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Vanuit het bestuur

Tempelaars en Joost de Kleijn gefeliciteerd. Ook Huizen 6 werd in de 4e klasse kampioen. Rob Barendregt,
Peter Keijer, Kees Visser, Nicole van Beurden en Bert
van der Zwaan proficiat! Na een miraculeuze Houdini
act is Huizen 1 toch nog gehandhaafd in de landelijke
derde divisie. Goed nieuws is dat Gijs Molenaar heeft
aangegeven volgend seizoen weer volledig mee te
draaien in het eerste heren team. Huizen jeugd 1 wist
in de derde klasse een keurige 2e plaats te bemachtigen, op naar het kampioenschap in de najaarscompetitie. In de najaarscompetitie zal gelukkig het aantal
jeugdteams worden uitgebreid naar twee. Een team
met 5 jeugdleden zal gaan deelnemen aan de starters
competitie. Zaterdag 20 mei werden de Jeugd Clubkampioenschappen gespeeld. Koen Gerards wist in de
finale Luca Wagenmakers te verslaan. Koen dus de
nieuwe clubkampioen bij de jeugd!

Het is alweer juni en het voorjaarseizoen nadert zijn
einde. In de afgelopen maanden zijn er weer diverse
activiteiten geweest binnen onze vereniging. Maandag
27 maart werd de Algemene Leden Vergadering gehouden. Tijdens deze avond werden Irma de Heer,
Gerben de Jong, Gijs Molenaar en Robert Smit bedankt voor hun vrijwilligerswerk binnen het bestuur.
Frank Hagen werd officieel benoemd als vertegenwoordiger van de Zaal & Kantine Commissie, Frank
betreed deze functie al a.i. sinds januari. Maarten
Robbers werd benoemd tot vertegenwoordiger van de
Technische Commissie Jeugd en Nicole van Beurden
werd benoemd tot vertegenwoordiger van de Promotie & Advies Commissie. Samen met Jurriaan Dekker,
Marcel Molenaar en Robert Bunschoten vormen zij
het nieuwe bestuur van de TTV Huizen. Helaas mist
het bestuur nog een secretaris, diverse leden zijn voor
deze functie de afgelopen maanden 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 wil weten, spreek dan 1
van de bestuursleden aan.
In het voorjaarseizoen zijn twee teams kampioen geworden. Huizen 5 werd met overmacht kampioen in
de 4e klasse, Robert Smit, Cees Lam, Jasper Tax, Ruben

Met betrekking tot ledenwerving heeft de Met Sport
Groot commissie samen met de TCJ niet stil gezeten.
Op drie basisscholen (De Parel, 2e Montessorischool
en de Kamperfoelieschool) werden tijdens de gymlessen tafeltennis clinics gegeven. Tevens werd dit gedaan bij de BSO gevestigd op het SV Huizen terrein.
Zaterdag 13 mei organiseerde de TTV een Open Dag
waarvan de middag sessie druk werd bezocht door
enthousiaste, vooral jonge, potentiele jeugdleden.
Zaterdag 20 mei was de jaarlijkse uitwisseling met
SVE. Dit jaar wisten we in de Kloef de titel met 1 punt
verschil naar ons toe te trekken. Zaterdag 13 mei werd
’s avonds het jaarlijkse vrijwilligersuitje gehouden. Dit
jaar werd het vrijwilligersuitje gehouden in de Gooische Wok in Huizen. Het werd een zeer gezellige
avond die door een gedeelte van de vrijwilligers nog
werd voorgezet in de Kloef.
Ten tijde van dit schrijven hebben we nog twee teams
in de bekercompetitie. Deze teams zijn doorgedrongen tot de laatste 32 beker teams van afdeling Midden. Succes met het spelen in de veelal warme speelzalen komende maand en hopelijk weten we dit jaar
een finale plaats te bereiken. In de zomermaanden juli
en augustus zal de vereniging weer traditioneel geopend zijn op de vrijdagavond vanaf 20.00 uur.
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Clubkampioenschappen eigen klasse 2017

Namens de redactie: lichtelijk verlaat, waarvoor excuus, maar dit stukje was ons de vorige keer ontgaan…

Op vrijdag 21 april was het weer zover. De traditionele
clubkampioenschappen eigen klasse waarin alle competitiespelers in hun eigen klasse kunnen proberen de
titel te verdienen.
Van de 42 mogelijke spelers deden er uiteindelijk 18
mee. Helaas een mager aantal, hopelijk dat volgend
jaar meer mensen zich kunnen motiveren om mee te
doen. Voor dit toernooi geldt namelijk echt hoe meer
mensen hoe meer vreugd.

EMT Oliebollentoernooi 2016 niet-leden.
Op donderdag 28 december werd het niet-leden oliebollentoernooi gehouden.
Door ziekte was het aantal deelnemers erg klein. Er
waren er slechts 18. Er werd dus gespeeld in drie poules van zes. De indeling was tot stand gekomen door
gebruik te maken van de speelsterkte. Op papier was
de indeling van de poules dus gelijkwaardig. Maar
door de vele afmeldingen ( 30%) was het toch enigszins vertekend. Er werd in elke poule met veel animo
gespeeld. De eerste twee gingen door naar het afval
toernooi, terwijl de nummers drie in onderlinge strijd
moesten bepalen welke twee daar aan toegevoegd
konden worden.
Er bleven uiteindelijk acht deelnemers over die om de
prijzen gingen strijden.
Dit waren: Ed Appelboom, Pim de Keijzer, Henk Dijks,
Leo van Bijleveld, Timo Weinberg, Joost Kos, Louise
Kos en Sander Oosterhoff. De winnaars van de poules
speelden tegen de nummers twee en drie van de andere poules en zo ontstond een splitsing voor de
nummers één tot en met vier en de nummers vijf tot
en met acht. Met alle respect voor het woord “nummers”, want ik weet natuurlijk wel dat mensen geen
nummers zijn. Volgens dit systeem spelen steeds de
winnaars om een hogere plaats.

Om voor iedereen toch een paar leuke wedstrijden te
realiseren zijn er wat klasses in een
poule samengevoegd. Uiteraard tellen de punten van
de wedstrijden tussen de verschillende klasses niet
mee voor het eindresultaat binnen een bepaalde klasse.
In de eerste poule van zes speelden de derde divisie
en eerste klasse spelers. Nico Sentini wist de eerste
prijs in de derde divisie te veroveren. In de eerste
klasse was dit Ferry de Hoogen gevolgd door Monique
Kievith, Jerry van Leeuwen, Robert Bunschoten en
Geert Molenaar. Voor de nummers twee t/m vier was
het spannend: uiteindelijk moesten de onderlinge
games geteld worden.
Poule twee bestond uit drie tweede klasse spelers en
om er voor te zorgen dat deze niet te snel klaar waren, mochten deze wedstrijden van best of seven spelen. Frank Hagen kwam hier het beste uit de verf, gevolgd door John Oudendorp en Marcel Molenaar.
De derde poule was voor de vierde klassers. Zes in
totaal. De eerste plekken waren duidelijk: Robert Smit
als eerste, Cees Lam tweede en Peter Keyer derde.
Voor de laatste 3 plekken moesten de onderlinge games weer geteld worden. Hier bleek Bert van der
Zwaan het grootste quotient te hebben, gevolgd door
Nicole van Beurden en ten slotte Rob Barendregt.
De laatste poule (vijfde klasse) ging helaas met twee
spelers van start. Dus hadden we maar besloten best
of nine te gaan spelen. Tijdens de eerste wedstrijd kon
de poule gelukkig nog uitgebreid worden met zesde
klasser Ingeborg Rebel-Postma en zij wist daarmee de
eerste prijs in die klasse in de wacht te slepen. In de
vijfde klasse werd Bram Gerritse eerste en Bert Jongerden tweede.

Uiteindelijk werd de uitslag:
1. Ed Appelboom, 2. Louise Kos, 3. Timo Weinberg,
4. Joost Kos.
5. Henk Dijks, 6. Leo van Bijleveld, 7. Pim de Keijzer en
8. Sander Oosterhoff.
Na afloop van het toernooi was het nog wel even gezellig.
Zoals gewoonlijk was de organisatie grotendeels in
handen van Ina Busscher.

Gijs Molenaar had deze avond de bar onder zijn hoede
en wij danken hem hiervoor.

Henk Oversteegen

Namens de T.C.S.,
Bram Gerritse
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Ultimate toernooi

tafel geslagen en TTVN verloor met 4-6 waardoor het
team nog een jaar verzekerd is van 1e klasse.

Op 7 april was er weer een vrijeweektoernooi genaamd het Ultimate toernooi.
Bij ultimate is tafel een stuk groter en breder. Daardoor hebben we er voor gekozen om een dubbel te
doen in plaats van een enkel.
Er deden hier 8 deelnemers aan mee, te weten:
Robert Smit, Cees Lam, Rob Barendrecht, Nico Sentini,
Marcel Molenaar, Geert Molenaar/Joost de Kleijn,
Peter Keijer.
Hierdoor hadden we een mooi vierkampje. We speelden tot de elf best of five.
Uiteindelijk kwamen erachter dat het zelfs met een
dubbel vrij intensief en moeillijk is om te spelen en dat
je wel echt conditie nodig hebt om het te doen.
De uiteindelijke uitslag na een paar uur het vierkampje afgemaakt te hebben, is:
1e Robert Smit/Cees Lam
2e Rob Barendrecht/Nico Sentini
3e Marcel Molenaar/Edwin van Dijk
4e Geert Molenaar/Joost de Kleijn/Peter Keijer

Huizen 4: Al een paar keer gedegradeerd uit de 2e
klasse maar mochten er telkens toch inblijven. Hadden het dit jaar niet zo lastig, sterker nog, er werd
meegestreden om het kampioenschap dat tot de laatste moment spannend bleef maar helaas niet zo
mocht zijn. Al met al heeft dit team het goed gedaan!
Huizen 5: Halverwege was al duidelijk: dit team wordt
op zijn sloffen kampioen en dat gebeurde ook. Bij
wedstrijd 9 was het al beslecht en uiteindelijk ook met
79 punten fluitend kampioen, al met al moet ik zeggen
ze hadden nog wel meer punten kunnen halen als ze
de laatste wedstrijd nog een beetje serieus hadden
aangepakt :-P
Huizen 6: Ook voor dit team was kampioen worden
een zekerheidje, halverwege was het verschil al gemaakt en werd de basis gelegd op het kampioenschap
in de 4e klasse. Nu mogen ze net als team 5 hun opwachting weer gaan maken in de 3e klasse waarin
handhaving zeker reëel moet zijn!

Namens de T.C.S.,
Edwin van Dijk

Huizen 7: Halverwege zag het er nog somber uit en
had het team het moeilijk in de 5e klasse maar in de 2e
helft van de competitie heeft het team prima zaken
geboekt en zich goed hersteld. 5e geworden met 44
punten zal zeker voldoende zijn voor handhaving.

Huizen 1 presteert het onmogelijke
De voorjaarscompetitie is ten einde en daarmee kunnen we de balans opmaken: twee kampioenen, team
5 en team 6, allen nogmaals gefeliciteerd; een degradant team 2, zeer verrassend; en ten slotte een
Houdini-act van Team 1, die ternauwernood aan degradatie ontsnapte.

Huizen 8: Met Arne als nieuwe aanwinst eindigde het
team keurig op de 3e plaats met 60 punten en zijn ze
geen moment in de problemen geweest, halverwege
wisten we al dat het team zich in de middenmoot zou
spelen en was het voor het team om lekker te genieten van het tafeltennis.

Huizen 1: Niemand gaf nog een stuiver voor handhaving van ons vlaggenschip maar niets bleek minder
waar. In een kolkende Kloef werd tegenstander helemaal weggeblazen en bezweek de concurrent onder
de druk, waardoor TTV Huizen ook in het najaar verzekerd is van landelijk tafeltennis!!

Duo Huizen 1: Overgestapt van de reguliere competitie naar de duocompetitie en daarin heeft het team
zich zeker vermaakt op een keurige 2e plaats, helaas
zat er net niet meer in en konden ze op het laatste
moment Zttv het net niet lastig genoeg maken om
toch kampioen te worden. Het verschil was maar 4
punten.

Huizen 2: Een solide team dat steevast meedraait in
de 1e klasse heeft dit seizoen verrassend een treetje
terug moeten doen met 45 punten daalt het team af
naar de 2e klasse waarin ze ongetwijfeld alles op alles
gaan zetten om terug te keren naar de 1e klasse.

Duo Huizen 2: Ook dit team was overgestapt van de
reguliere competitie naar de duocompetitie en zij zijn
prima op de 4e plek geëindigd, halverwege was al zeker dat hun rol vooral gericht was in de middenmoot
en was degradatie of kampioenschap geen issue meer.

Huizen 3: afgelopen voorjaar terug gekeerd in de 1e
klasse bungelde de hele competitie onderin. Maar op
het moment dat het moest hebben ze laten zien wat
ze waard waren. 3 punten moesten er goedgemaakt
worden op 1 van de concurrenten en de andere concurrent moest in een rechtstreeks duel verslagen
worden! Dat gebeurde, Maarssen werd met 7-3 van

Nico
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Bedrijventafeltennistoernooi 2017

René Schijff bokaal

Dit jaar zal er wederom een Bedrijventafeltennistoernooi georganiseerd worden bij Tafeltennisvereniging
Huizen.

Ook dit jaar was de uitreiking van deze bokaal.
In het najaar 2016 en voorjaar 2017 was Patrick Visser
degene met het hoogste landelijke percentage.

Afhankelijk van het aantal deelnemers zal het toernooi met alleen dubbels gespeeld worden of volgens
het halve Daviscup systeem (2 enkels en een dubbel).
Er wordt gespeeld met teams van twee personen (al
dan niet gemengd). Per team mag slechts één persoon
lid zijn van een tafeltennisvereniging of in het verleden
competitie gespeeld hebben. Dit lijkt ons het beste
voor een spannende en leuke avond. Tevens moeten
beide spelers ouder zijn dan 17 jaar daar dit een seniorentoernooi is.

Vandaar dat Patrick de bokaal in ontvangst mocht
nemen tijdens het Huizen-SVE toernooi op 20 mei.
Patrick, van harte met het behaalde resultaat.

Het toernooi vindt plaats op vrijdag 8 september
2017.
Aanvang: ca. 20:15-20:30 uur (aanwezig 20:00u, eerder komen voor inspelen kan helaas niet daar er voor
dit toernooi nog training gegeven wordt aan de jeugd)
Kosten: Aan inschrijving en deelname zijn geen kosten
verbonden.
Een aantal batjes is beschikbaar voor diegenen, die er
niet zelf één bezitten. Enige verplichting: zaalsportschoenen, geen zwarte zolen.
Alleen de zaalruimte is een beperking inzake het aantal op te geven teams per bedrijf. Tot nu toe hebben
we nog nooit een inschrijfstop hoeven toe te passen,
maar als u zeker wilt zijn van een plaats geef uw
team(s) dan zo spoedig mogelijk op. U kunt dit doen
via de website voor vrijdag 1 september a.s. of per email (tcstoernooien@ttvhuizen.nl).

Namens de secretaris,
Marcel Molenaar
Huizen-Utrechttoernooi
Op 20 mei 2017 werd voor het derde jaar op rij het
Huizen-SVE toernooi gehouden. Ditmaal was het bij
TTV Huizen.
Er deden in totaal 21 mensen mee aan de jaarlijkse
uitwisseling.
We hadden 4 poules kunnen maken, van een vierkamp tot een zevenkamp.
In de eerste poule waren Quinten van Dissel 1e geworden en Patrick Visser 2e geworden in een poule
van 5.
De tweede poule was helaas door een afzegging een
vierkamp geworden en daar was Nico Sentini 1e geworden en Ron van de Maarel (SVE) 2e geworden.
De derde poule was een zeskamp geworden en daar
was Edwin van Dijk 1e en Eduard (SVE) 2e.
De laatste poule was een zevenkamp, in die poule was
Abed (SVE) 1e en Marcel Molenaar 2e.
Nadat alle poules gespeeld waren, werden alle wedstrijden tussen Huizen- en SVE-spelers opgeteld.

U zult zo spoedig mogelijk reactie krijgen op uw inschrijving. Met de vakantietijd is het mogelijk dat dit
niet per ommegaande is.
Met eventuele vragen kunt u terecht bij het genoemde emailadres. Ik zal dan zo spoedig mogelijk reageren.
Namens de T.C.S.,
Bram Gerritse
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Wat uiteindelijk resulteerde in de uitslag 16-15, waardoor Huizen voor de tweede keer op een rij de beker
in ontvangst mocht nemen.
Na afloop werd er nog met zijn allen gegeten en hadden Marcel Molenaar en Manuela Schuurman voor
shoarma met patat gezorgd.
Na het eten werd er nog een pokertoernooi georganiseerd door Gerben de Jong, die tijdens het toernooi
ook nog de bardienst vervulde.
Uiteindelijk was het nog een geslaagd toernooi en het
is zeker voor herhaling vatbaar.

In die tijd was de draverbaan nog in Hilversum en
Oscar wilde weleens mee, we besloten een trio te
maken met Sam Avon, kostte fl 120, de race ging van
start Sam sprong, weg fl 120, Oscar heeft een maand
niet meer met me gepraat. Oscar werd later opgepakt
door de politie, veroordeeld tot gevangenisstraf en ik
heb nooit meer iets van hem gehoord of gezien.
Een paar teamgenoten in de beginjaren 90 waren
Klaas Kooij, Jos Lahay, Henk van der Hulst, Harry van
Deth en Jeroen Blok.

Namens de T.C.S.,
Edwin van Dijk

In sept 94 kwam ik in een team met Jan Visser en Rob
Barendregt, een jaar later kwam Kees Visser erbij, Wat
betreft de competitie was dat de mooiste tijd.
Voorjaar 2006 verliet Jan het team door fysieke
malheur.
We hadden een geweldig team, niet door prestaties,
we speelden 4e klasse en slechts eenmaal werden we
kampioen. Dat seizoen 3e klasse was onze enige
degradatie, nooit hadden we een invaller nodig, we
waren populair bij de tegenstander en vooral bij het
barpersoneel, een grote omzet was gegarandeerd.
Rob had een afkeer van de zaal van Victoria, dat liet
hij weten ook, en ook zijn novemberdip was een
gevalletje op zich, een ding staat mij nog goed bij: 16
feb 2001 speelde we bij
Victoria, ik zou om 24.00 uur
50 jaar worden, ik besloot
niets
tegen
mijn
teamgenoten te zeggen,
maar onze wandelende
databank Kees Visser was
het niet ontgaan en om
middernacht werd het toch
nog een gezellig feest.

Aan alles komt een eind
Na 37 jaar competitie, 74 poules is op vrijdag 14 mei
een eind gekomen, gelukkig positief met 2
overwinningen maar wel een 4-6 nederlaag.
Een kleine terugblik: ik ga jullie niet vermoeien met
standen, percentages etc. maar probeer en klein
resumé te geven, helaas laat het geheugen me wat in
de steek, dat zal de oude dag wel wezen.
Mijn 1e team in 1980 was met Jaap Roeten, Gert
Schipper en Otto Stoffer.
De 1e wedstrijd was uit naar de Kup in Hilversum,
verloren met 6-4.
In die tijd kreeg je voor een overwinning 2 punten,
een gelijkspel 1 punt en bij nederlaag 0 punten, dus
een slecht begin.
Opvallend in die beginjaren dat er zoveel fabrieksverenigingen waren, ik noem Rotor, Chefana,
Balatum, Foxboro, Oso, Dekker. Je speelde dan in de
kantine van dat bedrijf, tafels en stoelen aan de kant
en de TT tafel erin.
Jaap Roeten zou in de jaren 80-95 heel vaak mijn
teamgenoot zijn, met als 3e man Tom Polak.
Tom stond/ staat bekend om zijn enorme zuinigheid,
op weg naar een uitwedstrijd begon hij Jaap al te
manen om geen rondjes te geven, hij zou niet
meebetalen. Gelukkig bleef het bij woorden en
betaalde hij met veel protest.
Op een gegeven moment stopte Tom met spelen en
werd hij bondsscheidsrechter, hij werd internationaal
scheidsrechter en haalde OS en WK. Tegenwoordig
woont hij in Limburg, en na een conflict met de NTTB
is hij nu scheidsrechter in België.

Voorjaar 2008 was sportief een dieptepunt: ik haalde
maar 8% en besloot het team met pijn in mijn hart te
verlaten. Najaar 2008 tot najaar 2011 speelde ik in
verschillende teams.
En vanaf voorjaar 2012 tot heden in een geweldig
team met de vaste spelers Henk Overstegen en Pieter
Kos, wisselend was er andere vaste 4e man: ik noem
Piet Knop, Kevin Kos, Arne Kiessling en Tim Hoek.
Dankzij Piet werden wij voorjaar 2013 kampioen, maar
in het najaar degradeerden we weer.
Volgens Pieter en Henk ga ik het competitiespelen
missen, ik denk zelf van niet, zolang gezondheid het
toelaat blijf ik spelen, en vanaf heden ben ik recreant.
Tot slot bedank ik alle medespelers die het zo lang
met mij hebben uitgehouden, en wens alle
competitiespelers veel succes het komend seizoen.

In 1979 kwamen er 2 jonge jongens in het team
rechtstreeks vanuit de jeugd, Paul en Oscar, leuke tijd
gehad en veel gelachen, hopelijk zijn ze geen
alcoholist geworden dankzij mij.

Bert Jongerden
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Teamsamenstelling najaar 2017
Huizen 1 (3e divisie zaterdag)
Gijs Molenaar
Frank Bilius
Patrick Visser
Nico Sentini

Huizen 2 (1e klasse vrijdag)
Ferry de Hoogen
Monique Kievith
Jerry van Leeuwen
Geert Molenaar

Huizen 3 (1/2 klasse vrijdag)
Ruben Lam
Danny Harthoorn
Jurriaan Dekker
Robert Bunschoten

Huizen 4 (2e klasse vrijdag)
Marcel Molenaar
Edwin van Dijk
Frank Hagen
John Ouderdorp

Huizen 5 (3e klasse vrijdag)
Robert Smit
Ruben Tempelaars
Cees Lam
Joost de Kleijn

Huizen 6 (3e klasse vrijdag)
Kees Visser
Rob Barendregt
Bert van der Zwaan
Nicole van Beurden
Peter Keijer

Huizen 7 ( 5e klasse vrijdag)
Henny Dekker
Paul Dekker
Bram Gerritse

Huizen 8 (5e klasse vrijdag)
Henk Oversteegen
Pieter Kos
Arne Kiessling
Nico Luiks

Duo Huizen 1 (3e klasse donderdag)
Marco van de Pol
Robert Smit
Ruben Tempelaars
Cees Lam
Joost de Kleijn

Duo Huizen 2 (6e klassen vrijdag)
Hans le Poole
Ingeborg Rebel
Irma de Heer
Nico Luiks
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Laatste competitiewedstrijd Jeugd 1

We willen de volgende competitie graag een 4e speler
in dat team hebben omdat Luca niet altijd spelen kan
vanwege zijn studie of stage; een kok werkt nu
eenmaal ook op zaterdag, vandaar dus.
Dan zal ik nu even de teamsamenstelling doorgeven
zoals opgegeven.

Jeugd 1 heeft zijn laatste competitiewedstrijd gespeeld in een speciaal shirt, waarin zij eenmalig speelden, ter nagedachtenis aan Harry Kempers, die deze
jongens al een tijdje onder zijn hoede had.
Bedankt Harry, we missen je.

Team 1 3e klasse
Luca Wagenmakers, Lucas Kamp, Koen Gerhards
Team 2 Startersklasse:
David Robbers, Davey Kooy, Chris Bunschoten, Max
Geurts, Aimee van den Brink
We gaan nog wel even zoeken naar begeleiders voor
beide teams, daar Gijs weer zelf competitie gaat
spelen en dus niet meer kan coachen.
We hopen dat het een mooie sportieve competitie
wordt.
In de volgende Voltreffer hoop ik weer wat meer te
kunnen schrijven, dan hebben we 2 teams waar wat
over valt te schrijven.
Dan wens ik jullie nu een heel fijne vakantie en kom
allemaal weer heel terug zonder blessures.
Zodat we weer compleet aan de nieuwe competitie
kunnen beginnen.

Jeugdcompetitie
Het seizoen is weer afgelopen jammer genoeg hadden
we maar 1 team in de competitie (dat is niet te veel)
Maar de jongens hebben het wel goed gedaan. Ze
hebben fanatiek gespeeld en dat is dan ook wel aan
de eindstand te zien.
Voor de meeste jongens was het nieuw in de 3e klasse,
maar ze hebben zich kranig geweerd.
We gaan in de najaarscompetitie gelukkig weer van
start met een team meer.
We hebben ook nog een startersteam op de been
kunnen brengen.
Dat zijn nog allemaal recreanten tot nog toe maar
omdat er hier nog een paar jongens bij zijn die nog
een sport beoefenen en dat is soms ook op zaterdag.
Een daarvan zit op honkbal en daar heb je
waarschijnlijk geen last op zaterdag, want zij spelen in
de zomer en Tafeltennis is in de winter.
Maar we rekenen er op dat er altijd wel 3 kunnen
spelen van de 5, dan komt het goed.

Namens de T.C.J.,
Peter v/d Broek

Koen Gerhards Jeugdkampioen 2017
Zaterdag 20 mei zijn de clubkampioenschappen jeugd
gespeeld. Zes jeugdspelers hadden zich opgegeven.
Er werd begonnen in poules per klasse ingedeeld, om
te kijken wie zich de beste van zijn competitie klasse
mocht noemen en tevens gelijk clubkampioen 2017
werd. De strijd was in de 3e klasse tussen Koen Gerards en Luca Wagenmakers, zij speelden een best of
5 die werd gewonnen door Koen.

En als het ze goed bevalt, dan kunnen we er volgend
seizoen 2 teams van maken.
Maar ik ben al blij dat ze allemaal positief starten.
Dus we gaan kijken wat het gaat brengen. Ze willen
graag, dus dat is al een goed teken.
Onze jongens van team 1 zijn in een spannende
competitie geëindigd op een mooie 2e plaats, met
maar 6 punten verschil met de nr. 1
De sterkste was deze keer Koen Gerards met 83% en
als goede 2e kwam Luca Wagenmakers met 53% en
als 3e Lucas Kamp met 47% die ook steeds sterker
ging spelen naarmate de competitie vorderde.

Bij de recreanten was het iets drukker, want hier waren er vier deelnemers. David Robbers, Max Geurts,
Davey Kooij en nieuw lid Elmer Brederode. Uiteindelijk
werd David Robbers de beste door alles te winnen en
2e werd Davey Kooij.
David en Koen, van harte gefeliciteerd.
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Voor in de Agenda
Wanneer:

Wat:

Voor wie:

24-juni Finale Midden Meerkampen

Jeugd

07-juli Zomeropening; elke vrijdag 20.00 uur - 22.00 uur

Jeugd & Senioren

29-augustus Start trainingen najaar

Jeugd & Senioren

08-september Bedrijventoernooi

Senioren

09-september (Groot)ouder/(klein)kindtoernooi

Jeugd & Senioren

11-september Start Najaarscompetitie
Voor de uitgebreide agenda, zie www.ttvhuizen.nl.

Tafeltennisnieuws van buiten...
Dat de Chinezen (m/v) al jarenlang de wereldtop van het tafeltennis domineren, mag ons gevoeglijk bekend zijn. In
2017 is dat niet anders. Zo heeft Ma Long onlangs voor de tweede keer goud behaald in het WK enkelspel. Hij deed
dit door het 20-jarige talent Fan Zhendong in een zinderende partij met 4 – 3 te verslaan. Ma, ook winnaar van
Olympisch goud in 2016, had grote moeite om de partij in zijn voordeel te beslissen. Pas na een krankzinnige laatste
game, waarin beide partijen kansen kregen, wist Ma op 11-10 door te drukken.
Wie trouwens dacht dat alleen volwassenen kunnen meekomen met de wereldtop, moest waarschijnlijk even met
zijn ogen knipperen toen Tomokazu Harimoto (inderdaad, wederom een Aziaat) zijn opwachting maakte. Dit 13jarige Japanse talent reikte zelfs tot aan de kwartfinales. Daar werd hij met 4 – 1 uitgeschakeld door Xu Xin, de Chinese nummer 3 van de wereldranglijst. Daarvoor had hij onder andere zijn landgenoot Jun Mizutani uitgeschakeld.

Ma Long (ITTF)

De 13-jarige Tomokazu Harimoto (NOS)

Bij de vrouwen toonde Ding Ning haar suprematie. Niet alleen wist zij haar derde titel in het enkelspel te veroveren,
maar daarnaast toonde Ding ook in het dubbelspel haar klasse met het behalen van haar eerste titel. Hoewel ze
haar vijfde dubbelfinale op rij speelde, had ze de voorgaande edities verloren.
De Nederlandse vrouwen hadden overigens ook nog enige inbreng op de WK. Britt Eerland versloeg in de eerste
ronde met de nodige moeite de Kroatische Dorna Srebrnjak (4 – 2, één game werd maar liefst 27-29 in het voordeel
van de Kroatische); in de tweede ronde moest ze het afleggen tegen de Japanse Mima Ito, die als 10e geplaatst was.
Li Jie reikte zelfs tot de kwartfinale, maar verloor tegen de latere winnares Ding Ning.
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Vrijwilligersfeest 2017

Als er mensen zijn die foto’s hebben genomen tijdens
het eten, stuur ze gerust naar communicatie@ttvhuizen.nl voor plaatsing in het fotoalbum.

Zaterdag 13 mei was dit keer de datum waarop de
vrijwilligers (en eventueel hun aanhang) in het zonnetje werden gezet voor bewezen diensten. Dit keer was
het qua organisatie niet bijzonder ingewikkeld, maar
zeker wel zo leuk en dankbaar.

Volgend jaar gaan we hopelijk weer met zo’n grote
groep op pad, dan is het echte “uitje” weer aan de
beurt. Mocht je suggesties hebben voor een leuk en
tevens betaalbaar dagje uit, dan hoor ik dat graag van
jullie. Ik heb er in ieder geval nu alweer zin in.

Met 33 vrijwilligers en 10 partners zaten we om 18.00
uur aan tafel bij de Gooise Wok om vervolgens heerlijk
te genieten van het vele lekkers wat ze hier te bieden
hadden. Gezellig, informeel, een goed en een minder
goed gesprek en natuurlijk een lekker drankje erbij.

Namens de Z.K.C.,
Robert Smit
En even iets anders werd het…
Op 29 april heeft de ZKC een avondje wat anders georganiseerd in de vorm van een darttoernooi, maar
dan net even iets anders.
Ruim op tijd werden de uitnodigingen verstuurd richting onze leden, maar ook naar omliggende verenigingen zoals Elan, Goodluck, Laren, Bijmaat en onze
vrienden van SVE. Benieuwd naar de reacties en de
inschrijvingen was het wachten begonnen. De inschrijflijst werd al snel gevuld met een aantal enthousiaste leden, van de overige verenigingen kwam maar
weinig respons helaas.

Stiekem heb ik genoten van de lachende gezichten, en
voelde ik me trots om onderdeel uit te maken van
deze club mensen, die ieder op zijn of haar manier,
een waardevolle rol speelt in het voortbestaan van
onze tafeltennis vereniging. Met zijn allen zorgen we
ervoor dat er gesport kan worden, dat er een drankje
en hapje genuttigd kan worden, dat de accommodatie
schoon is en dat alle bestuurlijke zaken geregeld zijn.
Wat een rijkdom!
Uiteraard is het geweldig om zoveel vrijwilligers te
hebben, dit houdt niet in dat er geen plaats meer is
voor meer vrijwilligers. Hoe meer zielen, hoe meer
vreugd en hoe makkelijker het wordt om alle taken te
verdelen. Het is echt geen dagtaak, soms is je hulp 1
keer in de twee maanden al voldoende om het verschil te maken. Zoek eens een bestuurslid op om te
vragen wat de mogelijkheden zijn en join the club!

Om het juiste aantal banen dat ingehuurd diende te
worden te bepalen, werd er her en der nog wat getrokken aan diverse tafeltennissers en uiteindelijk
besloten dat we aan vier banen genoeg zouden hebben. Uiteraard werd gehoopt op een grotere opkomst,
maar met uiteindelijk 20 deelnemers mogen we helemaal niet klagen.

Na afloop van het heerlijke eten en drinken was er
nog de gelegenheid om een afzakkertje te nemen in
onze kantine. Een select gezelschap heeft hier gebruik
van gemaakt, er werd nog een kaartje gelegd en ook
hier was het weer ouderwets gezellig. Wat een
topavond weer! Bedankt voor jullie gezelligheid!

Zoals in de uitnodiging vermeld stond, zou de kantine
om 16.00 uur opengaan voor de eerste enthousiastelingen, zodat ze konden warmgooien om vervolgens
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om 17.00u scherp en warm aan het toernooi te beginnen. Nu heb je altijd van die mensen die net wat fanatieker zijn dan de anderen en die zelfs om 15.15 uur al
voor de deur staan. In dit geval kon Ferry het niet laten om warmer dan wie ook aan de start te verschijnen. Gelukkig voor hem was Jan Visser enthousiast
over zijn bardienst en ook rond die tijd al aanwezig.

Waar de groep gemiddeld op 102 uitkomt,
scoort Joost er slechts 50. Pieter daarintegen
toucheerde met zijn puddingarm 172 punten,
terwijl hij met wat tot aan dat moment zijn
goede arm leek te zijn 68 punten scoorde!!
Een kleine tussenbalans kon worden opgemaakt, de
poule indeling kon worden gemaakt en voor sommigen werd al pijnlijk duidelijk dat het soms moeilijker is
dan dat het er op tv uitziet. Waar Ferry, Rob, Nico,
Gerben en Robert S. het beste uit deze ronde kwamen, hadden Zen, Pieter, Cees en Robert B. minder
kwaliteit laten zien.

Toen ook de laatste deelnemer rond 17.05 uur binnen
was, kon er duidelijk gemaakt worden wat de bedoeling van deze andere avond was. Allereerst werd er
door een zes-tal spelrondes bepaald waar eenieders
positie in de komende poule zou zijn, een ideale warming-up voor the main event. Een snelle opsomming
van deze zes rondes met hun bijzonderheden:

De volgende poulefase was slechts een tussenronde
om de allerminst begaafde darters los te weken van
de overige talentloze pijlenkeilers. Na een ronde 301,
best of 1 bleek al snel dat het hoofdtoernooi te hoog
gegrepen was voor Nico, Cees, Ruben en Nicole. Deze
vier mochten onderling gaan bepalen voor wie de 5
euro inschrijfgeld niets meer was dan een bijdrage in
de kosten.
Na een knock-out ronde 301 best of 3 bleven er nog 8
dappere strijders over, die net nadat ze dachten dat
het er wel eens in zou kunnen zitten die avond, te
horen kregen dat de halve finalisten bekend zouden
worden na een ronde 301 best of 3… met die akelige
mini-pijlen. Her en der gemopper, maar ook sprankjes
hoop slopen door de Kloef. Na een aantal hilarische
partijen bleven 4 toppers over: Ferry, Gerben, Rob en
Robert S.
Rond half tien (ver voor op schema) vond de finale
plaats tussen Gerben en Ferry. Helaas kon Gerben
geen potten breken en dus zag Ferry zijn vroege aankomst op de club beloond worden met de eerste prijs.
Ondertussen hadden de verliezers onderling bepaald
wie er de allerslechtste was. Mede door dat het nivo
hier schaamteloos laag lag, maar de pret er zeker niet
minder was hebben ze hier net zo lang over gedaan
als de 16 personen in de winnaarsronde om te bepalen wie de beste was. Ruben Tempelaars was de aller
aller matigste van de avond en mocht een troostpakket in ontvangst nemen.
Dankzij Jan Visser en Bert Jongerden kon er genoeg
gegeten en gedronken worden om na afloop nog even
door te gaan met een rondje pokeren en dobbelen en
uiteindelijk zijn alle deelnemers voldaan richting huis
gegaan. Het was even wat anders, maar het was TOP!
Allen bedankt voor de deelname en de gezellige
avond!

1. Gooi zoveel mogelijk keer de bull in 2 minuten
Waar het gemiddelde van deze ronde op 5,25
keer de bull lag, vond Ferry het nodig om de
bull 19 keer te raken!
2. Gooi zoveel mogelijk punten met 9 pijlen
Met een gemiddelde van 111,55(toch 12,39
per pijl) waren hier ook twee uitschieters. Het
lukte Christiaan (SVE) om 203 punten te verzamelen (22,55 per pijl) terwijl Cees Lam genoegen nam met 46 punten ( Toch nog 5,11
per pijl).
3. Hoeveel pijlen heb je nodig voor exact 180
punten?
Hier lag het gemiddelde op 14,85 pijlen, echter Nicole had er toch 24 nodig.
4. Hoeveel dubbels raak je met 9 pijlen?
Lastig onderdeel, gemiddeld 0,85 keer. Ferry
wist als enige 3 maal te scoren.
5. Hoeveel triples raak je met 9 mini-pijltjes?
Het wordt lastiger en lastiger. Gemiddeld lukte het deze groep 0,65 keer. Nico en Robert
Smit waren hier het meest bedreven (of gelukkig) in en raakten 3 keer.
6. 9 pijlen met je “verkeerde” hand.
Hier gaan wat dingen opvallen. Joost gooit
met links al ver onder het gemiddelde, met
rechts kan hij al helemaal niet uit de voeten.

De Z.K.C.
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