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Woord van de nieuwe voorzitter
Ik wil alleen maar zeggen dat ik na de ALV van afgelopen dinsdag nog meer zin heb om er samen met
al die fijne US-leden een berejaar van te maken. En ik denk dat dit samen met mijn medebestuursleden: Sonja (penningmeester), Rosalie (secretaris) en Han (algemeen lid), helemaal goed
gaat komen.
Groeten Pieter Danes

Tafeltennis
Ik geef u even wat basale kennis
U zegt te allen tijde 'Tafeltennis'
En nimmer 'Pingpong' tegen zo'n atleet!
Nou ja, tenzij de beste man zo heet
Theo Danes (Uit: 'Olympische verzen') www.theodanes.nl
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Voorbeschouwing Menereis/US Open
Toernooi met internationaal allure
Vandaag is het dan eindelijk weer zo ver: de 3e editie van de Menereis/US Open.
Na een moordende voorbereiding staan vandaag zo'n 210 spelers te popelen om hun
tafeltenniskwaliteiten ten toon te kunnen spreiden.
Als perfecte voorbereiding op aankomend seizoen had de organisatie dan ook niets anders verwacht
dan een volledige inschrijving. Er gaan zelfs geruchten de ronde dat er bedragen met meer dan 4
nullen zijn geboden om alsnog mee te kunnen doen. Nul op rekest was het enige dat ze kregen.
Hopen op een afmelding, al was er vorig jaar maar 1 op de dag zelf.
Om 10.00 uur zullen de D, E, F en GH licenties aanvangen en om 14.00 uur zullen de AB en C licenties
hun opwachting maken.
Met een deelnemersveld waar menig toernooidirecteur zijn vingers bij af zal likken mag de
organisatie, met Wout-Jeroen Leenders als voorzitter, bijzonder trots zijn op het verkregen
deelnemersveld. Namen als Jonah Kahn, Tan Anran, Peter van Iwaarden, John Scott, Bram van
Sunder en Frank Rengenhart zijn maar een greep uit de klasbakken die achter de tafel zullen
verschijnen. Zij zullen allemaal moordende concurrentie ondervinden van thuisfavoriet Tycho
Dekkers. Hoe jammer het ook is dat hij naar Hilversum is vertrokken, Tycho zal altijd van US blijven.
En het complete US-publiek zal er alles aan doen om hun held, hun hoop, hun... hun... hun
lichtpuntje in terminale duisternis naar cup met de grote oren te schreeuwen.
Over de cup met de grote oren gesproken: titelverdediger Nathan van der Lee (foto) heeft helaas
verstek moet laten gaan en dus zal er sowieso een nieuwe held in Amsterdam op staan.
Zoals de afgelopen 2 jaar hebben de Menereis/US Open elke keer wel een relatief onbekende gast te
verwelkomen gehad. Jaargang 1 was dat Timothy Wang, jaargang 2 was dat Tan Anran maar dit jaar
zal dit geen speler zijn met Chinese roots, maar die van onze Zuiderburen. Zijn naam is Philip Mans
en in de wandelgangen wordt beweerd dat hier welzeker rekening mee gehouden moet worden. Zijn
'mede-Belg' is Wesley Wegman, maar die naam is toch wel iets bekender in het o-zo-mooie
tafeltenniscircuit.
Het zit er dik in dat deze namen aanspraak zullen gaan maken op de eindzege. Maarrrrrrrr...... Er gaat
er nog 1 naam de ronde binnen de organisatie waarvan niemand eigenlijk weet wie het is en wat
hij/zij kan... Via een wildcard is hij/zij bij de C-spelers binnen geslopen, maar een plaatsing bij de AB
lijkt meer regel dan uitzondering. Het enige wat er over deze spe(e)l(st)er door het organisatiecomité
prijs is gegeven is dat hij/zij uit het Gooi komt en regelmatig in zwembroek achter de tafel te
bewonderen valt...
Na dit sportfestijn is iedereen natuurlijk toe aan een gastronomisch, naar het verluid, Chinees
eetavontuur. Hierna zullen 2 gerenommeerde entertainers van TTV Hilversum hun opwachting
maken die een denderende afsluiting verzorgen tot in de vroege uurtjes.
Het is voor iedereen die ook maar een greintje interesse heeft in de snelste balsport ter wereld
toegestaan om te komen kijken. De entree bedraagt welgeteld 0 euro, maar een drankje bij barman
Simon of Gerard zal zeker op prijs worden gesteld.
Overigens is er een kleine wijziging t.o.v. de vorige jaargangen: het is op last van de politie en
omwonenden helaas niet toegestaan om enigerlei dranken mee naar buiten te nemen. Dit zal vooral
voor de rokers een probleem kunnen worden, maar het is helaas niet anders. En daarentegen:
binnen is een spetterend feest, dus waarom zou je überhaupt buiten gaan staan?
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De competitie op zaterdag
Kleedkamerruil
US beschikt over een groot aantal (de US-mannen beschouwen dit als luxe) competitie spelende
vrouwen. Hoewel dit erg zeldzaam is in tafeltennisland, is het bij US op de zaterdagen zelfs een feit,
dat er tijdens de landelijke competitie meer vrouwen spelen dan mannen. Met deze reden is vorig
jaar besloten op de zaterdagen een kleedkamerruil te laten plaatsvinden. Tot groot ongenoegen van
Ruben en Pieter, omdat zij het voortaan zonder hun befaamde SZS-douche-ritueel (soppen, zingen &
swaffelen) moesten stellen.
Toch geeft het nieuwe bestuur weer gehoor aan het besluit van de kleedkamerruil, zodat de
US-vrouwen, die toch wat meer tijd nodig hebben in de kleedkamer, de mogelijkheid hebben om met
twee tegelijk te douchen.
Maar de echte reden dat dit nog even in het clubblad vermeld wordt, is dat de heren van de
afdelingscompetitie, die op zaterdag om 13.00 uur spelen, nog wel eens gebruik maakten van de
kleedkamer, die op zaterdag dus voor de vrouwen bedoeld was. Met als gevolg dat er aan het einde
van de middag, bij binnenkomst van de landelijke teams, er nog als eens onheuse gluurpraktijken
plaatsvonden. Met deze reden, wil het bestuur de heren van de afdelingscompetitie vragen aan het
begin van de middag al gebruik te maken van de juiste kleedkamer, om dit soort praktijken in de
toekomst te voorkomen.
Tafelindeling:
Het nieuwe bestuur is op de ALV gevraagd een beslissing te nemen over de tafelindeling in de zaal
van Tempo-Team op de zaterdagen van de landelijke teams. Met andere woorden: welk team, speelt
op welke tafel? Onze beslissing luid als volgt:
Heren 1
Dames 1
Heren 2
Dames 2
Dames 3

Wij hopen met deze beslissing te voorkomen dat voorgaande heftige discussies opnieuw oplaaien.
Ook willen wij alle spelende leden graag vragen om op de zaterdag om iets voor zessen, met
zijn allen even te helpen met de zaal competitie-klaar te zetten, zodat de ruimte in de zaal eerlijk
verdeeld is, maar er vooral voor onze gasten genoeg plek is en stoelen staan.
Eten op de zaterdagen:
Het is inmiddels bijna weer gelukt, in minder dan een week, om voor iedere zaterdag een paar
enthousiaste US-leden te vinden, die voor een heerlijke warme maaltijd willen zorgen op de
zaterdagen. Hulde aan deze heren.
Met het volste vertrouwen, verwacht het bestuur dan ook dat er voor de enige nog
openstaande datum van 22 oktober een tweetal gevonden gaat worden. Alvast een voorzichtige
hulde aan dit tweetal.
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Bardiensten op woensdag & zaterdag
De woensdag:
In de ALV van september is er door de leden voorgestemd op het nieuwe voorstel met betrekking tot
de barbezetting op de woensdagen en zaterdagen.
US heeft momenteel 16 competitie spelende teams, bestaande uit 5 landelijke teams die op zaterdag
vanaf 18.00 uur spelen en 11 afdelingsteams die op andere momenten spelen in de week. Het door
de leden gekozen voorstel voor de barbezetting op de woensdagen is gebaseerd op de doelstelling
dat:
 Ieder competitie spelend team zowel in de najaarscompetitie als in de voorjaarscompetitie
één keer op woensdag een bardienst draait van 20.00 uur tot 01.00 uur.
De najaarscompetitie start (volgens US-planning) op woensdag 14-09-2011 en eindigt op woensdag
04-01-2012. Dit zijn om precies te zijn 16 bardiensten op de woensdagen, waarin elk competitie
spelend team dus één bardienst moet draaien.
Verwacht wordt dat elk competitie spelend team in staat is om minstens één, het liefst twee
barmedewerkers te verzorgen voor de geplande woensdagen. Wanneer dit niet het geval is en de
ingeplande datum voor het draaien van de bardienst dus niet uitkomt, moet het team zelf zorgen
voor vervanging of een ruil met een ander team.
Ook voor de niet competitie spelende leden van US geld dat zij aan het einde van de
voorjaarscompetitie een aantal bardiensten moeten draaien op de woensdagen, zodat zij ook een
aandeel hebben in de barbezetting bij US.
De bardiensten voor de najaarscompetie staan al ingeroosterd en zijn te vinden op zowel de
website als achter in dit clubblad in de US-najaarskalender 2011.
De zaterdag:
Het door de leden gekozen voorstel betreft ook een wijziging in de barbezetting op de zaterdagen.
Binnen US lopen er een aantal uitstekende barmannen rond, die het helemaal geen vervelend idee
vinden om op de zaterdagen van US voor een goed georganiseerde bar te zorgen. US staat bekend
om een gezelligheidsvereniging, waar de leden elke zaterdag graag tot in de late uurtjes doorgaan
om er een feestje van te maken. Dit misstaat ons als vereniging helemaal niet en dit willen we
natuurlijk behouden, maar er is in het verleden wel gebleken dat het afsluiten van de bar op de
zaterdag niet altijd naar wens is verlopen. Ook is het vaker voor gekomen dat de ingeplande
barbezetting op de zaterdag niet altijd in was voor een feestje tot in de late uurtjes, waardoor er
problemen ontstonden rond de barovername. Dit voorstel kan dat probleem verhelpen, doordat
voortaan duidelijk is wie de verantwoordelijkheid draagt voor de bar op zaterdag. Een vast
aanspreekpunt geeft ook de mogelijkheid om makkelijker te kunnen besluiten wanneer de avond ten
einde is, waarna de zaal en bar vervolgens op een nette manier achter gelaten kunnen worden.
Om deze redenen worden er vanaf heden op de zaterdagen een aantal vaste barmannen aangesteld
die van 17.00 tot uiterlijk 02.00 uur tegen betaling de bardiensten gaan draaien. Van de heren van de
afdelingscompetitie, die op zaterdagmiddag spelen, wordt gevraagd om onderling te blijven rouleren
in het draaien van de bar tot 17.00 uur.
Wel heeft dit voorstel natuurlijk een consequentie en dat is dat er een contributieverhoging
van 5 euro plaats zal vinden, om de kosten van de betaalde bardiensten dekkend te maken.
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Wijziging woensdagtrainingen
Het bestuur heeft een nieuw voorstel gedaan voor een verandering in programma en tijden van de
trainingen op de woensdagen met als doel:
 Het bieden van meer tijd en ruimte voor huidige, maar ook nieuwe leden om vaker en langer
te kunnen trainen op de woensdagen.
Dit voorstel is gehonoreerd door de leden en luidt als volgt.
 Om 7 uur ‘s avonds gaat de zaal open en vanaf dat moment zal er direct een trainer
beschikbaar zijn die oefeningen zal geven aan een ieder die daar behoefte aan heeft.
 Tot 8 uur is het nog steeds mogelijk om deel te nemen aan de training, maar het is de
bedoeling dat om 8 uur iedereen echt ingespeeld is, zodat het trainingsuur van 8 tot 9
volledig benut kan worden om te trainen. Kom je na 8 uur binnen, dan wordt je gevraagd te
wachten tot de training is afgelopen.
 Er zal vervolgens tot 9 uur hard getraind worden, waarna iedereen die getraind heeft plaats
maakt voor de leden die vrij willen spelen.
Wanneer er sprake is van een te grote trainingsgroep om 8 uur, wat in het hoogseizoen toch ook
geregeld voorkomt, willen we de leden vragen die al om 7 uur gestart zijn even pauze te nemen en
ruimte te bieden aan de leden die vanaf 8 uur willen trainen. Gehoopt wordt te bereiken dat er meer
leden komen trainen, want veel leden hebben aangegeven wel te willen trainen, maar half 8 net te
vroeg te vinden. Ook wordt er gehoopt te bereiken dat er in de geplande 2 uur, meer leden de
mogelijkheid krijgen om ononderbroken te kunnen trainen, doordat er altijd een aantal
fanatiekelingen zijn die eerder kunnen starten en vervolgens ruimte kunnen bieden aan andere
leden, wanneer het erg druk is op trainingen.
De trainers van het komende jaar (Ruben, Angelo, Tycho en Pieter) hebben overleg gehad en daaruit
kwam duidelijk naar voren dat zij er zin in hebben het trainingsfanatisme bij de leden van US weer
wat op te krikken. Er wordt dan ook gehoopt dat er veel leden bereid zijn, wanneer daar de ruimte
voor is, de volle 2 uur te komen trainen op de woensdag.
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De zomer duurt lang...
Wanneer het voorjaarseizoen ergens in april ten einde loopt, weet de doorgewinterde US’er dat er
een periode van afzien aan zit te komen. Na maandenlang onbezorgd genieten op maandagen,
woensdagen en natuurlijk voornamelijk de zaterdagen, valt er in de zomermaanden weinig te
beleven op de clubavonden. Niet dat er gestopt wordt met trainen, nee dat zeker niet. Sterker nog,
enkele die hards trainen in de zomermaanden meer dan tevoren. De woensdagavond blijft de hele
zomer door vaste clubavond die óók nog eens redelijk bezocht blijft worden...
Ik hoor u al denken, vanwaar dan toch deze klaagzang, lief auteurtje?
De frustratie, lieve heren én dames, zit hem als zo vaak in het leven in de seksuele hoek. Waar US
over in ons koude kikkerlandje overal geroemd is vanwege de mix van mannelijk toptafeltennis en
vrouwelijk schoon, is hier in de zomermaanden geen spoor van terug te vinden.
De eerste weken nadat de competitie is gestopt, valt er nog niet een echte kentering te bespeuren.
Man en vrouw blijft komen om zichzelf van de overtollige afvalstoffen te ontdoen in ons houten
zweetkotje. Maar naarmate de tijd verstrijkt, slaat de balans volledig de verkeerde kant op. Aan de
bar wordt dan ook door ons mannen afgevraagd wat we dan fout doen. Besteden we niet genoeg
aandacht aan ze? Zijn we niet leuk genoeg? Stinken we? Of onze adem? Hebben ze een andere sport
gevonden die ze leuker vinden? Allicht toch niet. Waar dan wel het probleem in zit, valt niet te
achterhalen. Dit leidt dan ook tot overtollige alcoholconsumptie wat in eerste instantie nog overgaat
in grappen over cross masturbation en andere vormen van mannenliefde, maar langzaamaan
transformeren deze conversaties naar licht melancholische gesprekken over de tijd dat ze er nog
waren, onze vrouwen... Waar zijn ze? Wanneer komen ze weer terug?
Dan is september weer daar en staat de competitie op het punt te beginnen. Eerst de Menereis
US-open, daarna weer elke week aan de bak. Om niet langer in het verdriet te zwelgen, zetten de
mannen van US de voormalig in overvloed aanwezige appetijtelijke dames uit hun hoofd en focussen
op andere zaken. Backhand, forehand, backhand, midden. Rakkietakkie, rakkiepong, rakkietakkie,
rakkiepong. Het geluid van de pingpongbal is alles wat de mannen van US nog kan bekoren. Eigenlijk
best rustig zo, zonder vrouwen. Al tijden niet meer zo lekker getraind. Ja we zijn er over uit, het is
ook maar beter zo, in alle rust voorbereiden op de competitie.
Maar dan, net op het moment dat alle mannen van US de hoop al hebben opgegeven en zich neer
hebben gelegd bij hun vrouwloze bestaan, komt ze binnen....
Het enige wat nog te horen is, is de ademloze stilte van 6 zwetende pingpongers die opeens alle
focus voor de bal uit het oog verliezen. Alle arbeid die de afgelopen maanden is verricht, is voor
niets. Er wordt geen bal meer geraakt. Maar het maakt niet uit. De pingpongzomer is voorbij.
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Annie Jr. en Jackie, of de naderende eindstrijd tussen goed en kwaad.
Het onderstaande verhaal heeft niets, maar dan ook niets met tafeltennis te maken. U bent
gewaarschuwd, en u valt midden in een spannend vervolgverhaal zonder al te veel samenhang.
Mocht u daar niet van houden, dan raad ik u aan door te bladeren naar de kleurplaat.
In de vorige episode van dit vervolgverhaal over het wel en wee van de zusjes Kimberley en –wijlen–
Annie de Bruijn, Kimberley's pas geboren zoontje Annie Jr. en de duivelse hond Jackie, heeft u
kunnen lezen hoe Annie Jr. en Jackie zich voorbereidden op de aankomende strijd tussen goed en
kwaad.
Ter opfrissing: Kimberley bleek onbevlekt ontvangen en baarde haar kind in Bad Bentheim, ongeveer
een week voor oud en nieuw 2009. Doordat haar zus Annie eerder dat jaar door een roedel wolven
was verscheurd, besloot ze het jongetje naar haar te vernoemen.
Annie Jr. had het moeilijk in huize De Bruijn, vooral omdat pa en ma De Bruijn Annie Jr. niet echt
accepteerden als de vervanger van wijlen Annie. Bovendien bleek Annie Jr. over zekere krachten en
een charismatische uitstraling te beschikken, waar Jackie niet bepaald van gediend was. Jackie had
op zijn beurt ook zekere krachten en een uitstraling, maar heel anders dan die van Annie. Héél
anders.
In deze setting zal zich het volgende verhaal afspelen, dat door een groot gebrek nog minder
consistent zal zijn dan de vorige vier afleveringen en daardoor misschien niet goed te volgen zal zijn.
De auteur.
Bijna twee jaren waren verstreken sinds de tijd dat Jackie door even te grommen Annie Jr. een
angstige luier vol poep kon bezorgen. Gaandeweg had Annie Jr. begrepen –en dat was hem door zijn
nog immer onbekende vader ook wel verteld– dat Jackie er slechts op uit was het kleine jongetje te
intimideren, veilig van elkaar gescheiden door de spijlen van Annie Jr.'s box. De tijd van de volle luiers
was dan ook voorbij, Annie Jr. kon inmiddels lopen en was ook al behoorlijk zindelijk. En, niet
onbelangrijk, doordat hij zo was verwaarloosd door zowel de ouders van zijn moeder als zijn moeder
zelf, had hij de taal der dieren leren spreken van Jackie. De peuter en de hond leefden in vreedzame
co-existentie, ook al waren ze in alles elkaars tegenpolen. Jackie kon nog steeds Annie Jr. de stuipen
op het lijf jagen met zijn favoriete trucje met zijn ogen, waarbij het wit van zijn ogen pikzwart werd
en zijn pupillen vuurrood. Niet dat Annie Jr. er nog echt van schrok, maar het was gewoon een
angstaanjagend gezicht, en het herinnerde hem aan de eindstrijd die de twee ooit zouden moeten
gaan voeren.
Annie kwam intussen steeds meer achter zijn speciale krachten, en wist met zijn charisma veel
gedaan te krijgen van de mensen om hem heen, op een bijna manipulatieve manier. Het maakte hem
ook een bijzonder zelfstandig mannetje; de (groot-)ouderlijke verwaarlozing en de terreur van Jackie
hadden hem weliswaar in een isolement gebracht, maar hij had wel van kindsbeen geleerd zijn
hachje te redden en te overleven in een vijandige omgeving. Het scheppen van fruithapjes, lichte pap
en vezelrijke sapjes zat hem in de vingers, en tot groot plezier van zijn ouders stond er elke ochtend
genoeg brood, vis en wijn op de ontbijttafel. Waar Annie het vandaan haalde en hoe hij het kon
bekostigen –het was erg goede wijn– vroegen ze zich niet af, ze waren slechts blij dat het vaderloze
kind van hun dochter ook zijn steentje bijdroeg aan het huishouden.
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Jackie was onder de indruk van het aanpassingsvermogen van Annie. Al binnen enkele weken hadden
zijn dagelijkse terreur en intimidaties nog maar amper effect op het jongetje, dat het al snel niet
meer erg leek te vinden. Blafte Jackie hard in zijn oor, dan draaide het jongetje zijn andere oor ook
naar de hond toe, beet Jackie hem in zijn knuistje, dan bood hij hem glimlachend ook zijn andere
knuistje aan. Het kind was behoorlijk wijs voor iemand van zijn leeftijd. Alleen die truc met de kleur
van zijn ogen kon Annie nog een beetje laten schrikken, maar dat werd ook steeds minder.
Jackie had steeds meer moeite met de patstelling waarin de naderende eindstrijd tussen goed en
kwaad zich bevond. Hij voelde dat hij Annie op een gegeven moment moest uitschakelen, maar hij
werd ook tegengehouden om nu al tot de aanval over te gaan. En het kind irriteerde hem enorm. Het
had veel van die maniertjes waar Jackie niet van hield. Vooral dat glimlachend ondergaan van alle
tergingen maakte dat Jackie het kind nu al wel iets zou kunnen doen. Maar iets in hem hield hem
tegen, het zou geen eerlijke eindstrijd tussen goed en kwaad zijn; een volwassen Jack Russel
tegenover een bijna tweejarige peuter –hoe vervelend ook. Dan maar de vreedzame co-existentie.
Het bleek een oplossing waarin beide partijen zich konden vinden. De twee schoven langzamerhand
hun animositeit opzij en begonnen steeds meer tijd met elkaar door te brengen. Jackie leerde het
ventje een bal of een stok weg te gooien, waar hij vervolgens dolgelukkig achteraan rende om het
terug te brengen naar Annie, die dit ritueel net zo vaak herhaalde tot Jackie de bal of de stok
grommend in zijn bek hield. Annie, die de taal der dieren immers van Jackie had geleerd, begreep
dan dat Jackie er genoeg van had en ging tevreden in de tuin zitten. Soms kwam Jackie op zijn
beslissing terug en liep met de bal of de stok in zijn bek naar Annie terug en liet het voorwerp dan
vlak voor hem vallen, in de hoop dat Annie het toch nog een keer weg zou willen gooien.
Soms kon je de twee zelfs betrappen als zij gillend van plezier hun zekere krachten aan elkaar lieten
zien. Zo kon Jackie opeens een poel van lava laten ontstaan op de plaats waar het door Annie
gegooide balletje neerkwam, of vogels uit de boom laten vallen. Annie kon ze vervolgens weer laten
vliegen door ze simpelweg daartoe te commanderen. Jackie vond Annie soms maar een braverik,
Annie vond Jackie soms maar destructief, maar, zo blafte Jackie altijd, opposites attract.
En zo werd het aanvankelijk zeer wankele evenwicht mettertijd verstevigd door de groeiende
vriendschap tussen het kind en de hond. De ontroerende band tussen mens en huisdier. Het
wederzijdse begrip van twee aan hun lot overgelaten tegenpolen. De hechte band tussen
vernietiging en vergiffenis. De verbintenis van zwart met wit. De liaison van goed en kwaad.
In het volgende clubblad, lieve lezers, beloof ik u een escalatie van de immer opbouwende spanning.
Het kan niet lang meer goed gaan. Wie delft er het onderspit? Wie bindt wie aan wiens zegekar? Wie
moet er zijn meerdere erkennen? Wie, kortom, wint er? Peuter of hond? De tijd zal het leren...
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Eindstand US-percentagebeker seizoen 2010/2011
De competitie gaat alweer bijna beginnen. Ook aankomend seizoen is de percentage beker natuurlijk
weer de reden waarom iedereen tot het uiterste gaat deze competitie. Het teambelang is
ondergeschikt, het eigen resultaat staat voorop bij deze competitie. Echter voordat we weer
aftrappen voor het nieuwe seizoen eerst nog even de uitslag van het afgelopen seizoen. De winnaar
is René Poelwijk!
Voor aankomend seizoen is René wederom één van de grote kanshebbers, met Marc Bruyneel als
gevaarlijke outsider.
Hieronder nog even de regels om dit seizoen kans te maken op het winnen van de percentagebeker:
1. Je moet aan beide competities hebben meegedaan, dit seizoen dus de najaarscompetitie
2011 en de voorjaarscompetitie 2012.
2. Je moet per competitiehelft minimaal de helft van het aantal wedstrijden van je team
hebben gespeeld. Betekend dus minimaal 5 keer per helft meedoen (dames 3 en heren 9
deze helft maar 4 keer).
3. Bij gelijk eindigen wint degene die het meeste aantal wedstrijden gespeeld heeft.
4. Dames die zowel bij de dames als in de afdeling uitkomen kunnen 2 keer in de lijst
voorkomen. De resultaten uit de damescompetitie zijn aangegeven op deze manier: (D)

Veel succes de komende competitie!
Riny
num
mer

naam

gespeeld/gewonn gespeeld/gewonn totaal seizoen percentage
en
en
2010/2011
najaar 2010
voorjaar 2011

1

René

23 21

24 18

47-39

82,98

2

Sander

23 21

21 13

44-34

77,27

3

Pieterjan

26 16

30 26

56-42

75

4

Linda

15 10

15 12

30-22

73,33

5

Charles

18 13

23 17

41-30

73,17

6

Gilles

27 23

27 14

54-37

68,52

7

Sonja

21 10

24 20

45-30

66,67

8

Wim

15 5

21 19

36-24

66,67

9

Oto

18 9

23 18

41-27

65,85

9

Jurgen

27 16

26 18

53-34

64,15

11

Niels K

18 15

18 8

36-23

63,89

12

Esther

27 19

30 17

57-36

63,16

13

Simon

30 13

24 21

54-34

62,96

14

Wout-Jeroen

30 16

21 16

51-32

62,75

10

15

Tycho

15 7

30 21

45-28

62,22

16

Mark E

21 7

29 22

50-29

58

17

Martijn

21 14

26 13

47-27

57,45

18

Mirjam

24 14

18 9

42-23

54,76

19

Richard

20 12

15 7

35-19

54,29

20

Mihai

18 13

21 8

39-21

53,85

21

Mandy

18 3

21 17

39-20

51,28

22

Riny

18 9

20 10

38-19

50

23

Nima

21 6

15 12

36-18

50

24

Aykut

15 4

15 11

30-15

50

25

Rosalie

24 10

23 12

47-22

46,81

26

Ruben

24 13

15 5

39-18

46,15

27

Robbert

18 9

15 6

33-15

45,45

28

Arjen

15 7

18 7

33-14

42,42

29

Erwin

23 12

27 8

50-20

40

30

Mark B

20 3

26 15

46-18

39,13

31

Pieter

24 3

30 16

54-19

35,19

32

Jasper

30 6

24 12

54-18

33,33

33

Marijn

30 8

24 10

54-18

33,33

34

Kris

18 4

20 8

38-12

31,58

35

Janneke

18 3

18 8

36-11

30,56

36

Arco

24 4

24 10

48-14

29,17

37

Peter B

23 9

21 2

44-11

25

38

Amos

15 0

17 8

32-8

25

39

Irene (D)

15 5

23 4

38-9

23,68

39

Boudewijn de
R

21 3

21 5

42-8

19,05

39

Laurens

27 3

21 5

48-8

16,67

42

Irene

18 2

18 4

36-6

16,67

43

Jan de L

27 5

22 3

49-8

16,33

44

Rob

15 1

21 4

36-5

13,89

45

Matthijs

27 1

21 3

48-4

8,33

46

Daniëlle

18 1

18 1

36-2

5,56
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US-kalender najaar 2011
De tijden op 

Datum:
WO 14 september
VRIJ 16 september
WO 21 september
VRIJ 23 september
ZAT 24 september
WO 28 september
VRIJ 30 september
WO 5 oktober
VRIJ 7 oktober
ZAT 8 oktober
ZON 9 oktober

WO 12 oktober
VRIJ 14 oktober
WO 19 oktober
ZAT 22 oktober
WO 26 oktober
VRIJ 28 oktober
WO 2 november
VRIJ 4 november
ZAT 5 november

De woensdag
(Tempo-Team)
Zaal open:
19.00 uur
Training:
19.00 – 21.00 uur
Bardienst:
20.30 – 00.00 uur

De vrijdag
(Wibauthal)
Zaal open:
19.45 uur
Aanvangstijd:
20.00 uur
Eindtijd:
00.00 uur

De zaterdag
(Tempo-Team)
Zaal open:
12.00 uur
Aanvangstijd afdelingscompetitie:
13.00 uur
Aanvangstijd landelijke competitie:
18.00 uur
Bardienst: (betaalde US-barman)
17.00 – 02.00 uur

Programma:
Training, (Bardienst van HEREN-team 1)
Afdelingscompetitie, (Teams: 6, 7, 13)
Training, (Bardienst van HEREN-team 2)
Afdelingscompetitie, (Teams: 4, 8, 10, 11, 12)
2de landelijke competitiewedstrijd
(Teams: Heren 1, 2, 3, 5; Dames 1, 2, 3)
Training, (Bardienst van DAMES-team 1)
Afdelingscompetitie, (Teams: 6, 7, 8, 13)
Training, (Bardienst van DAMES-team 2 )
Afdelingscompetitie, (Teams: 6, 9, 10, 11, 13)
4de landelijke competitiewedstrijd
(Teams: Heren 1, 2, 3, 5; Dames 1, 2, 3)
Finales Nationale Senioren Meerkampen
(licenties B, D & F)
Training, (Bardienst van DAMES-team 3)
Klaverjastoernooi (Wibauthal)
Aanvangstijd: 20.00 uur
Training, (Bardienst van HEREN-team 3)
6de landelijke competitiewedstrijd
(Teams: Heren 1, 2, 3, 5; Dames 1, 2, 3)
Training, (Bardienst van HEREN-team 4)
Afdelingscompetitie, (Teams: 4, 7, 9, 12)
Training, (Bardienst van HEREN-team 5)
Afdelingscompetitie, (Teams: 4, 8, 10, 11, 12)
8ste landelijke competitiewedstrijd
(Teams: Heren 1, 2, 3, 5; Dames 1, 2, 3)
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Bijzonderheden:

Koks: Niels & Peter
(Team 1 - Tycho)

Koks: Pieter & Han
(Hier zijn we
natuurlijk wel voor
Tycho!)

Koks: Riny & Arjen

Koks: Pieterjan &???

WO 9 november
VRIJ 11 november
WO 16 november
VRIJ 18 november
ZON 20 november
WO 23 november
VRIJ 25 november
ZAT 26 november

Training, (Bardienst van HEREN-team 6)
Afdelingscompetitie, (Teams: 6, 7, 9, 13)
Training, (Bardienst van HEREN-team 7)
Afdelingscompetitie, (Teams: 4, 9, 10, 11, 12)
1ste Ronde Nationale Senioren Meerkampen
Training, (Bardienst van HEREN-team 8)
Afdelingscompetitie, (Teams: 4, 7, 8, 12)
10de landelijke competitiewedstrijd
(Teams: Heren 1, 2; Dames 1, 2, 3)

WO 30 november
VRIJ 2 december
ZAT 3 december
WO 7 december
ZON 11 december

Training, (Bardienst van HEREN-team 9)
Afdelingscompetitie, (Teams: 6, 8, 10, 11, 13)
Afdelingscompetitie, (Teams: 3, 5)
Training, (Bardienst van HEREN-team 10)
Kwart Finales Nationale Senioren
Meerkampen
Training, (Bardienst van HEREN-team 11)
Clubkampioenschappen DUBBEL
Zaal open: 10.00 uur
Aanvangstijd: 11.00 uur.
Finale: 17.00 uur
Training, (Bardienst van HEREN-team 12)
Training, (Bardienst van HEREN-team 13)
Training, (Bardienst van HEREN-team 1)
Training, (Bardienst van HEREN-team 2)
Clubkampioenschappen US
Zaal open: 10.00 uur
Aanvangstijd: 11.00 uur.
Finale: 18.00 uur
Training, (Bardienst van DAMES-team 1)
Nederlands Kampioenschappen C-licentie
Nederlands Kampioenschappen B-licentie
Training, (Bardienst van DAMES-team 2)
Start landelijke competitie voorjaar 2012

WO 14 december
ZAT 17 december

WO 21 december
WO 28 december
WO 4 januari
WO 11 januari
ZAT 14 januari

WO 18 januari
ZAT 21 januari
ZON 22 januari
WO 25 januari
ZAT 28 januari

(licenties C, E & G)

Koks: Niels & Marijn
Bingo-avond:
00.00 – 01.00 uur

(licenties C, E & G)

Eten om 18.00 uur,
gevolgd door de USpubquiz tot 22.00
uur.

Eten om 19.00 uur,
gevold door
diverse optredens
tot 23.00 uur.

Belangrijk:
 Elk competitie spelend team staat ingepland voor één bardienst dit najaar! Van elk team
wordt verwacht dat, wanneer de ingeplande datum voor het draaien van de bardienst niet
uitkomt, het team zelf zorgt voor vervanging of een ruil met een ander team.
 De extra activiteiten van US staan ook al ingepland. Deze dus ook graag opnemen in je
agenda, want we willen er een feestje van maken!
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