otreffer 51e JAARGANG
VAN

DE VOLTREFFER

CLUBBLAD VAN

Vanuit het bestuur

het zou mooi zijn als we met zo veel mogelijk teams
onder Huizer vlag kunnen uitkomen in de bekercompetitie. Deze bekercompetitie is altijd een mooie verlenging op het voorjaarseizoen.

De eerste maanden van 2019 zitten erop, traditioneel
wordt eind kwartaal één van ieder jaar de Algemene
Leden Vergadering gehouden. Dit jaar zal deze plaatsvinden op maandagavond 25 maart om 20.00 uur in
De Kloef. Naast het bespreken van hoe het afgelopen
jaar is verlopen, zal ook de bestuursverkiezing op de
agenda staan. Als alles goed verloopt, dan zal het bestuur na de A.L.V. in complete samenstelling gaan
opereren. Op de avond van de A.L.V. is het de bedoeling dat de Technische Commissie Senioren het ontwikkelde visie plan T.C.S. ‘op naar 2022’ presenteert
aan de leden. Hiermee hebben we binnen de vereniging een visieplan voor zowel de jeugd als de senioren
om ons de komende jaren op te focussen.
De voorjaarscompetitie is voor de afdeling senioren
alweer op de helft en voor ons landelijke team en de
jeugd bijna halverwege. Ons vlaggenschip van de vereniging laat zien dat we in de landelijke divisie thuis
horen en bezet momenteel een uitstekende tweede
plaats in hun derde divisie poule. Bij de senioren zijn
er goede kansen dat een aantal teams kampioen worden. De jeugd opereert dit seizoen met vier teams, het
tweede, derde en vierde team zijn aan het wennen
om mee te kunnen komen op het niveau waarop ze nu
uitkomen. Het eerste jeugdteam komt zeer goed mee
in de competitie en gaat samen met Hilversum uitmaken wie er kampioen gaat worden.

Foto: TTV Huizen

Vanuit Met Sport Groot zullen er de komende periode
weer verscheidende gymclinics worden georganiseerd
op diverse basisscholen. Ook zullen hierin een aantal
speciale clinics worden meegenomen waarin gefocust
wordt op de leeftijden van 4-6 jaar (groepen 1 en 2)
om deze enthousiast te maken voor de tafeltennissport en zo binnen te komen als Superstar bij de TTV
Huizen. Bij de senioren loopt er dit jaar een pilot op de
woensdagmiddag onder de vlag van het project genaamd Fitstars, om de sport tafeltennis aan te bieden
aan ouderen.
Veel leesplezier van deze Voltreffer, en ook vanaf deze
plek nodig ik u hartelijk uit voor de Algemene Leden
Vergadering op 25 maart.

De voorbereidingen voor de jaarlijkse uitwisseling met
SVE uit Utrecht zijn weer in gang gezet. De intentie is
om op vrijdag 3 mei tegen elkaar uit te komen, dit
keer in Huizen. Net als vorig jaar zal er worden gespeeld in de bekersetup, wat tevens een goede voorbereiding is op de bekercompetitie. Nadat afgelopen
jaar SVE de wisseltrofee heeft heroverd, is het in mei
onze taak weer om de wisseltrofee weer in Huizen
bezit te krijgen. Het inschrijfformulier voor de bekercompetitie is opgehangen in de kantine,

Namens het bestuur,
Robert Bunschoten, voorzitter TTV Huizen
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UITNODIGING

ALGEMENE LEDEN VERGADERING
TAFELTENNISVERENIGING
HUIZEN

Maandag 25 maart 2019
“DE KLOEF”

20.00 uur
Degenen die vorig jaar op de A.L.V. aanwezig waren, krijgen automatisch de totale verslagen.
Belangstellenden zijn van harte welkom en kunnen een exemplaar ontvangen door zijn/haar naam te noteren op
de intekenlijst in de kantine. U ontvangt dan de volledige verslagen thuis.

AGENDA ALGEMENE LEDEN VERGADERING
1

Opening

Pauze

2

Ingekomen stukken en mededelingen

7

Benoeming kascontrolecommissie

3

Notulen A.L.V. 26 maart 2018

8

Begroting 2019

4

Bespreking van de jaarverslagen

9

Rondvraag

5

Verenigingsonderscheidingen

6

Bestuursverkiezing

10

5

Sluiting

TOELICHTING AGENDA A.L.V.
25 maart 2019
20.00 uur

4

Bespreking van de jaarverslagen
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

5

Verenigingsonderscheidingen
a.

b.
c.
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Jaarverslag van de Secretaris
Jaarverslag van de Kascontrolecommissie
Jaarverslag van de Penningmeester
Jaarverslag van de Technische Commissie Jeugd
Jaarverslag van de Technische Commissie Senioren
Jaarverslag van de Promotie en Advies Commissie
Jaarverslag van de Zaal en Kantine Commissie

Speldjes
- 10 jaar lidmaatschap (geen kandidaten)
- 25 jaar lidmaatschap (Monique Kievith)
- 50 jaar lidmaatschap (Klaas Schipper)
Lid van verdienste / Erelidmaatschap
Mentaliteitsbeker

Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar:
Vertegenwoordiger T.C.J.

:

Maarten Robbers

Aftredend en niet herkiesbaar:
Penningmeester

:

Jurriaan Dekker

Tussentijds aftredend:
Vertegenwoordiger Z.K.C.

:

Frank Hagen

Het bestuur stelt Patrick Visser voor, als kandidaat voor de functie Penningmeester.
Het bestuur stelt Kees Harmsen voor, als kandidaat voor de functie Vertegenwoordiger Z.K.C.
Het bestuur stelt Frank Hagen voor, als kandidaat voor de functie Secretaris.
Kandidaten kunnen zich uiterlijk 10 dagen voorafgaand aan de Algemene Leden Vergadering schriftelijk opgeven, voorzien van vijf ondersteunende handtekeningen van leden van de T.T.V. Huizen, bij het bestuur.
Degenen die vorig jaar op de Algemene Leden Vergadering aanwezig waren krijgen automatisch de totale verslagen. Andere belangstellenden kunnen een exemplaar ontvangen door hun naam te noteren op een lijst in de
kantine. U ontvangt dan de volledige verslagen thuis.
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Oliebollentoernooi 2018
Senioren niet-leden
Het 66e Oliebollentoernooi senioren voor niet-leden
werd dit jaar gespeeld op donderdagavond 27 december 2018. Er waren 22 spelers die streden om de titel
Oliebol van het jaar 2018.
We konden kijken naar aantal zeer goede wedstrijden.
Reinier Morees maakte een zeer mooi punt door de
bal nog net boven de grond op te pakken en keurig op
tafel te krijgen, een klasse bal.

niet-lid van dit toernooi) van Milan (sinds kort lid van
TTV Huizen).

De strijd om de titel Oliebol van het jaar 2018 ging
tussen Harry van Deth, Ed Appelboom, Patrick van
Dijk en Piet Versteeg. Uiteindelijk stonden Piet en
Patrick gelijk, maar op onderling resultaat werd Piet
de Oliebol van het jaar 2018 bij de niet-leden.

Uitslag:
1e: David Robbers
2e: Aimée van der Brink
3e: Thijmen Loenen (niet-lid)
4e: Milan van der Blonk
Senioren leden
Het 66e Oliebollentoernooi senioren voor leden werd
dit jaar gespeeld op vrijdagavond 28 december 2018.
Er speelden 30 deelnemers, die ingedeeld waren in 6
poules van 5 spelers.
De sterke spelers hadden het zwaar. Kannonen zoals
Patrick Visser en Nico Sentini kwamen niet door de
poulefase heen. Ook Quinten van Dissel gaf bij de
wedstrijdleiding aan, dat hij zwaar was ingeloot. Het
lot bepaalt en dat is niet altijd gemakkelijk. In de
troostfinale speelde Henny Dekker tegen Bram Gerritse. Bram trok aan het langste eind en werd derde.

Jeugd
David Robbers is de opvolger van drievoudig winnaar
Lucas Kamp.
Op 28 december 2018 werd het oliebollen toernooi
gespeeld voor de jeugd. Vanaf 09.30 uur kwamen de
eerste spelers binnen om in te spelen.
Er waren 30 deelnemers op deze gezellige dag, waaronder drievoudig winnaar en oud-lid Lucas Kamp.
Voor iedereen stond traditiegetrouw een lekkere oliebol klaar en voor de ouders een bakkie koffie erbij.
De eerste ronde was een poule-indeling. Van de poules gingen 16 kinderen door naar het knock- outsysteem. Na de eerste ronde was er al een verrassing:
Lucas Kamp was uitgeschakeld.
De winnaar van dit jaar had tot aan de finale nog geen
game verloren, maar in de finale werd het spannend.
Na een 2-0 tussenstand leek de strijd beslist, maar er
moest uiteindelijk een vijfde game gespeeld worden:
Aimée vocht zich terug. In deze vijfde game ging het
lang gelijk op. Uiteindelijk werd de wedstrijd met 11-8
gewonnen door David, de oliebol van 2018. De troostfinale, om de 3e en 4e plek, was ook een spannende
wedstrijd in 5 games. Hier won Thijmen (het beste
7

Het was een avond vooral voor derde klasse-spelers:
de finale ging tussen twee derde klasse-spelers, en
wel Paul van Zomeren en Pieter Bosch. Paul kwam op
een 2-0 voorsprong en iedereen dacht dat de wedstrijd gespeeld was, maar Pieter dacht daar anders
over: hij sleepte er toch een vijfsetter uit. In de laatste
set vond Paul nog wat krachten en werd hij Oliebol
van het jaar 2018 bij de leden.
Iedereen bedankt voor de deelname en tot volgend
jaar.

de ontketende Ferry kwam helemaal terug en wist de
wedstrijd met 3-2 naar hem toe te trekken.
We kregen nu dus een uitzonderlijke finale. Er ging
namelijk iemand clubkampioen worden die tijdens de
clubkampioenschappen niet alle wedstrijden gewonnen had. Dit is tijdens mijn loopbaan als toernooicoordinator zover ik weet nog nooit voorgekomen. De
eerst geplaatste speler van het toernooi (Patrick voor
diegenen die niet weten wie dit was) had Ferry in de
poule gemakkelijk met 3-0 verslagen en toen de finale
begon was Nico (de nummer 2 geplaatst) de overduidelijke favoriet om clubkampioen te worden. Alleen
Ferry verkeerde in bloedvorm en begon de finale met
een 11-7 overwinning in de eerste game. De tweede
game ging op dezelfde wijze door maar ging een fractie moeizamer een 11-8 overwinning voor Ferry. De
derde game wist Nico zich te herpakken en dit resulteerde in een 11-7 overwinning voor hem. Je zou denken dat hij nu de juiste vorm had gevonden de ingezette weg zou voortzetten, maar Ferry rook zijn kans
en wist zich nogmaals tot grote hoogten te werken en
won de vierde game met 11-8. Dus Ferry de Hoogen is
dit jaar de clubkampioen.

(Foto’s: TTV Huizen)

Vanuit de T.C.S.
Algemene clubkampioenschappen 2019 T.T.V. Huizen
De aanloop naar het toernooi had ook al wat strubbelingen. Blijkbaar was er iets mis gegaan in de communicatie. Want last minute moesten de bekers nog geregeld worden, maar dat was gelukkig allemaal goed
gekomen. Dus op 18 januari konden de traditionele
clubkampioenschappen gewoon van start gaan. Dit
jaar met een deelnemersveld van 21. Er waren wel
meer inschrijvingen maar helaas moesten een aantal
mensen verstek laten gaan wegens blessures of ziekte.

Peter Keijer, bedankt voor het tellen van de finale en
Gijs Molenaar, bedankt voor de barbezetting.

Er waren vier poules ingedeeld op sterkte waarbij we
normaal gesproken alleen in de onderste regionen van
de poules eventueel een resultaat zien die tegen de
plaatsing ingaat. Dit jaar wist echter Ruben Lam Nico
Sentini van de eerste plek te houden door van hem te
winnen. Dit gaf voor het vervolg in de kwartfinales ook
een verrassende wedstrijd, met name voor de verwachte finale: Nico tegen Patrick Visser, de titelverdediger. Blijkbaar was Nico er erg op gebrand om zijn
verlies in de poule goed te maken, want hij wist Patrick met 3-1 te kloppen. In de andere kwartfinales
wist Ruben met 3-0 te winnen van Geert Molenaar.
Ferry de Hoogen die tweede geworden was in zijn
poule wist met 3-2 te winnen van Robert Bunschoten.
Monique Kievith won in een spannende wedstrijd met
3-2 van John Oudendorp.
In de halve finales leek het erop dat Nico zijn vorm
weer helemaal gevonden had. Hij versloeg Monique
met 3-0. De andere halve finale was veel spannender.
Ruben wist zijn voorsprong niet vast te houden, want

Foto: TTV Huizen

Namens de T.C.S.,
Bram Gerritse
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Vanuit de T.C.J.
Huizer jeugd dominant bij Mini Meerkamp en Kadetten

We hebben nu twee teams die uitkomen in de reguliere competitie en wel in de 6e klasse. Dat zijn team 1 en
2; team 3 en 4 komen uit in de starterscompetitie.
Team 1 komt uit met vier spelers, te weten Katja Rebel, David Robbers, Marvin van Heesewijk en Chris
Bunschoten.
Tot op heden heeft Chris nog niet meegespeeld om
verschillende redenen. Dat is natuurlijk wel jammer
want je leert natuurlijk het meest als je speelt. Hopelijk zijn ze de volgende wedstrijd weer compleet, want
ze doen het tot op heden heel niet slecht.
Het is jammer dat we na deze competitie weer een
speelster kwijtraken, en dat is Katja. Zij kan het niet
meer combineren met haar studie, waarvoor ze helemaal naar Den Helder moet gaan.
Dat houdt dus in dat ze niet meer kan trainen, omdat
ze de hele week van huis is en het van den Helder
heen en weer net iets te ver is op een avond. Hopelijk
blijven de anderen wel allemaal spelen; er zal waarschijnlijk weer aan een ander team gerommeld moeten worden om weer een team te krijgen van vier
spelers.
Ik ga aan het eind van het verhaal weer door met de
stand van team 1, want ik wil de uitslag van de laatste
wedstrijd ook nog even meenemen, omdat zij nog
kans hebben om de 1e helft af te sluiten met een eerste plaats op de ranglijst; dus dat straks.

Zaterdag 26 januari werd de Mini Meerkamp gehouden bij Tafeltennisvereniging Huizen.
De Huizer jeugd viel ook verschillende keren in de
prijzen. In poule 1 sleepte David Robbers de eerste
prijs in de wacht. In poule 2 werd Chris Bunschoten 2e
en Milan van der Blonk 7e. Poule 3 werd helemaal
gedomineerd door TTV Huizen, want 1e werd Elmer
van Brederode, 2e Max Geurts en 3e werd Matthew
Kooij. In poule 4 was het ook spannend, want daar
stonden drie kinderen gelijk. Op onderling resultaat
werden Esmée Folkers 3e en Jesse van der Brom 4e en
Amanda Robbers werd 7e.
(Foto: René de Gier)

Jeugdcompetitie
Het is weer tijd om te gaan zitten en een stukje te
schrijven voor de Voltreffer. De voorjaarscompetitie is
weer gestart dus dan is er wel weer wat te schrijven.
We zijn de competitie gestart met vier teams, dus
weer één meer als in de najaarscompetitie. Het gaat
dus weer wat beter met het ledenaantal.
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Huizen 2 speelt ook in de 6e klasse, maar heeft het wel
heel moeilijk. Op zich is dat logisch: dit team speelt
voor het eerst in de reguliere competitie.
In dit team spelen Aimée van den Brink, Max Geurts,
Elmer van Brederode. Milan van der Blonk, de vierde
man, heeft wegens ziekte nog niet kunnen meespelen.
Wel zien we bij alle teams steeds weer vooruitgang;
dat betekent dat de trainingen toch wel werken.

David Robbers wist zijn 100%-score vast te houden
door al zijn partijen te winnen en zowel Chris Bunschoten als Marvin van Heesewijk wist twee wedstrijden in hun voordeel te beslissen Katja Rebel deed
deze keer niet mee.
Huizen 2 wist deze wedstrijd geen punten te scoren er
werd dan ook met 10–0 verloren. Ook bij ons startersteam waren er deze week geen winstpartijen. Zij verloren met 5–0. Aan de uitslagen van teams 2 en 4 zou
je denken dat het niet goed was gegaan, maar dat was
niet zo: ze zijn echt niet weggeslagen, maar ze kwamen steeds net iets te kort.

Ook bij de starters is het knokken geblazen. Het gaat
gewoon heel moeizaam, maar ze spelen wel allemaal
met plezier en dat is ook heel wat waard.
De starters, dat zijn dus team 3 en team 4.
Team 3 bestaat uit de spelers Davey en zijn broer Matthew Kooij en Jesse van den Brom. Zij staan nog op de
laatste plaats met nog geen gewonnen wedstrijd. Dit
kan ik al wel schrijven, want hier zal tot de laatste
wedstrijd van de 1e helft niet veranderen, hooguit het
persoonlijke resultaat kan iets veranderen, maar de
plaats niet meer maar jongens blijf toch door vechten.

De meiden van team 4 hebben zich ook goed geweerd, maar de tegenstanders waren net iets sterker.
Ons andere startersteam kwam vandaag niet in actie
zij hadden een vrije week vanwege een kleinere poule.
Verder hoop ik toch, en velen met mij, dat er weer
snel wat nieuwe leden bijkomen, want dan heb je toch
wat meer keuzemogelijkheden.

Datzelfde geldt niet helemaal voor team 4, dat bestaat
uit Esmee Folkers en Amanda Robbers. Ook zij staan
met 0 punten op de laatste plaats, maar ook Smash
heeft hier nog 0 punten en daar moeten zij de laatste
wedstrijd van de 1e helft tegen. Hier kan dus nog wel
wat veranderen, maar dat is te laat om het nog op te
nemen in deze Voltreffer want die wedstrijd is pas op
16 maart.
Die laatste wedstrijd kan dus nog spannend worden.

Jongens en meisjes, nog even doorzetten, dan komt
het goed.
Dit was het voor deze keer. Ik hoop dat het de 2e helft
net zo goed gaat of zelfs nog iets beter.
Namens de T.C.J.,
Peter van den Broek

Ook bij de starters zie je elke week dat ze weer vooruit
zijn gegaan.
Als het goed is, gaan ook de starters de 2e competitiehelft op 23 maart beginnen. Ook deze keer zal de laatste wedstrijd weer in één zaal worden gespeeld; ik
weet nog niet waar, maar dat is snel genoeg bekend.

Spelletjes- of filmavond
Op zaterdag 13 april organiseren wij voor alle jeugdleden een gezellige avond. Vanaf 17.00 uur staan de
deuren open, 17.30 uur gaan we eerst met zijn allen
eten, aansluitend spelletjes doen of een film kijken.
Kinderen mogen zelf een spel meenemen.
Wanneer we een film gaan kijken (via Netflix) zullen
we proberen rekening te houden met de keuze van de
film, zodat iedereen er van kan genieten.
Rond 19.30 uur staat de koffie klaar voor de ouders
om met elkaar deze gezellige avond af te sluiten.
Voor de deze activiteit vragen wij een kleine bijdrage
van €2,00, te betalen op de dag zelf.
Schrijf je in!

Dan nu nog het beloofde resultaat van de afgelopen
zaterdag.
Team 1 heeft gedaan wat het moest doen en heeft
gewonnen met 7–3. Dat betekent dat ze nu één punt
voorstaan op Hilversum, dus moeten ze volgende
week tegen concurrent Hilversum minimaal gelijkspelen om met minimaal één punt voorsprong de 2e competitiehelft in te gaan.

Inschrijven voor de spelletjes-/filmavond kan tot en
met 6 april of op lijst die in de kantine hangt. Ook kan
een mail gestuurd worden aan: tcj@ttvhuizen.nl.
Let op, inschrijving verplicht in ieder geval wel tot
betalen!
Namens de T.C.J.,
André, Peter, Gijs en Maarten
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Verandering van trainingsdagen

Herinnering afmelden van training

Er gaat wat veranderen voor alle competitiespelers,
vanaf 12 maart kan er twee keer getraind worden in
de week.

Graag willen wij de ouders en oudere jeugdleden er
nog eens op attenderen dat als uw kind of jijzelf niet
kan dit even door te geven. Dat is ook fijn, ook voor de
trainers; zij kunnen daar dan ook rekening mee houden!

Naast de dinsdag (van 19.00 uur tot 20.15 uur) is er
ook de mogelijkheid ook op donderdag te trainen!
De training is van 17.00 uur tot 18.00 uur.
Beide trainingsgroepen staan onder leiding van Gijs
Molenaar.
We gaan ervan uit dat daarvan gebruikgemaakt gaat
worden.
De Superstars-training zal vanaf deze week op de zaterdag gehouden worden.
Op zaterdag 16 maart is dan de eerste training en
wordt gehouden van 10.00 uur tot 11.30 uur.
De Superstars krijgen training van Maarten Robbers.

Afmelden kan door een mail te sturen aan:
tcj@ttvhuizen.nl, of even bellen naar:
- Gijs Molenaar voor de dinsdag en donderdag.
- Nico Sentini voor de recreantentraining.
- Maarten Robbers voor de Superstars.

Naar de club bellen kan, maar de kans is heel groot
dat er niet wordt opgenomen in verband met training.

Met deze wijziging hopen we de competitiespelers
meer trainingsuren te kunnen geven en gaan we ervan
uit dat we meer kinderen kunnen verwelkomen bij de
Superstars!

De T.C.J.
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TTV Huizen haalt prijzen op in Delfzijl!
Het begon allemaal op een dinsdagavond op de club. Nico Sentini, Edwin van Dijk, Kees Harmen, Ferry de Hoogen
en Joost de Kleijn zaten aan de bar de zeer intensieve training van die avond te evalueren. Ter sprake kwam dat
Joost, vanwege zijn noordelijke roots, met enige regelmaat terugreist naar het noorden om deel te nemen aan
toernooien. Het idee werd toen geopperd om een keer met z’n vijven deel te gaan nemen aan een toernooi in het
noorden. Ze zeggen weleens dat de beste ideeën onder het genot van een drankje aan de bar worden bedacht.
Helaas is uit de notulen van deze evaluatie niet meer te herleiden wie er op het briljante idee was gekomen om dit
te gaan doen. Al hebben sommigen wel een vermoeden wie de aanstichter is geweest.
Het Havenstadtoernooi in Delfzijl werd aangekondigd en Joost bracht de mannen op de hoogte van dit toernooi.
Iedereen kon en wou, dus de inschrijving was een feit. Het enthousiasme matigde enigszins toen de mannen er
achter kwamen waar Delfzijl precies ligt. Het enthousiasme werd nog iets minder toen bleek dat het toernooi om
9.00 uur in de ochtend zou beginnen.
Zaterdag 16 februari 2019 was het dan zover! TTV Huizen ging met 5 man sterk naar Delfzijl om mee te doen aan
het Havenstadtoernooi. De voorbereiding voor het toernooi was bijzonder te noemen. Edwin en Kees speelden de
avond voor het toernooi nog com-petitie en Joost en Nico hebben die avond nog getraind en waren vervolgens iets
te lang blijven hangen op de club. De enige die geen korte nacht had gehad was Ferry. Dat was misschien maar
goed ook want hij was de chauffeur. Al is het wel vreemd dat Ferry op de foto in de auto zijn ogen dicht heeft…

Foto: Facebook/Nico Sentini

Foto: Facebook/Ferry de Hoogen

In een iets te volle Polo begonnen wij aan de reis naar Delfzijl. Voor de mannen achterin de auto was het een knusse aangelegenheid wat de nodige klachten met zich meebracht. Een van de mannen vond het ook nodig om de rest
van de auto continue te laten merken hoeveel last hij had. Sommige mannen waren ook een beetje teleurgesteld.
Dit ging dan vooral over het tijdstip van vertrek, de lange reis en het feit dat het te mooi weer zou zijn om te tafeltennissen. Bijzonder genoeg was één van de mannen ook teleurgesteld dat wij niet over de Afsluitdijk zouden gaan.
Toen Ferry bij het passeren van de Ketelbrug vermeldde dat we op de Afsluitdijk reden, was er ten minste één teleurstelling als sneeuw voor de zon verdwenen. De pitstop net voorbij Heerenveen ging niet zonder problemen. Een
van de mannen was zo slim om een zelf meegebrachte O2-fles mee naar binnen te nemen toen de rest aan de koffie ging. Toen de mannen het winkeltje verlieten, dacht de dame achter de balie dat de fles uit het schap was gehaald en hebben wij als Brugman moeten praten om haar ervan te overtuigen dat dit niet het geval was. Nadat
Ferry de bandenspanning had gecontroleerd, werd de reis, onder luide aanmoediging van een van de mannen,
voortgezet. Met enige regelmaat wist hij als marktkoopman te melden hoever het nog was: NOG 50 KM!, NOG 40
KM!, NOG 30 KM!, NOG 11 KM! Etc. Na een reis van bijna 2,5 uur kwamen de mannen zo’n 20 minuten te laat aan
in Delfzijl, waarbij de meeste mannen van de reis moesten bijkomen onder het genot van een biertje. De toon was
gezet.

Het Havenstadtoernooi werd dit jaar minder druk bezocht dan de voorgaande editites. Dit kwam omdat het toernooi normaal in november werd gehouden in een speelvrije week. Vooral in de E en C/D licentie waren er minder
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spelers dan anders. Dat neemt niet weg dat er tot het heetst van de strijd werd gestreden om de prijzen.
Kees kwam uit in de F licentie, maar hij had geen geluk met de loting. Hij trof in zijn poule enkele trage materiaal-

Van de wedstrijdsecretaris

Toernooikiller Ferry leek last te hebben van hoogtevrees. Na zijn recentelijke successen op zowel de clubkampioenschappen als de Afdelingskampioenschappen, waar hij de hoogste trede van het podium mocht
betreden, moest hij dit keer genoegen nemen met de
laagste trede van het podium. Noemenswaardig is wel
dat hij knap wist te winnen van de als eerste geplaatste Drentenaar door in een spannende vijfsetter
in de verlenging de wedstrijd naar zich toe te trekken.
Door de verliespartijen van de Drentenaar tegen Nico
en Ferry belandde hij net naast het podium en ging de
als derde geplaatste Fries, als lachende derde, ervandoor met het kampioenschap.

We zijn alweer halverwege de voorjaarscompetitie en
wanneer dit gepubliceerd wordt alweer halverwege
de 2e helft. Het is dus ook weer tijd om te gaan kijken
naar de teamsamenstellingen voor het najaar.
Graag hoor ik uiterlijk 31 mei de verzoeken/voorstellen binnenkomen. Denk graag mee
met mogelijke oplossingen voor de teamindelingen,
want ik kan geen mensen tevoorschijn toveren om
teams compleet te maken.
Wees ook flexibel en coulant tegenover elkaar, want
het is toch te bedoeling dat we allemaal lekker kunnen
spelen.
Tussen de voor- en najaarscompetitie kan het een
complexe puzzel zijn om alle stukjes in elkaar te laten
passen, dus graag jullie begrip als er iets anders is dan
gewenst.

TTV Huizen heeft zich met maar liefst vier prijzen van
zijn beste kant laten zien. Uiteraard is het toernooi ter
plaatste ook nog uitgebreid geëvalueerd onder het
genot van een drankje. De terugreis verliep iets rustiger dan de heenweg. Zal wel iets met vermoeidheid
zijn geweest…

Het inschrijfformulier voor de bekercompetitie hangt
ondertussen alweer op de club. Graag uiterlijk 19
april, liefst eerder, inschrijven, zodat ik nog de tijd heb
om de inschrijvingen in te vullen/door te geven.
Dit is altijd een mooie gelegenheid om nog wat extra
wedstrijdjes mee te pakken zo aan het eind van het
seizoen.
Bram Gerritse

VD Paastoernooi
Het VD| Administraties & Belastingzaken Paastoernooi is donderdag 11 april 2019 voor recreanten, 6e
klassers, 65+’ers en niet-leden.
Aanmelden bij Henk Oversteegen of Ina Busscher of
inschrijven in de Kloef.
Ina

Agenda
Wanneer:

Wat:

Voor wie:

25 maart Algemene Ledenvergadering (v.a. 20.00 uur)

Senioren & Jeugd

11 april VD Paastoernooi (v.a. 20.30 uur; voor recr, niet-led., 6e klassers en 65+)

Senioren recr. e.a.

13 april Film- of spelletjesavond

Jeugd

3 mei Uitwisselingstoernooi SVE

Senioren

11 mei Clubkamioenschap jeugd

Jeugd

18 mei Mini Meerkampen

Jeugd

25 mei Vrijwilligersuitje

Senioren/vrijwilligers

22 juni Afsluiting seizoen

Jeugd

Voor de uitgebreide agenda, zie www.ttvhuizen.nl.
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