onze trainingen. Deze trainingen zijn
voor zowel jeugd als volwassenen en de actie loopt tot
3 december. We hopen met onze deelname dat we
weer een nieuwe route hebben om onze vereniging te
promoten, welke hopelijk resulteert dat nieuwe potentiële leden de weg vinden naar de tafeltennissport en
onze vereniging. We hebben als vereniging ook deelgenomen aan de sportweek, welke volop werd gepromoot door Sportplatform Huizen. Tijdens de open senioren avond van donderdag 14 september bezocht wethouder Marianne Verhagen samen met een delegatie
van het Sportplatform Huizen onze vereniging. Goed te
zien dat de wethouder zich ook interesseert en laat zien
bij de minder grote sporten!
Graag aandacht voor het volgende: helaas mist het bestuur nog steeds een secretaris, diverse leden zijn voor
deze functie benaderd maar tot op heden is het nog
niet gelukt om het bestuur weer compleet te krijgen.
De secretaris is binnen de TTV verantwoordelijk voor
de administratie van de vereniging + notuleren van de
bestuursvergaderingen en jaarlijkse algemene leden
vergadering. Tevens beheert de secretaris het verenigingsarchief. Ook denkt en werkt de secretaris mee aan
de visie van de TTV Huizen. Het bestuur gaat verder in
hun zoektocht naar een nieuwe secretaris. Maar andersom kan natuurlijk ook, wanneer iemand van de leden geïnteresseerd is in deze functie of meer details
wilt weten, spreek dan 1 van de bestuursleden aan.

Inmiddels zijn de senioren en jeugd competities ook
weer begonnen. Bij de senioren komt onze eerste herenteam wederom uit in de landelijke derde divisie. Gijs
Molenaar, Patrick Visser, Frank Bilius en Nico Sentini
zullen in een vrij sterke poule met trainingsarbeid gaan
voor ruime handhaving. Bij de jeugd begint dit seizoen
een startersteam met 5 spelers competitie te spelen,
zodat we dit seizoen beginnen met 2 competitie jeugdteams. Voor het eerste team zijn we een samenwerkingsverband aangegaan met tafeltennisvereniging de
Bijmaat zodat ook ons eerste jeugd team 4 spelers
heeft welke op tweede klasse niveau in de afdeling
gaan acteren. Er zijn afspraken met de Bijmaat gemaakt
dat dit najaarseizoen en komend voorjaarseizoen er vijf
keer wordt thuisgespeeld bij TTV Huizen en vijf keer

Robert Bunschoten
Voorzitter TTV Huizen
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Vertrouwenscontactspersoon

Geslaagde Sportweek bij TTV Huizen

Per augustus 2017 introduceren wij onze nieuwe vertrouwenscontactpersoon Anita Campbell.

Vorige week nam Tafeltennisvereniging Huizen actief
deel aan de Nationale Sportweek:

Na zes jaar bestuurlijke ervaring bij een sportvereniging, is zij sinds november 2015 bestuurslid van de
Stichting Sport Platform Huizen (sportinspiratie, sportpromotie en sportverbinder). Na het behalen van het
VCP certificaat in februari, is zij aangesteld als extern
vertrouwenscontactpersoon voor alle sportverenigingen, die aangesloten zijn bij het SPH.

Ouder-kindtoernooi tijdens Kick-off
Op zaterdag 9 september organiseerden zij het “Ouder –kindtoernooi. Hierbij speelden teams tegen elkaar die bestonden uit een volwassene en een kind.
In twee poules gingen zij de strijd aan met elkaar,
waarbij de kinderen en de volwassenen tegen elkaar en nog gezamenlijk een dubbel speelden.
In poule 1 wonnen Dennis en Robert Bunschoten al
hun wedstrijden. Echter Harm en Bram Gerrtise lieten
zich niet kennen en kwamen ongeslagen uit poule 2,
waardoor deze teams tegen elkaar in finale stonden.
Harm en Bram waren onoverwinnelijk en wonnen al
hun wedstrijden, wat resulteerde in een eerste plaats
voor de familie Gerritse.

Als vertrouwenscontactpersoon heeft zij een neutrale
positie en werkt onafhankelijk van het bestuur. Zij
handelt in een afgeschermde omgeving, in vertrouwen, waarbij geheimhouding wordt geboden.
Zij is het eerste aanspreekpunt met betrekking tot
grensoverschrijdend gedrag voor sporters, ouders van
sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en
bestuur.
Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we: Seksuele intimidatie, pesten (ook op social media), bedreiging, mishandeling, belediging, discriminatie, doping, match-fixing, houding ten opzichte van eetstoornis en LHBT (lesbisch, homoseksueel, biseksueel,
transgender).
Contactgegevens:
Anita Campbell
Telefoonnummer: 06 1822 6887
Email: vcp@sportplatformhuizen.nl
Het bestuur
In deze Voltreffer
Vanuit het bestuur
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Bezoek van wethouder Marianne Verhagen tijdens
open avond
Op donderdag 14 september waren volwassenen welkom om mee te trainen of een kijkje te nemen. Samen
met leden van het Sportplatform Huizen, kwam wethouder Marianne Verhagen met haar bekende enthousiasme op bezoek bij de vereniging. Bij binnenkomst werd de koffie beleefd afgeslagen, want Marianne wilde “meteen aan de bak” en voegde direct
daad bij het woord. Als een echte prof nam ze een
batje ter hand en begon een wedstrijdje. Zelfs de
naaldhakken konden haar fanatisme niet afremmen.
“Dit is echt zó leuk!”, waren Marianne’s woorden na
de wedstrijd. Het bezoek werd afgesloten met een
glaasje fris en een goed gesprek, over onder andere
het belang van sporten, vooral voor de jeugd. TTV Huizen bedankt Marianne hartelijk voor haar belangstelling en laat weten dat ze altijd welkom is.
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EMT Bedrijventoernooi 2017 bij T.T.V.
Huizen

Vrijeweektoernooien
De ondertussen traditionele vrije week toernooien van
het najaar worden gehouden op 20 oktober en 24 november. Start zo rond half negen. De inschrijflijst hangt
weer op de club en het zou leuk zijn als deze een keertje
gebruikt wordt. ;-)

Vrijdag 8 september jongstleden was het weer zover.
Het jaarlijkse Bedrijventoernooi werd weer gehouden.
Er waren dit jaar 36 deelnemers (18 teams) van 8 verschillende bedrijven (Gall & Gall, Kannegieter Electronica, Zig software, Mario Kart turbo, Rabobank, Strukton rangers, Sedico en Le Petit Francais). Om omstreeks 20:15 konden de deelnemers beginnen met de
wedstrijden. De teams waren verdeeld over vier poules. Er werd volgens het halve Daviscup principe gespeeld, dus er werd een dubbel en twee enkels gespeeld voor elke wedstrijd. In de poule werden de
wedstrijden beslist in best of tree. Dit had tot gevolg
dat de poules op een schappelijk tijd afgelopen waren.

Invulling van het toernooi wordt nog nader bepaald,
maar dat moet niemand weerhouden op zich in te
schrijven daar het om de gezelligheid en beweging
gaat en uiteraard is het ook leuk meegenomen als je
wint.
Namens de T.C.S.,
Bram Gerritse
Familie Gerritse wint Ouder-Kindtoernooi
2017
Op 9 september organiseerde de TTV Huizen dit toernooi, waarbij een volwassene en een kind de strijd aan
gingen met andere teams. 12 enthousiaste teams hadden zich ingeschreven.
In 2 poules gingen zij de strijd aan met elkaar, waarbij
de kinderen en de volwassenen tegen elkaar en nog
gezamenlijk een dubbel speelden.
In poule 1 wonnen Dennis en Robert Bunschoten al
hun wedstrijden, in poule 2 deden Harm en Bram Gerritse hetzelfde. In de finale wonnen Harm en Bram
met overmacht al hun wedstrijden en wonnen zo de
eerste prijs.

Na diverse spannende wedstrijden konden de nummers één en twee van de twee poule de ¼ finales gaan
spelen. Op dat moment waren er nog 4 verschillende
bedrijven vertegenwoordigd en werden er alleen nog
dubbels gespeeld in best of five. In de ene halve finale
kwam Rabobank 1 uit tegen Sedico 3 en deze partij
werd in vijfen beslist in het voordeel van de Rabobank. De andere halve finale ging tussen Sedico 2 en
Gall & Gall 1. Sedico wist zich met een 3-0 overwinning voor de finale te plaatsen. De finale ging tussen
Fons van Workum/Joren Aaten (Rabobank) en Araud
Visser/Jordy Krone (Sedico). De Rabobank wist in vier
spannende games de wisselbeker binnen te slepen.
De organisatie van het toernooi werd verzorgd door
ondergetekende en Marco Gerritse. De bar werd deze
avond verzorgd door Gijs Molenaar. Hartelijk dank
hiervoor.
Namens de T.C.S.,
Bram Gerritse
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Vanuit de Z.K.C.

Robert bedanken voor zijn jarenlange inzet op dit vlak.

Najaar 2017
Dinsdag 29 augustus is het najaar seizoen weer begonnen, we gaan er weer een gezellig sportief seizoen van
maken.
Vanaf dat moment zijn we weer open op de dinsdag,
woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. De openingstijden kunt u vinden op de website, kijk voor activiteiten in de agenda.
De 2e zaal is alleen open van 20:00 tot 22:00 op de
dinsdag- en vrijdagavond, vanaf september.

Afdak buitendeur
Sinds kort hebben we, dankzij Peter van den Broek,
een nieuw afdak. Het vorige dak was kapot vanwege
vandalisme.

Kantine
N.a.v. ons verzoek om de kantine een warmere uitstraling geven, hebben wij diverse leuke ideeën ontvangen. Eén van die ideeën is meteen in gang gezet,
vanaf vrijdag 22 september staan er vaasjes met bloemen op de tafels. Ook staan er menukaartjes op de tafels.
Mochten jullie nog meer ideeën hebben dan horen wij
het graag. Spreek een van de commissieleden aan of
stuur een mail naar zkc@ttvhuizen.nl.
Dan hebben wij nog een verzoek aan de leden om de
sporttassen op de grond te laten staan en niet op de
tafels te zetten, dit is namelijk niet echt hygiënisch.
Graag jullie aandacht hiervoor.
Op een paar zaterdagen speelt ons eerste herenteam
thuis, het barpersoneel verzorgt dan iets extra’s vanuit
de keuken, dus kom gezellig kijken en eet een hapje
mee. Het betreft zaterdag 23 september, 28 oktober,
4 november, 18 november en 25 november vanaf
15:00 uur. Op 28 oktober speelt ook ons eerste jeugdteam en ons startersteam thuis, zij spelen hun wedstrijd vanaf 12:00 uur.
Vrijdag 17 november en 2 december mag de kantine
geopend blijven tot 02:00 uur, het is de één na laatste
en laatste avond van de najaar competitie, dus misschien zijn er teams die kampioen kunnen worden.

“Op naar 2022” is de naam van de visie binnen onze
vereniging om de komende jaren groot in te zetten op
het werven van nieuwe, actieve en enthousiaste
jeugdleden. Het streven van deze visie is om te komen
tot een gezond aantal jeugdleden in 2022 en om deze
jeugdleden actiever bij de vereniging te betrekken.

Barrooster
We zijn op zoek naar versterking van de barvrijwilligers, het wordt namelijk steeds lastiger om het rooster gevuld te krijgen, dus meld je aan of vraag informatie op. Een keer in de 6 weken zou al het verschil
maken.
Mocht je een keer niet kunnen op de ingeplande dag,
probeer dan te ruilen met iemand.

Een aantal leden van en betrokkenen met onze vereniging, de Club van 25, stort elk jaar een bedrag van €
25,- om onze jeugd iets extra’s te kunnen bieden. Dit
geld wordt uitsluitend besteed aan jeugdactiviteiten.
Zeker nu we als vereniging op weg zijn naar 2022 willen we deze personen daarvoor hartelijk danken!

Namens de Z.K.C.,
Frank Hagen
Ook de Club van 25 wil “Op naar 2022”

Om jeugd actief bij een vereniging te betrekken moet
er heel wat gedaan worden. Ten eerste zijn er activiteiten nodig waardoor kinderen lid willen worden van
onze vereniging. Vervolgens worden deze jeugdleden
de kunst van het tafeltennis bijgebracht en maken we
hen enthousiast voor de activiteiten die de diverse
commissies organiseren. Door al deze zaken ontstaat
er binding met de vereniging, waardoor de jeugd uiteindelijk zelf met ideeën komt voor hoe we het nog
gezelliger kunnen maken.
Jeugdleden die betrokken zijn bij een vereniging zullen
in de regel, op latere leeftijd, ook best iets willen doen
voor diezelfde vereniging en daar doen we het alle
maal voor. Want op deze manier zullen er altijd men
sen zijn die in commissies en bestuur plaatsnemen om
onze vereniging draaiende te houden.
Om aan de slag te gaan met ledenwerving en activiteiten te ontplooien voor onze jeugdleden is geld nodig.

Wilt u/jij hier ook onderdeel van worden dan kan dat
heel simpel door een bedrag te storten van EURO 25,op rekeningnummer NL80RABO0145441482 van de
T.T.V. Huizen o.v.v. de club van 25 en uw achternaam.
Namens onze (toekomstige) jeugdleden alvast veel
dank!

Sleuteladres bardienst
Sinds zaterdag 16 september is het reserve sleuteladres bij Jan Visser, dus mocht Paul Dekker (standaard
sleuteladres) niet thuis zijn dan kan je de sleutels ophalen bij Jan.
De verandering is doorgevoerd vanwege de verhuizing
van Robert Bunschoten, vanaf deze plaats willen wij

Gerben de Jong
Promotie en Advies Commissie (P.A.C.)

7

Herfsttoernooi 19 oktober

Op het moment van schrijven van dit stukje hebben
we alle 8 de voorrondes afgerond, en is het aftellen
tot vanavond….. de grote finale !!! Wie gaat er met de
eer vandoor, zal dit degene zijn die in de eerdere rondes het beste heeft gepresteerd, wordt het iemand
die niets gepresteerd heeft, of wordt het degene die
de meeste voorrondes heeft gespeeld..?
Even een paar feitjes, cijfers en veronderstellingen……

Hallo allemaal,
Op donderdag 19 oktober willen we het VD| Administraties & Belastingzaken Herfsttoernooi houden voor
recreanten, 6e klassers, 65+ers en niet-leden. Zoals
gebruikelijk hopen we op veel deelnemers. We willen
zoveel mogelijk laten spelen in poules van gelijke
sterkte, waardoor er alleen maar leuke wedstrijden gespeeld worden.
Als je mee wil doen is het noodzakelijk om je op te geven. Dit kan je doen door in te schrijven op het formulier op de club, of door één van de volgende nummers
te bellen.
035-5252067 Henk Oversteegen na 17.00 uur
035-5255052 Ina Busscher na 17.00 uur
035-5253383 De Kloef
Melden om 20.15 uur. Aanvang 20.30 uur. De sluitingsdatum is dinsdagavond 17 oktober.
We hopen op een snelle reactie.
Ina Busscher en Henk Oversteegen.

•
•

Pokerzomer/ zomerpoker

•
•

Een impressie van het Zomerpokertoernooi… de uiteindelijke winnaars zijn uiteraard allang bekend en
staan tevens eervol vermeld in de annales van het bestuur.

•
•
•
•
•
•

18 leden hebben minimaal 1 keer meegedaan
Gemiddeld deden er 9 personen per avond
mee
Gerben heeft per saldo het beste gepresteerd
Rob heeft per saldo het minst gepresteerd
(wel het meest gemopperd)
Nico is mister rebuy (4 uit 6)
Als het lang duurt, is het de beurt van Rob
Straight en Royal flush is nog niet behaald
Een grote pot winnen met J5 is echt een uitzondering en geen regel (Nico)
Mr. Straddle (Gerben) heeft maar weinig
gestraddled
Joost kan beter voor iemand anders spelen
dan voor zichzelf (mag dat ook met tafeltennis
?)

Al met al hebben we heel veel lol gehad denk ik, en er
zal zeker gekeken worden of er volgend jaar wederom
vraag naar is.”
Jeugdcompetitie

“De afgelopen weken stonden buiten het tafeltennis
om in het teken van het pokeren. Een probeersel van
de ZKC om ook in de zomerperiode ervoor te zorgen
dat er toch een gezellig clubje blijft hangen en dat er
voor de leden die geen behoefte hebben aan tafeltennissen in die periode toch een reden is om langs te
blijven komen op de club.

Het is weer tijd om wat te schrijven voor de Voltreffer.
Echt veel is er nog niet te vertellen over de competitie,
want die is nog niet gestart. Op 16 september wordt
de eerste wedstrijd weer gespeeld in deze najaarscompetitie.
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We starten met twee teams, dat is in ieder geval een
team meer dan in de vorige competitie. Hopelijk blijft
die stijging doorgaan. Dat zou natuurlijk mooi zijn, en
daar werken we ook aan. Ons eerste team gaat nu 2e
klasse spelen. Dat zal wel even wennen zijn, want het
is wel weer een klasse hoger.

De coaching en begeleiding zal voor team 1 worden
gedaan door Gijs Molenaar en Cees Lam. En bij de
starters, dus team 2, wordt dat gedaan door wisseling
met ouders. Voor de uitwedstrijden is dat in de eerste
helft maar liefst drie keer.
Bij de starters is het zo dat er altijd twee keer een
halve competitie wordt gespeeld. Na de eerste helft
komt er weer een nieuw schema met andere tegenstanders, en dan speel je weer meer thuis omdat je nu
drie keer uit speelt, wordt dat weer opnieuw ingedeeld.

We hebben een viermansteam in deze competitie,
omdat alle jongens niet elke week meer kunnen vanwege school en stage. Tja daar kun je niets aan doen.
Gelukkig konden we een combinatieteam maken met
een speler van de Bijmaat erbij. Daar was geen team
meer voor, en wij konden hem heel goed gebruiken.

De laatste wedstrijd van de starters, dat is dus na de
twee halve competities, speel je altijd in één zaal met
alle startersteams tegelijk. Dat is best leuk hoor, en
dan hoor je allemaal op welke plaats jullie zijn geëindigd zijn.

We zijn met de Bijmaat overeengekomen thuiswedstrijden bij hen gaan spelen. Deze competitie spelen
we drie thuiswedstrijden in de zaal van de Bijmaat en
twee bij ons in de zaal. De volgende competitie wordt
dat dan andersom gedaan.

Dan hoop ik dat jullie allemaal, dus team 1 en team 2,
een heel fijne en sportieve competitie mogen hebben
met weinig afzeggingen. Denken jullie er om dat je bij
thuiswedstrijden op tijd komt, dan kun je nog even inspelen, en dat is echt wel even nodig.

e

Ons 1 team wordt nu vertegenwoordigd door Luca
Wagenmakers. Omdat hij op de kokschool zit, moet hij
in het weekend stagelopen. Dan hebben we Lucas
Kamp en Koen Gerards en de van de Bijmaat geleende
Daniël dan der Heijde.

We hopen met z’n allen op een fijne en sportieve
competitie.

Ons 2e team dat is een starters team bestaat uit vijf
spelers die allemaal voor de eerste keer competitie
gaan spelen, en dat zijn David Robbers, Chris Bunschoten, Davey Kooij, Max Geurts en Aimèe van den Brink.

Namens de Technische Commissie Jeugd,
Peter v/d Broek

Voor in de agenda
Wanneer:

Wat:

Voor wie:

7 oktober Actiedag

Niet-leden

14 oktober Vriendentoernooi

Jeugd (incl. niet-leden)

21 oktober Spelletjesmiddag/avond

Senioren + aanhang

11 november Open dag

Jeugd

23 november Zwarte Pietentoernooi

Senioren recreanten

16 december KinderTafeltennisFeest (KTTF)

Jeugd

28/29 december Oliebollentoernooien

Sen.recr./jeugd/sen.

Voor de uitgebreide agenda, zie www.ttvhuizen.nl.
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T.C.J. Planning 2017 Najaar
Elke dinsdagavond van 19:00 - 20:15 uur training voor competitiespelers. Trainer Gijs Molenaar
Elke zaterdagochtend training van 10:00 - 11:30 uur voor recreanten en niet-leden. Trainer Nico Sentini (+ Edwin van Dijk)
(Let op: Herfst- en Kerstvakantie GEEN training)
Planning zaterdagen
Datum Activiteit
2-sep Alleen training
9-sep -- Ouder-kindtoernooi, open dag (in combinatie met Sportweek) , geen training
16-sep Alleen training, Speelweek competitie team 1 & 2 Uit (1)
23-sep Speelweek competitie team 1 Thuis (Bijmaat) (2)
30-sep Speelweek competitie team 1 & 2 Uit (3),
7-okt -- ACTIE-Dag + speelweek competitie team 1 & 2 Uit (4)
14-okt -- Vriendentoernooi
21-okt HERFSTVAKANTIE, gesloten ook geen training
28-okt Recreantentraining!!, speelweek competitie team 1 en 2 Thuis (5)
4-nov Speelweek competitie team 1 Thuis (Bijmaat) (6)
11-nov -- ACTIVITEIT/OPEN DAG
18-nov Speelweek competitie team 1 Uit (7)
25-nov Speelweek competitie team 1 Thuis (Bijmaat)(9)
2-dec Alleen training, speelweek competitie team 1 Uit (10)
9-dec -- ACTIVITEIT, speelweek competitie team 1 Thuis (8)
16-dec Kindertafeltennisfeest
23-dec -- ACTIVITEIT zonder zaal
VR 29-dec Oliebollentoernooi jeugd leden en niet-leden
30-dec KERSTVAKANTIE, gesloten, ook geen training

Planning 'externe' toernooien
Datum Activiteit
14-okt Jeugdranglijsttoernooi
15-okt Jeugdranglijsttoernooi
11-nov Ranglijsttoernooi
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Competitie-uitslagen
voorjaar 2017

3e divisie poule E
Tempo Team 2

10-81

Gijs 33%

Salamanders 2
De Treffers1
Huizen 1
Victory 55
Pecos 3

10-72
10-5
10-37
10-34
10-25

Frank 37%
Patrick 48%
Nico 33%

1e klasse poule C
Tielse TC 1
VTV 4
Gispen 1
Huizen 3
TTVN Nieuwegein 2
Maarssen 1
4e klasse poule E
Huizen 5
Shot 6
Gispen 7
Over t net 5
Elan 5
Hilversum 18
5e klasse poule C
Shot 9
Laren 3
ATC Almere 9
LTTC 6
Huizen 7
Hoogland 7
Duo 4e klasse poule D
ZTTV 3
Huizen 1
Vitac 1
Veenland 3
Woerden 2
Maarssen 3

1e klasse poule B
SVE 5
Gispen 2

10-73

UTTC 1
Effect 1
Huizen 2
Bijmaat 1

10-52
10-51
10-49
10-45
10-30

Ruben
Danny
Jurriaan
Mak

42%
58%
48%
24%

10-79
Robert 40%
10-66
Ferry 38%
10-51 Monique 41%
10-36
Geert 8%
10-35
Jerry 45%
10-33

2e klasse poule D
LTTC 1
Rega 2
Huizen 4
ATC Almere 3
Laren 2
Hilversum 10

10-64
10-61
10-59
10-46
10-39
10-31

Frank
Marcel
Edwin
John

59%
42%
46%
83%

10-79
10-64
10-45
10-41
10-41
10-30

4e klasse poule G
Huizen 6
Hoogland 4
Woerden 8
Hilversum 19
VTV 9
Elan 4

10-72
Rob
10-62
Peter
10-50
Kees
10-44
Bert
10-41
Nicole
10-31 Invaller

33%
79%
76%
73%
67%
67%

5e klasse poule À
ZTTV 3
HTTC 6
Huizen 8
Otio 3
Over t net 7
Overhees 3

10-76
10-61
10-60
10-48
10-34
10-21

81%
75%
48%
38%

10-71
10-60
10-60
10-47
10-44
10-18

Robert
Ruben
Jasper
Cees
Joost

90%
72%
73%
73%
81%

Bram 47%
Henny 47%
Paul 40%
Harry
-

10-37
Cees
10-33
Jeroen
10-31
Marco
10-17 Gerben
10-17 Manuela
10-15

79%
67%
62%
25%
-

Duo 6e klasse poule À
Rega 4
10-34
Reflex Maarn 3
10-29
Bunshot 4
10-27
Huizen 2
10-24
HTTC 4
10-21
TVP 6
10-10
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Arne
Pieter
Henk
Bert

Invaller 33%

Nico 75%
Ingeborg 60%
Irma 0%
Hans 67%
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