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Redactioneel
De zomer zit er alweer bijna op en het
tafeltennisseizoen gaat weer beginnen.
Deze keer niet meer met een landelijk
team. Frank en Gijs hebben besloten
te stoppen en Nico en Patrick
verhuizen, met onze landelijke plek,
naar SVE in Utrecht.
Maar gelukkig Is er nog te doen en
gaan we weer een gezellig seizoen
tegemoet.
In deze Voltreffer vooral een terugblik
op het vorig seizoen en activiteiten
voor het komend seizoen.
Met dank aan Christiaan Rebel voor de
foto’s!
Veel leesplezier.
De redactie
Nico en Geert

Van de voorzitter
Gesprek met Bijmaat
Op verzoek van Bijmaat heeft er
gesprek plaatsgevonden tussen beide
besturen. Bijmaat heeft een uitdaging
omdat vanaf april/mei 2023 gestart
wordt met de bouw van het nieuwe
wijkcentrum Bovenmaat-West dat het
bestaande wijkcentrum De Draaikom
gaat vervangen. Dit wijkcentrum staat
tegen de gymzaal van Bijmaat aan.
Bijmaat kan dus ongeveer een jaar niet
haar eigen locatie gebruiken. Ze

hebben de vraag bij ons neergelegd of
ze gedurende deze periode in onze
zalen erbij kunnen spelen. In een
eerste verkennend gesprek hebben
globaal besproken hoe zoiets eruit kan
zien. Het zal impact hebben voor ons,
maar met onze twee zalen is er
tegenwoordig bijna altijd voldoende
ruimte voor een aantal extra
tafeltennissers. Wij als bestuur van
TTV Huizen hebben dan ook
aangegeven dat we positief staan
tegenover de vraag van Bijmaat om
gedurende deze periode bij ons in de
zaal te komen spelen. Exacte details
over speeldagen en dergelijke moeten
nog besproken worden. Hier staat
Bijmaat flexibel in. Voorlopig duurt het
dus nog even, maar is iedereen wel
alvast geïnformeerd. Mocht je hier
vragen over hebben, schiet mij gerust
even aan of stuur me een berichtje
(voorzitter@ttvhuizen.nl)
ALV van afdeling Midden
Op 18 juni was de jaarlijkse ALV van
de afdeling Midden. Dit keer weer live
in de kantine van voetbalvereniging 't
Gooi in Hilversum. Vanuit TTV Huizen
was ik daarbij. Eigenlijk stond de hele
ALV in het teken van één onderwerp,
namelijk dat de afdeling Midden gaat
verdwijnen per 1 januari 2023. En niet
alleen de afdeling Midden maar alle
afdelingen worden geschrapt. Dit is
nog een voorstel van de NTTB, maar
het lijkt erop dat dit definitief wordt.
Dit klinkt natuurlijk behoorlijk heftig,
maar als reguliere tafeltennisser
veranderd er eigenlijk niet zo veel.
Competitie en 'regio'-toernooien (zoals
de afdelingskampioenschappen)
blijven gewoon bestaan, maar worden
voortaan vanuit de NTTB
georganiseerd. Tijdens deze ALV werd
door een afgevaardigde van de NTTB
ook een presentatie gegeven over deze
verandering in de structuur van de NTTB.
Deze is terug te vinden via deze link.

Belangrijkste verandering is dat de
huidige afdelingen vertegenwoordigd
worden door bondsraadsleden. Dit zijn
per afdeling 2 personen die de
belangen van de afdeling
vertegenwoordigen bij de NTTB. In de
nieuwe opzet wordt dit vervangen door
een kieskringen stelsel. Nederland
wordt verdeeld in 24 kieskringen. Dit is
telkens een regio met gemiddeld zo'n
18 verenigingen. Iedere kieskring moet
straks één vertegenwoordiger
afvaardigen aan de NTTB Bondsraad.
In de presentatie zie je in welke
kieskring wij vallen. Het huidige
bestuur van de Afdeling Midden is
tijdens de ALV bedankt voor haar
werkzaamheden en
hoogstwaarschijnlijk was dit dus de
laatste ALV van de afdeling. Zodra er
meer informatie over dit ontwerp is,
zullen we dat delen.
De zomerperiode loopt tot en met 22
augustus. Vanaf dinsdag 23 augustus
zijn we weer open volgens de reguliere
openingstijden. De jeugd start dan
weer vanaf zaterdag 27 augustus.
Toernooien:
Er staan voor na de zomerstop al
direct een paar leuke toernooien
geland:
•

Openingstoernooi: Zaterdag
27 augustus

Het openingstoernooi vorig jaar was
een groot succes. Dit jaar organiseren
we het dus weer! Het toernooi is
bedoeld voor iedereen op de club. Van
jong tot oud en van beginnende tot
gevorderde spelers. Er wordt een leuk
toernooi georganiseerd waarbij
iedereen op een gezellige en sportieve
manier tegen elkaar kan spelen!
Het toernooi wordt op zaterdagmiddag
gespeeld. Daarna volgt dan een

gezellige BBQ bij ons op de club.
Inschrijven kan voor toernooi + BBQ,
maar je kunt je ook los inschrijven voor
het toernooi of de BBQ.
• Clubkampioenschappen Eigen
Klasse: Vrijdag 9 september.
Aanvang 20.00 uur
Voor de senioren worden op vrijdag 9
september 2022 de
clubkampioenschappen eigen klasse
georganiseerd. Inschrijven hiervoor
kan na de zomervakantie op de club.

Update over Team 1
Zoals jullie eerder gehoord hebben,
zijn Gijs en Frank gestopt met
competitie spelen. Patrick en Nico
willen natuurlijk wel graag door in de
3e divisie. We hebben verschillende
pogingen gedaan om te kijken of er 1
of 2 spelers naar TTV Huizen wilden
komen om hier samen met Patrick en
Nico in de 3e divisie komen spelen.
Helaas is dat niet gelukt.
Patrick en Nico gaan daarom vanaf
volgend seizoen bij SVE in Utrecht
spelen. Zij nemen de 3e divisie plaats
mee naar SVE. Daar gaan ze een
team vormen met 3 SVE spelers. De
NTTB zegt dat je niet zomaar een 3e
divisie plaats kunt overdragen naar
een andere club. Ze spelen komend
jaar dus nog als TTV Huizen 1, maar
wel bij SVE in Utrecht.
Wij vinden het erg spijtig dat vanaf
komend seizoen er geen landelijke
wedstrijden meer bij Huizen gespeeld
zullen worden, maar zijn blij dat Patrick

en Nico een goed plekje hebben
gevonden. Ze blijven ook gewoon lid
bij TTV Huizen en als er zich in de
(nabije) toekomst mogelijkheden
voordoen om wel weer op landelijk
niveau bij TTV Huizen te kunnen
spelen, zullen ze zeker terugkomen.

Technische
Commissie Jeugd

Betekent dit dan het einde van de
gezellige zaterdagmiddagen bij TTV
Huizen? Zeker niet. De
thuiswedstrijden van Team 1 waren
altijd gezellige middagen waar jong en
oud samen kwam om tafeltennis te
kijken, maar vooral ook om gezellig bij
elkaar te zijn voor een hapje en een
drankje. Het landelijke tafeltennis is er
niet meer, maar we zijn bezig met de
voorbereidingen om zo'n 3 of 4 keer
per seizoen een nieuw
'Zaterdagmiddag event' te organiseren.

De competitie waarvoor je je hebt
opgegeven start op zaterdag 17
september, dus gelukkig kunnen we
ons in de weken daarvoor goed
voorbereiden.

De data hiervoor staan al vast:
17 september
22 oktober
26 november
Een event waarbij de club open is en
we een leuke activiteit organiseren
voor jong en oud. Natuurlijk weer met
een hapje en een drankje! Meer
hierover in een volgende infomail.
Lennard van Leuven
Voorzitter

Jeugdcompetitie:

De competitiedata zijn al bekend, of je
dan thuis of uit speelt horen we na de
zomer.
De data zijn:
17-24 september
1-8-15-29 oktober
5-19-26 november
3 december
De tcj heeft de volgende teams
samengesteld:
Team 1 (4e klasse): Wei-li, Benjamin,
Luca
Team 2 (aangevraagd 5e klasse):
Esmeé, Amanda, Aimeé
Team 3 (starters): Stijn, William, Miles
Team 4 (starters): Gido, Tygo, Floris
Alle klassen zijn aangevraagde
klassen, het ligt aan alle aanmeldingen
binnen de afdeling midden of we ook
krijgen wat we gevraagd hebben.
De coaches/ begeleiders(ouders) voor
de teams zullen we na de
zomervakantie gaan vaststellen.
Zodra de indeling helemaal bekend is
krijgen alle ouders per mail alle
wedstrijden.

Voor nieuwe spelers en ouders zullen
we na de zomer een informatiemoment
organiseren zodat iedereen op de
hoogte is.

Kosten per persoon € 10,00,(kinderen tot 12 jaar € 5,-)
Schrijf je in via dit formulier

Zaterdag 9 juli ivm jaar afsluiting

Clubkampioenschappen 2022:
Clubkampioenschappen worden
gehouden op zaterdag 10 september
om 10:00 uur. Wij gaan er van uit dat
iedereen meedoet! Opgeven kan nog
door een mail te sturen naar
tcj@ttvhuizen.nl of op de lijst. Doe je
niet mee maar je wilt wel trainen mag
dat ook.

Zaterdag 16 juli start van de
zomervakantie

September sportmaand:

Training:

Voor de kinderen die op dinsdag en
donderdag trainen is donderdag 14 juli
de laatste trainingsavond.
Op zaterdag 27 augustus begint voor
ons het seizoen en daarmee dus ook
alle trainingen.

Openingstoernooi:
Dit toernooi is ook voor de jeugd en
vorig jaar was het een groot succes
dus dit jaar organiseren we het dus
weer! Er wordt een leuk toernooi
georganiseerd waarbij iedereen op een
gezellige en sportieve manier tegen
elkaar kan spelen!
Het toernooi wordt op zaterdagmiddag
gespeeld. Daarna volgt dan een
gezellige BBQ bij ons op de club.
Inschrijven kan voor toernooi + BBQ,
maar je kunt je ook los inschrijven voor
het toernooi of de BBQ.
Start toernooi: 14.00 uur
Start BBQ: 18.00 uur
Partner en kinderen zijn ook van
harte welkom op de BBQ

Op alle zaterdagen in de maand
september zijn er ‘instuifochtenden’.
Tijdens deze ochtenden mag iedereen
tot 17 jaar komen om kennis te maken
met tafeltennis.
Nodig al je vrienden en vriendinnen uit
om samen met jou te komen
tafeltennissen zodat ze kunnen zien
hoe leuk dat is. Iedereen is tussen
10:00 en 11:30 uur welkom.
Kom met zoveel mogelijk, dan maken
we er een superleuke ochtend van

Jeugdcompetitie
De voorjaarscompetitie zit er weer op
gelukkig was het weer eens een heel
compleet seizoen zonder Corona
toestanden.
Ik denk toch wel dat het ook een goed
seizoen is geweest met ons 1e
jeugdteam dat met ruime meerderheid
kampioen is geworden.
We zijn met 3 teams aan deze
competitie begonnen waarvan 2 teams
in de reguliere competitie en 1 team in
de starterscompetitie.
Team 1 kwam uit in de 5e klasse en
deden dat heel goed dat moet ook wel
want anders word je geen kampioen.
De spelers in dit team waren Aimée vd
Brink met Benjamin Oversteegen en
Wei li de Lange met als coach Henk
Oversteegen en toch wel als trouwe
supporter en hulp coach Chantal v/d
Brink.
Zij verloren deze competitie 3
wedstrijden 1 van Hilversum en 2 keer
van Almere United maar dat weerhield
ze niet om toch kampioen te worden.
Zij bleven 9 punten voorsprong houden
op de nr. 2 en dat was Hilversum .
De percentages waren als volgt
verdeeld als hoogste eindigde
Benjamin met 79% daar op volgend
Wei li met 63% en dan Aimée met 54%
dus een goed resultaat van alle drie.
En zoals het er nu voor staat gaan zij
alle drie in de najaarscompetitie
gewoon door dus dat is mooi hopelijk
gaat Henk ook gewoon door maar daar
twijfel ik eigenlijk niet aan hij vind het
spelletje gewoon te mooi om te
stoppen.
Huizen 2 bestaande uit Amanda
Robbers en Esmee Folkers en Luca de
Ronde zij kwamen uit in de 6e klasse
van de reguliere competitie en ook zij
deden het prima zij eindigde op de 2e
plaats ook heel goed hoor .
Zij zaten in een poule met 7
verenigingen en werd de competitie in
2 helften verdeeld in de 1e helft werden

er 6 wedstrijden gespeeld en in de 2e
helft nog 3 wedstrijden In del 2e helft
werd gespeeld door de nummers 1 t/m
4 uit de 1e helft voor de 1e t/m 4e plaats
en ook daar werden zij 2e met de
volgende percentages deze waren het
gemiddelde van de alle wedstrijden
Amanda kwam op een score van 60%
Esmee eindigde op 72,5% en Luca
bleef steken op ook 60% de Coach
(begeleider) hier was Daniëlle Robbers
Hier was ook Esther Folkers toch wel
een vaste supporter.
Huizen 3 dit team bestond uit 4 spelers
waarvan Stijn Harmse en Gido v/d
Vlies de vaste spelers waren en met
Mason en Jude Flowerree als
wisselspelers mee deden waarvan
Mason toch 3 keer in actie is gekomen
Jude is niet in actie gekomen.
Ook dit team heeft 2 halve competitie,s
gespeeld maar dat is bij de starters
standaard en is altijd al zo geweest.
Hier speelden 3 van de 4 spelers voor
het eerst competitie alleen Stijn had al
meer competitie gespeeld.
Ook zij deden het heel goed het begin
is altijd moeilijk eerst even aan alles
wennen.
Maar ook daar was steeds weer
verbetering te zien in hun spel en ook
veel trainen helpt daar in mee.

Hier was de Coach (Begeleider) Kees
Harmsen samen met de ouders van
Gido.
Dit team is dan wel geëindigd op de
laatste plaats maar dat is eenmalig het
volgende seizoen gaat het bijna altijd

beter want het is nog steeds zo alle
begin is moeilijk en het is soms ook dat
ze door de afdeling wat te zwaar
worden ingedeeld en daar doe je
natuurlijk niks aan.Want bij de indeling
van de starters is de sterkte niet
bekend bij de afdeling vandaar is het
voor hun ook een gok.Hier waren de
percentages aan het eind van de
competitie een gemiddelde van de 2
helften hier kwam Stijn kwam tot 44%
Gido eindigde op 21% en Mason
haalde 80% het percentage is
natuurlijk altijd een beetje afwijkend
omdat niet iedereen hetzelfde aantal
wedstrijden speelt.Dit was dan het
resultaat van de voorjaarscompetitie.
De najaarcompetitie gaat van start op
Zaterdag 17 September en gaat door
tot Zaterdag 3 November hopelijk
starten we dan weer met minimaal 3
teams maar we hopen natuurlijk altijd
op meer maar dat moeten we
afwachten wie nog meer competitie
willen gaan spelen.
Di was het dan voor deze keer we
gaan straks eerst vakantie houden en
daarna hoop ik jullie weer Fris en
gezond terug te zien bij het nieuwe
competitie seizoen ik wens jullie
allemaal een fijne vakantie.
Groetjes van de jeugdcommissie
André, Peter, Gijs en Maarten

Technische commissie
senioren
Nico Sentini clubkampioen 2022
Op zaterdagmiddag 21 mei jl. werden
de Algemene Clubkampioenschappen
gespeeld.
Op deze zaterdagmiddag waren er 14
leden, die hun tafeltenniscapaciteiten
met elkaar wilden meten. De
deelnemers werden verdeeld over 3
poules, waarbij de nummers 1 en 2
doorgingen naar de kwartfinales,
samen met de twee beste nummers 3.
Poule A
In poule A speelden Nico, Monique,
Cees, Bram en Sander. In de uitslagen
kwamen geen verrassingen voor. Nico,
Monique en Cees gingen door naar de
kwartfinales.
Poule B
In Poule B speelden Patrick, Ruben,
Chris, Robert S en Rob. Naar de
kwartfinales gingen Patrick en Ruben.
De nummer drie in deze poule, Robert
S, lag er op onderling resultaat met de
twee anderen uit poule A en C helaas
uit.
Poule C
Deelnemers in poule C waren Lennard,
Robert B, Pieter, Peter en Luca. Naar
de kwartfinales gingen uit deze poule
Robert B, Lennard en Peter.

Kwartfinales
Nico – Peter, Patrick – Cees, Robert B
– Ruben en Monique – Lennard.
De winnaars waren Nico, Patrick,
Ruben en Lennard.
Halve finales
In de halve finale speelde Nico tegen
Lennard. Nico won deze partij met 3-0.
In de andere halve finale kwamen
Patrick en Ruben tegen elkaar uit. Hier
won Patrick met 3-0.
Finale
Zoals eigenlijk dus verwacht een finale
tussen Patrick en Nico. Nico had
zichzelf een beetje als favoriet
neergezet. Hij had vorig jaar gewonnen
en wilde dus zijn titel prolongeren.
De spanning was er en in de eerste
game ging het goed voor Nico. De
tweede en ook de vierde game verloor
Nico, dus werden er vijf games
gespeeld. De vijfde game werd
gewonnen door Nico, hij is
clubkampioen 2022 en mag zich voor
de tweede keer op rij clubkampioen
noemen.

Voorjaarsseizoen 2022
Het seizoen zit er weer op en dus komt
er voor het nageslacht nog een stukje
met de prestaties van het afgelopen
seizoen.
TEAM 1 3e divisie

De Brug 1

63

Scylla 2

57

Huizen 1

51

Avanti 3

47

Rapidity 1

43

Shot 65 1

39

Patrick Visser

71%

Nico Sentini

63%

Gijs Molenaar

52%

Frank Bilius

33%

Nico, gefeliciteerd!
TEAM 2, 1e klasse
REGA 2

74

Hilversum 6

58

Huizen 2

47

LTTC 1

45

Hoogland 2

43

ATC Almere 2

33

Andre Rebel

80%

Jurriaan Dekker

62%

Ruben Lam

41%

Robert Bunschoten 25%

Robert Smit

85%

Frank Hagen

65%

Ruben Temp[elaars

57%

Marcel Molenaar

55%

Kees Harmsen

TEAM 3, 1e klasse

niet gespeeld

TEAM 5, 3e klasse

ATC Almere 1

71

VTV 5

79

Woerden 2

62

Hilversum 12

47

Shot 2

58

Huizen 5

47

Huizen 3

45

WIK 2

43

UTTC 3

41

Maarssen 2

42

Hoogland 3

23

Gispen 5

42

Jerry van Leeuwen

67%

Pieter Bosch

67%

Monique Kievith

64%

Cees Lam

61%

Lennard van Leuven

50%

Bert van der Zwaan

53%

Edwin van Dijk

44%

Peter Keijer

50%

John Ouderdorp

42%

Nicole van Beurden

25%

Geert Molenaar

0%
TEAM 6, 6e klasse

TEAM 4, 3e klasse
Huizen 4

64

ATC Almere 8

63

Shot 5

56

Huizen 6

61

Hilversum 11

51

Laren 5

35

VTV 7

48

Almeerspin 7

31

Gispen 4

46

TOVO 2

10

SVE 8

35

Bram Gerritse

90%

SC ’t Gooi 1

25

Henny Dekker

71%

Bijmaat 5

21

Paul Dekker

71%

Trajectum 2

14

Pieter Kos

67%

DUO TEAM 1

Nico Luiks

80%

Ingeborg Rebel-Postma

70%

Guus Weinberg

50%

Hans le Poole

30%

Huizen 1

30

TVP 2

28

Effect 1

28

Namens de TCS

SVE 2

26

Bram Gerritse

Over ’t Net 1

22

Elan 1

16

Nico Sentini

81%

Edwin van Dijk

56%

Marcel Molenaar
Kees Harmsen

0%
niet gespeeld

DUO TEAM 2

Hilversum 4

32

HTTC 1

30

Huizen 2

28

Ingezonden stuk uit De
Tussentreffer,
Informatie vanuit de 65+
club
Wisselbekertoernooi HTC-Huizen
2022
De 65+ club van TTV Huizen is 4
jaar geleden begonnen met
vriendschappelijke wedstrijden
tegen HTC in Hoofddorp. De twee
motors achter dit treffen zijn Ed
Appelboom voor TTV Huizen en
Dirk van Driel voor HTC. Ed en
Dirk kennen elkaar nog uit een
vorig leven, toen TomTom en
Internet nog niet bestonden.
Beiden waren afkomstig van TTV
De Burcht uit Amsterdam en
speelden samen in één team op hoog
tafeltennisniveau. Wat is er dan leuker
om die draad samen weer op te
pakken?
Er is toen gekozen voor twee teams
van 4 spelers van beide verenigingen,
die elk vier wedstrijden spelen. Als
compromis twee games tot de 21 en
een eventuele derde game tot de 11.
De winnaar krijgt een wisselbeker en
moet die het volgende jaar verdedigen.
In 2019 waren onze 65+ teams op
bezoek in Hoofddorp en moesten daar
de wisselbeker achterlaten (snif..). In
2020 was HTC bij ons op bezoek en
na heroïsche wedstrijden waren wij
winnaar en verdween de wisselbeker
in onze prijzenkast. Toen kwam
Corona en stond de beker twee jaar in
onze prijzenkast te verstoffen….

Het is nu 2022, zonnig voorjaar en de
Corona-lock downs zijn allemaal
opgeheven. Eindelijk konden we dan
weer naar Hoofddorp om onze
wisselbeker bij HTC te verdedigen. Ed
was al maanden in overleg met Dirk
om dat allemaal tiptop te regelen.
Huizen kreeg met tegenslag te maken.
Om te beginnen materiaalproblemen:
Harry had zijn eigen heup ingeruild
voor een titanium exemplaar, met een
laagje van slijtvast
polyethyleen en keramiek.
Daar aan wennen kost meer
tijd dan glad rubber inruilen
voor lange noppen. Gelukkig
was er nieuwe aanwas bij
onze 65+club:
Bert van der Zwaan en Paul
van Zomeren gingen weer
bij ons ballen en daarmee
leek de sterkte van team 1
weer op orde.
Good old Arie Hoek was
weer van de partij voor team 2, dus
ook daar stonden vier gepensioneerde
musketiers klaar met hun plankjes om
naar HTC te gaan.
Corona sloeg een week voor de
wedstrijd nog even toe en velde Ben
Tessensohn. Ben sloeg terug en
meldde de avond voor de wedstrijd dat
hij negatief was en ging meespelen.
Alle spanningen en voorbereiding
waren echter teveel geworden voor Ed,
die dezelfde dinsdagavond moest
afhaken met een stevige buikgriep…
Fred Wolfs was ‘slapende’ stand-in en
werd die dinsdagavond alsnog ruw
wakker geschud. Sportief accepteerde
Fred dit onverwachte uitje, gooide zijn
agenda om en ging woensdag met
eigen vervoer naar Hoofddorp.
Daarmee redde hij het doorgaan van
de 8 tegen 8 ontmoeting.

Op woensdag 16 maart 2022 was dus
eindelijk de lang uitgestelde
toernooidag in Hoofddorp.
Mooi weer, goede reis, gezellig
ontvangst en lekkere koffie voordat we
de partijen gingen spelen.
Een spannende reeks wedstrijden
volgden, waarbij adrenaline, techniek,
taaiheid, rare rubbers en het
onvoorspelbare effect van geluk,
factoren waren die verlies of winst
bepaalden. Onderbroken door een
lekkere lunch – aangeboden door HTC
– werden alle wedstrijden
weggespeeld. Voor het eerst leverde
dat een gelijke stand op: 7-9 voor het
1ste team en 9-7 voor het 2de team van
HTC-Huizen: 16 tegen 16.
De reglementen schreven voor dat dan
één dubbel de beslissing moest
brengen. Een dubbel waarbij de keuze
wie er opgesteld werd geheel vrij was.
Wanneer we – zoals gebruikelijk – het
1ste team lieten dubbelen, waren er een
paar hindernissen: Ben had als een
leeuw gespeeld, maar nu nog een
extra wedstrijd vlak na zijn Corona was
niet verantwoord. Paul had een ander
probleem, hij had het bier ontdekt en
stond dus al met 2-0 achter.
Bert dacht ook al klaar te zijn er stond
fris gedoucht een appeltje te
consumeren. Piet keek Marius
wanhopig een zei ‘Tom Poes, verzin
een list…’
Marius ging even babbelen met Dirk.
Stelde voor om nu eens de 2de teams

tegen elkaar te laten dubbelen. Dirk
dacht na, vroeg het aan het 2de team
en stak zijn duim op.
Voor HTC kwamen Ronald en René
achter de tafel en voor Huizen kwamen
Martijn en Marius in het strijdperk. R&R

ontdekten gelijk dat M&M’s beiden
links waren. Een ‘handicap’ die
voordelig voor Huizen uitpakte. M&M
waren ‘links & link’ en verrasten R&R,
die duidelijk nog geen
dubbelspelervaring met elkaar hadden.
Na twee snelle games mocht TTV
Huizen de wisselbeker weer in
ontvangst nemen. Weer mag deze
fraaie beker een jaar in onze
prijzenkast schitteren.
Ja, in de lente van 2023 komen acht
enthousiaste HTC-ers naar Huizen om
weer een kans te maken de
wisselbeker terug te veroveren. Tof!
Dirk, Ed, bedankt dat jullie dit soort
wedstrijden organiseren!

Voor de statistieken de verdeling van de punten:
HTC 65+ club
Dirk van Driel
Hans Franken
Dirk Ouburg
Ton Groeneweg

4-0
3-1
0-4
0-4

HTC-2
Ton Nieuwenhuijzen
2-2
Ronald Arnoud de Calavon 2-2

TTV Huizen 65+ team-1
Paul van Zomeren
Bert van der Zwaan
Ben Tessensohn
Piet Versteeg

3-1
2-2
2-2
2-2

TTV Huizen 65+ team-2
Fred Wolfs
Marius Hettema

0-4
3-1

René Divendal
Joop van der Pol

2-2 Arie Hoek
3-1 Martijn Hendriksen

Dubbel na gelijk puntenaantal van 16-16
Ronald & René
Martijn & Marius

Marius
maart 2022

0-4
4-0

0-2

