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Namens de redactie...
Zo, 2012 is begonnen! Belooft weer een mooi jaartje te worden. We worden Europees kampioen,
winnen het meeste aantal gouden plakken op de Spelen ooit én Robert Gesink wint de Tour. Daarbij
heeft US in het najaar 2 2e divisie teams en een 3e divisie team bij de heren en een eredivisie team bij
de dames! Genoeg ambities op sportgebied lijkt ons zo. Jammer wel dat de wereld aan het einde van
het jaar toch vergaat.
In dit clubblad vindt u uiteraard nauwelijks iets van onze sportieve ambities terug, maar er zijn wel
een paar stukjes die een kleine blik op de toekomst werpen. Zo is er het interview met Gerard over
het vernieuwde eerste damesteam. Gerard zou Gerard niet zijn als hij niet een en ander zou roepen
wat je af en toe het schaamrood op je kaken bezorgd. Verder reageren de dames op de pornoficatie
in de samenleving als reactie op het eerder gepubliceerde artikel Het vrouwelijke lid waarin de
dominante aanwezigheid van benamingen voor het mannelijke geslachtsdeel aan de kaak werd
gesteld. Boudewijn Jr. stelt zich officieel voor en Annie Jr. en Jackie nemen hun voorschot op de
apocalyps die ons dit jaar te wachten staat. Omdat Troels voor de gelegenheid in het land is, heeft hij
ook een bijdrage geleverd aan het clubblad net als Jan de Laat met iets wat lijkt op een ode aan
Pieter Jan. Verder is er nog een verslag van de clubkampioenschappen dubbel geschreven door Han
terug te vinden in het clubblad en etaleert Simon zijn dichtkunsten. Om te beginnen zal onze
voorzitter zich tot u richten en zijn wijsheid met ons delen.
Rest ons niets anders dan u veel plezier te wensen met dit clubblad!
Namens de redactie,
Pieter Jan & Ruben
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Woordje van de voorzitter
Iets minder, nou laten we zeggen, veel en veel minder tijdsdruk bij het schrijven van dit
openingswoordje voor het nieuwe clubblad. Het is nu godzijdank geen 4 uur ’s nachts, ik hoef
godzijdank niet over 7 uur bij de US-open te zijn voor mijn openingswoordje en het clubblad hoeft
dus godzijdank nog niet af te zijn, zodat René het nog even kan drukken in de ochtend voor het
toernooi begint. Ik zal dus nu, nogmaals sorry Riny en Arjen, niet vergeten twee bestuursleden te
noemen wanneer ik mijn bestuur wil bedanken voor alle inzet en steun de afgelopen tijd. Dus bij
deze bedank ik het volledige bestuur: Riny, Arjen, Sonja, Rosalie, Erwin & Han voor hun fantastische
inzet het afgelopen halfjaar.
Nee, het moment waarop ik dit stukje schrijf, zit ik in de huiskamer van Pj te genieten van een biertje
en te luisteren naar mijn redactiegenoten, die met volle overgave bezig zijn met een potje Rockband.
Reubs op de drums, Pj speelt de gitaar en Napsie zingt het nummer: ‘I think I’m paranoid’ van de
band Garbage. Duidelijk dus een rustig moment voor me om even tot bezinning te komen, terug te
kijken of mijn eerste najaarsseizoen als voorzitter.
Om dit stukje niet te lang te maken en mezelf ook niet op te leggen te weemoedig terug te kijken,
pak ik alleen de clubkampioenschappen dubbel uit het assortiment van herinneringen van dit
afgelopen half jaar. En dan ben ik heel eerlijk, als ik zeg dat ik zo ontzettend belachelijk genoten heb
van deze dag. Het was voor mij een dag waar alles bij elkaar kwam, waar ik het afgelopen half jaar zo
hard voor heb willen werken. Veel en fanatieke deelnemers, strijdlustig tafeltennis, lekker eten met
zijn allen, maar vooral heel veel gezelligheid. Een voor mij fantastische afsluiting van een mooi eerste
half jaar en waarvan ik hoop dat er nog velen mogen volgen.
Dan wil ik jullie als laats nog een heel goed tafeltennisseizoen toewensen en dat we met zijn allen
maar even kampioen worden!
Groeten,
Pieter Danes
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De maandagavond, de woensdagavond en de zaterdagcompetitie
De maandagavond:
Het afgelopen half jaar is de groep spelers, die op maandagavond een balletje komt slaan, ontzettend
gegroeid. Zodanig, dat er meer en meer gewacht moest worden, voor er gespeeld kon worden. Om
ervoor te zorgen dat deze ergernis er niet toe zal leiden dat er spelers wegblijven, heeft het bestuur
hekjes aangeschaft. Deze hekjes kunnen gebruikt worden om in het vervolg niet meer in de breedte
van de zaal te spelen, maar in de lengte. In deze hoedanigheid kan er vanaf komende maandag op 12
tafels tegelijk gespeeld worden. In 3 rijen van 4 tafels dus.
De woensdagavond:
Elk competitie spelend team staat ingepland voor één bardienst op de woensdag, dit voorjaar! 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. Het rooster is achterin
te vinden in de voorjaarskalender en zal ook op de site te vinden zijn onder het kopje: “agenda”.
Ook dit komende half jaar gaan Ruben, Tycho, Angelo en Pieter weer de trainingen verzorgen. Om
het succes van de volle zalen te blijven stimuleren, verandert er niks aan de trainingstijden. Er zal
gewoon getraind blijven worden van 19.00 – 21.00 uur.
Zaterdagcompetitie:
Ook voor dit seizoen heeft het bestuur een beslissing genomen over de tafelindeling in de zaal van
Tempo-Team op de zaterdagen van de landelijke teams. Met andere woorden: welk team, speelt om
18.00 uur op welke tafel? Onze beslissing luid als volgt:
Heren 1
Dames 1
Heren 2
Dames 3
Heren 4

Anders dan vorig seizoen speelt dames 2 nu om 13.00 uur op zaterdag, samen met heren 6 en
hoogstwaarschijnlijk een aantal keer ook met het nieuwe heren 3.
Het is helaas nog niet gelukt, eigenlijk gewoon nog niet geprobeerd, om voor iedere zaterdag een
paar enthousiaste US-leden te vinden, die voor een heerlijke warme maaltijd willen zorgen op de
zaterdagen. Met het volste vertrouwen, verwacht het bestuur, dat er na het lezen van dit bericht,
zich 5 tweetallen aanmelden om op de volgende data het eten te verzorgen. Het gaat om de
volgende data:
 28 januari
 11 februari
 10 maart
 31 maart
 21 april
Komt één van deze data jou goed uit en zou je graag een keer het eten willen verzorgen voor een
groep hongerige tafeltennissers, stuur dan een mail naar hangeluk15@gmail.com
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Interview met Gerard Happé
'Ja, het blijven toch vrouwen natuurlijk!'
Het voorjaarseizoen staat weer voor de deur. Dit jaar verschijnt US dames 1 met een fris jong team
achter de tafel die hun ambitie hebben uitgesproken om vol voor het kamioenschap te gaan. Naast
oude bekenden Imke Martens en Esther Bos, vormen Moya Schutte en Merel Broers ook een
onderdeel van het team. Om eens op het komend seizoen vooruit te blikken, wordt Gerard Happé,
clubheld en alleskenner, gevraagd om onder het genot van een lekker glaasje Chouffe zijn
ongezouten mening te geven over het eerste damesteam.
Redactie: ‘Gerard, we weten dat je een druk bezet man bent. Daarom kunnen wij het extra
waarderen dat je even tijd voor ons hebt kunnen maken voor dit interview.’
Gerard: 'Nou, grappig dat je het zegt! Ik zit nu met die maandag en dinsdag in de Wibauthal. Meestal
heb ik dan niet eens de tijd om de krant helemaal uit te pluizen! Ik snap ook echt niet hoe mensen
dat doen die een full time baan hebben hoor! Ik heb zeker 4 uur nodig om de krant te lezen. Daar
komen in het weekend ook nog de groene Amsterdammer en de Vrij Nederland bij. En door de
wedstrijden op zaterdag en het uitslapen van mijn roes op zondag, kom ik daar niet eens altijd aan
toe! Het is trouwens wel het lekkerste wat er is hoor. Op zondag lekker met de Vrij....'
Redactie: ‘Sorry dat we je onderbreken Gerard, maar we willen eigenlijk dit interview gebruiken om
jouw mening over het nieuwe eerste damesteam te achterhalen.’
Gerard:'Oh, ja dat vind ik leuk. Een team wat er helemaal voor gaat! Dat vind ik echt mooi, een
beetje ambitie!'
Redactie: ‘Mooi dat je het ook een leuk onderwerp vindt Gerard, hoe goed ben je eigenlijk met de
dames in kwestie bekend?’
Gerard: 'Eehh... Ja Imke en Esther natuurlijk! Ja dat vind ik echt mooi om te zien. Dat die meisjes een
doel voor ogen hebben. Ze gaan er echt voor! Ik denk alleen wel dat ze een beetje aan hun service
moeten werken. Esther bijvoorbeeld, die heeft echt een fantastische service! Maar op de belangrijke
momenten durft ze hem er niet in te gooien. Dat vind ik jammer. Die mentaliteit daar moet ze echt
aan werken. Imke is al wel een eind op weg, maar zij heeft ook last van die service. Maar wel
fantastisch hoor, dat ze er nu echt voor willen gaan!'
Redactie: ‘En de rest van het team?’
Gerard: 'Ja god, hoe heet dat meisje nou ook alweer... Het ligt echt op het puntje van mijn tong!
eeehh...'
Redactie: ‘Merel misschien?’
Gerard: 'Ja! Merel! Echt een leuk meisje! Ze was ook direct al weer met een jongen ervandoor. Wel
begrijpelijk hoor. Ja ik weet dat ik daar eigenlijk niets over mag zeggen. Ik ben ook als de dood dat ik
gezien ga worden als een vieze oude man. Maar ze komt wel leuk over. En die andere, die is ook wel
mooi ja...'
Redactie: ‘Moya.’
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Gerard: 'Ja mooi ja'
Redactie: ‘Nee ze heet Moya.’
Gerard: 'Ja, dat meisje. Ik heb wel begrepen dat ik haar nog een beetje met rust moet laten tijdens
de wedstrijden. Ze schijnt wel erg veel last te hebben van de druk. Zij was geloof ik ook al bezig met
zo'n nep USer. Jullie doen geloof ik toch iets verkeerd hoor! Ik begin me sowieso een beetje af te
vragen of die meisjes wel echt hier zijn gekomen voor het tafeltennis.'
Redactie: ‘Er is toch niets mis mee dat die meisjes een beetje het leven in de grote stad proberen te
ontdekken?’
Gerard: ‘Ja, dat is misschien wel zo, maar het leidt natuurlijk wel een beetje af van het doel wat die
meisjes voor ogen hebben. Het maakt me op zich allemaal niet zoveel uit, zolang ze er op zaterdag
maar wel staan!’
Redactie: ‘Komen we meteen op het punt van seks voor de wedstrijd, heb je daar nog een mening
over Gerard?’
Gerard: 'Ik heb het idee dat ik daar dus beter maar niets over kan zeggen.
Redactie: ‘Niets?’
Gerard: ‘Nou ja... in mijn tijd deed je dat gewoon niet!’
Redactie: ‘Goed, we gaan weer even serieus verder. Hoe schat je de kansen in van de dames?’
Gerard: ‘Nou ja, ik wil eerst in ieder geval even zeggen dat ik het echt fantastisch vind dat ze hebben
besloten er helemaal voor te gaan! Dat vind ik echt ontzettend leuk, zo'n team met ambitie. Ik vind
het sowieso leuk dat we weer een volledig jong eerste team hebben. En dat zeg ik niet alleen omdat
het vrouwen zijn, zeg ik er alvast bij. Ik vind dat er een jong eerste team moet zijn wat er volledig
voor gaat, dat is het mooiste!'
Redactie: ‘Je hebt alleen niet echt antwoord gegeven op de vraag Gerard’
Gerard: 'Wat was de vraag ook alweer?'
Redactie: ‘Hoe je de kansen inschat van de dames.’
Gerard: 'Ja dat is natuurlijk lastig te zeggen. Ik heb Esther en Imke al stappen vooruit zien maken,
maar ik kan de sterkte van die andere twee meisjes niet goed inschatten. Kijk op snelheid kunnen ze
het wel bijbenen, dat geloof ik. Maar het is de vraag hoe ze omgaan met de druk. Daarbij vind ik dat
ze eens moeten trainen op een fatsoenlijke trage bolle spinbal, die zijn zo effectief!'
Redactie: ‘Wie denk je dat het team moet gaan dragen deze competitie?’
Gerard: 'Ja Imke is nu toch wel de absolute, hoe noem je dat nu ook alweer, oudste van het team...'
Redactie: ‘Nestrix?’
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Gerard: 'Ja, dat bedoel ik ja. Sjeezus, die chouffe slaat in als een bom man! Ik weet nog wel vorige
keer dat jullie hier waren, toen ging ik ook al ladderzat naar bed.'
Redactie: ‘Maar Imke is dus de Nestrix?’
Gerard: 'Ja, daar hadden we het over! Ja, die rol zal ze toch een beetje op zich moeten gaan nemen,
willen de meisjes een serieuze kans gaan maken. Het blijven toch vrouwen natuurlijk, die hebben
behoefte aan een beetje leiding en structuur. Ik ben benieuwd of het lukt dat er een beetje in te
krijgen. Ik heb ook gehoord dat Pieter ze een aantal wedstrijden gaat coachen, dat kan ook wel goed
zijn. '
Redactie: ‘En dan volgend jaar eredivisie?’
Gerard: ‘Dat zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn! In ieder geval echt mooi dat ze een doel
hebben. Ik geef jonge mensen altijd maar het advies er vol voor te gaan, want als je ouder bent kan
het niet meer! En dat doen ze nu. Ik zal in ieder geval aan de kant zitten voor het nodige
commentaar!’
Redactie: ‘Gerard, bedankt voor het geven van je opinie en de chouffe! We zien je weer op je vaste
kruk achter de bar!’
Uitgeput van de Chouffe en van Gerard stappen uw redactieleden weer op de fiets om de verre
tocht terug uit Noord te ondernemen. Er is niet veel duidelijk geworden uit dit interview, maar wel
dat het weer een mooi seizoen belooft te worden!
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Het vrouwelijke lid (2)
Het stof dat onze eerste duopublicatie over het vrouwelijke lid (Peters & Zijlstra 2010) deed
opwaaien heeft ons aangenaam verrast. Nadat wij immers het vrouwelijke contingent van US hadden
opgeroepen in de pen te klimmen om hun visie te geven over de dominantie van het mannelijke lid,
kregen wij meer reacties dan wij hadden durven hopen. Dit verklaart het late verschijnen van dit
vervolgartikel. Er was simpelweg té veel rauwe data die wij moesten verwerken.
De opzet van dit artikel zal de volgende zijn: Eerst volgt een korte samenvatting van alle respons die
wij uit alle lagen van US hebben ontvangen, die wij vervolgens proberen te verklaren vanuit het
tijdsbeeld waarin onze vereniging zich momenteel bevindt. Wij sluiten dit artikel, net als het vorige,
af met een conclusie.
Imke namens Dames 1: “Na ons meest recente teamoverleg zijn wij tot de volgende mening
gekomen. Wij ondervinden de pornoficatie waaraan onze samenleving onderhevig is aan den lijve.
Niet alleen zit er steeds dezelfde man vanuit dezelfde hoek van de bar naar ons te kijken en naar ons
te schreeuwen, maar op het moment van schrijven is Moya, alsof ze een stuk vlees is, door iemand
van het andere geslacht en met een hoog percentage mee uit genomen. Ik bedoel, wij willen gewoon
trainen, en het is niet de bedoeling dat de training een vleeskeuring is voor mensen van buiten US,
nóch die in de Wibauthal, nóch die bij Tempo Team.
Mandy namens Dames 2: “Allez! Ik wil hier elke twist binnen het tweede damesteam ontkrachten. Er
zijn natuurlijk dingen gezegd en gebeurd maar awel, we zijn allemaal volwassen en verstandig he!”
Sylvia namens Dames 3: “Pornoficatie? Mannelijke dominantie? Ja, eeh, ik vind het moeilijk om
namens Dames 3 iets te zeggen, we zijn met zó veel! Als ik voor mezelf spreek heb ik er niet zoveel
last van, Marijn is zo mak als een lammetje. Die pornoficatie valt volgens mij wel mee. Ik kan me de
laatste keer dat er gepornoficeerd werd eigenlijk niet herinneren.” Linda uit team twee sluit zich hier
overigens volledig bij aan.
We maken vervolgens een grote stap naar Heren 6. Dit omdat er in teams 1-5 geen vrouwen spelen.
Esther en Renate namens Heren 6: “Wij zijn vóór pornoficatie! Wat moet je doen om in godsnaam
eens gepornoficeerd te worden hier?”
Sylvia, namens Heren 7: “Zijn jullie daar alweer?”
Mihai, namens Heren 10: “Huh? Ik ben toch geen vrouw?”
Heidi, namens Heren 11: “Ja, hehe, eindelijk, ik wilde daarnet bij Dames 3 mijn zegje ook al even
doen, maar fijn dat ik nu even mag. Waar gaat het over? Pornoficatie? Ja dat vind ik heel erg, mijn
kinderen gaan zo langzamerhand allemaal naar de middelbare school en ik probeer ze van huis uit
wel mee te geven dat ze respect moeten hebben voor vrouwen, zowel docenten als klasgenoten.
Maar binnen mijn team vind ik het prima gaan hoor, ik heb alleen het gevoel dat Richard niet altijd
naar het balletje kijkt als we inspelen.”
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Bonny, namens Heren 14: “Ik ken mijn teamgenoten nog niet allemaal even goed, maar volgens mij
valt het wel mee met de porno. Ik heb wel gehoord dat Marc plannen heeft voor een film? Nou ik
ben benieuwd, maar ik zeg nog niet meteen ja.”
Gemengde geluiden dus. Maar het geluid dat overheerst is dat het wel wat meevalt met die
zogenaamde pornoficatie binnen US. De dominantie van het mannelijke lid valt volgens sommige
dames zelfs tegen. Wat zegt dit over US?
De tafeltennistak van US bestaat voor zo'n 80% uit mannen, waarvan een groot deel regelmatig aan
een van beide barren te vinden is. Met name op de zaterdag laven zich vele mannen aan de bar bij
Tempo Team. Het ongemakkelijke gevoel van Dames 1 is meer dan zestig jaar geleden al eens
opgemerkt en verklaard door de beroemde naoorlogse Duitse socioloog Aus der Ecke1: "Ja, ja, das
kann passieren. Wann Männer trinken und Mädel Tischtennis spielen, ja dann plaudern die Männer
für die Mädel. Aber wann die Mädel nach dem Spiel sich zusammen unter die Dutsche naB
schpättern, dann muBen sie nicht überrascht werden wann die Männer ihnen ihrer Schwanzdominanz
schauen."

Aus der Ecke (links) en zijn
beroemde boek (boven).
In eenvoudiger bewoordingen: Het kan gebeuren. In een omgeving waarin mannen drinken en
vrouwen tafeltennissen, en daarna met hun haren nat van het douchen ook komen drinken, kan het
voorkomen dat mannen de dominantie van hun lid niet langer onder stoelen of banken kunnen
schuiven.
Laten wij vooropstellen dat uit de interviews met álle teams weinig problemen naar voren zijn
gekomen. Welgeteld is het alleen Dames 1 die zich beklaagt over de dominantie van het mannelijke
lid. In onze ogen zijn er twee oplossingen voor dit probleem. De ene is een ruil tussen de
wedstrijdtafel van Dames 1 en die van Heren 2, zodat de dames aan het zicht van de mannelijke
leden worden onttrokken. Een tweede oplossing is een strikter barbeleid. Sinds er professionele
barmannen werken, mag er van hen worden verwacht dat zij personen die hun boekje te buiten gaan
verdere consumpties ontzeggen.
Een derde oplossing gaat misschien te ver, maar dient –in het kader van onze steeds nauwer
wordende samenwerking met de ArenA- wél in ogenschouw te worden genomen: De éne zaterdag
voor alle herenteams, de andere voor alle damesteams. Laat op de ene zaterdag slechts mannelijke
supporters toe en op de andere slechts vrouwelijke. Dit lost ook meteen het kleedkamerprobleem
op.
1

Gerhard aus der Ecke: Observationen eines Sociologes aus einen Sportkantin hinaus, Nürnberg 1945.
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Ach, arme ik, in het land van wat voor stervelingen ben ik nu weer?
Pieter Jan is mijn mentor in zowel aardse als hemelse zaken. Als mentaal coach en life sciences guru
geeft hij licht en vreugde aan mijn leven. Hij introduceerde mij in het nachtleven van Groningen.
Waarvoor eeuwige hulde.
Maar toch was ik laatst verrast dat hij mij via Feestboek opriep Livius er nog eens op na te slaan.
Pieter Jan houdt van woordgrapjes. Ik vermoed dat je ze niet al te letterlijk moet nemen.
Ik weet zeker dat onze gewaarde oud-taalkundige zijn oor vaker laat hangen bij de klassieken. Dat
blijkt uit al zijn laten en doen. Dat de praeses van het clubblad mij de “ab urbe condita” (vanaf de
stichting van de Stad) laat lezen, zal wel te maken hebben met het nieuwe seizoen van US 10 (aka US
9) in de 2e klasse.
Toch?
Driftig begin ik met het vertalen van de eerste regels. Laat dit trouwens Bert (volleybal, biechtprater
van Gerard) niet lezen, want hij vraagt al jaren wanneer ik me weer eens waag aan de proza.
Livius start gezwind:
Allereerst weten wij met enige zekerheid, dat bij de val van US 9 de overige US-ers het slachtoffer
werden van de woede der tafeltennisbond, maar 4 mannen, Mark, Jasper, Jan en Niels, gespaard
bleven, wegens het voorrecht van een al lang bestaande gastvriendschap, én omdat zij altijd hadden
gepleit voor de vrede en het teruggeven van Helena.
Perplex ben ik. Ik kan me niet herinneren dat we een mooie Helena hadden in ons team, laat staat
terug hebben gegeven. Zou wel een leuke vriendin zijn geweest voor Jasper. Maar dat terzijde.
Wat bedoeld onze Yoda PJ? Bedoelt hij soms Mirjam? Ik lees door…
US 10 was al zo sterk, dat het tegen ieder van de naburige volkeren in de competitie was opgewassen.
Maar door gebrek aan vrouwen ging deze omvang maar één generatie duren. Immers, thuis hadden
zij geen hoop op nageslacht, en met de buren hadden zij geen huwelijksrechten.
Als hij zo blijft orakelen…raak ik de weg kwijt…o goden, o helden…het heeft met Mirjam te maken…ik
weet het zeker! Want ik ken onze nieuwe aanwinst Dennis niet als een mooie vrouw.
Voordat zij pingpongden, werd een verdrag gesloten tussen US 10 en US 9 met de volgende
voorwaarden: het team, waarvan de pingpongers in dat gevecht wonnen, zou heersen over het
andere team met goede vrede.
AHA…nu snap ik het…het is een uitnodiging tot een duel!
Met als inzet…Mirjam….wel PJ…let US bring it aon!

Janus Tardus Lentulus

10

Hoi ik ben…
Hoi ik ben Boudewijn van der Kroon. Ik studeer Werktuigbouwkunde aan de Hogeschool van
Amsterdam. Ik ben lid van US sinds september 2009 en speel in het jonge team US 14.
Voor dat ik lid was bij US, heb ik jarenlang met veel plezier volleybal gespeeld. Na 10 jaar volleybal
vond ik dat het tijd was om eens een andere sport te proberen. Al snel kwam ik uit bij tafeltennis. Dat
leek me wel leuk. Als student zijnde kwam ik eens een kijkje nemen bij US tafeltennis. Ondanks dat
de naam: Universitaire Sportvereniging is, voelde ik me als HBO-student zeer welkom. Het is
werkelijk een hele leuke vereniging met heel diverse leden.
Ik had nog maar weinig ervaring met tafeltennis, maar zoals het een student betaamt ben ik
leergierig en vol ambitie. Tijdens de lessen op woensdag heb ik veel geleerd en leer ik nog steeds bij.
Mark Bruyneel en Boudewijn Senior de Roovere zijn altijd zo aardig om mij nog een paar extra tips te
geven om mijn spel nog iets te verbeteren.
Na een jaar durfde ik het aan om competitie te spelen. Ik kreeg de eer om samen met Marc Römer,
Israël da Silva en Rui Mendes in US 13 te spelen. In het begin vond ik het toch wel lastig maar het
ging steeds beter. US 13 eindigde helemaal boven en promoveerde.
Afgelopen seizoen speelde ik met Daan Ruijter, Sjoerd Valkering, Rob Aalberse en Mark in het team.
Het was een heel leuk seizoen.
Aankomend seizoen zal ik samen spelen met Daan, Sjoerd, Rob, Marc (deze keer weer MarC met een
C ) en natuurlijk niet te vergeten de twee nieuwste US-leden Bonnie Ruyter en Wijnand de Jong.
Vanwege het opheffen van de 7de klasse gaan we nu in de 6de klasse spelen. Ik ben benieuwd hoe we
het er vanaf brengen. We zijn nog een jong team met goede mogelijkheden om te groeien en beter
te worden met tafeltennis.
Mijn favoriete kleur is rood.
Rood… de kleur van Ferrari
Rood… de kleur van snelheid
Rood... de kleur van aanvallen met de forehand . Ik speel trouwens linkshandig, dus voor mijn
tegenstanders komen de ballen anders aan dan dat ze normaal gesproken gewend zijn.
Wat zegt mijn pingpongspel over mijn karakter?
Standaard kan soms wel saai zijn. Sommige dingen doe ik graag anders dan anderen.
Zo speel ik bijvoorbeeld linkshandig. Toch weer even anders dan de (over het algemeen standaard)
rechthandige speler.
Tijdens wedstrijden maak ik toch regelmatig een punt doordat de bal via het netje gaat. Misschien
zou je dat kunnen zien als de dingen die net goed gaan. Of wordt het nu te filosofisch?
De vraag waarom ik een echte US-er ben beantwoord ik met:
Ik ben een echte US-er omdat ik een student ben, die graag tafeltennist met een drankje achteraf. US
is hiervoor de club bij uitstek, het zeer diverse gezelschap bij maakt het helemaal af.

11

How US made me love Amsterdam
When I lived in Amsterdam, the one thing that still stands out in my memory is the time I
spent with US. This is what I remember for many fun experiences and this is what still takes
me back to the city. I came back a couple of months after I had left to participate in US Open,
and when you read this I might be right around the corner, since I am coming to participate
in the Club Championships.
Granted. Amsterdam is a city which is easy to like either way. The beautiful canals, the openminded people and all that crap. But life as an exchange student (or rather as the partner of
an exchange student) is really only a way to get to know the facade og the city. We moved to
the city in the beautiful, but very cold winter of January 2010. (Not that it was any warmer in
Denmark). In the beginning we didn't have any network of course, but Lea's language course
and the introductions to Amsterdam made by UvA to international students, quickly gave us
several good friends. From Finland, Germany, Austria, Costa Rica, but obviously none from
the Netherlands. And when I thought about I never got to know any exchange students in
Denmark either. You simply don't do that. How would you?
After some weeks in the small apartment in Zeeburg, I decided that it would be a good
excuse to restart my crashed table tennis career. So i looked around and found US.
Of course it is not easy to start alone in a new place, where you hardly understand the
language, and I didn't expect much more that some fun nights of playing table tennis. But the
social life of US got me, (and my fondness of beer helped too).
So US was the thing that gave me a better image of the real Amsterdam outside of the Red
Light District and the Rijksmuseum. If it hadn't been for the club I would never have known
what a teamschotel is, nor had the chance to play in places like Hoofddorp. And furthermore
I regained my love for table tennis, promoted with team 9 and beat Mihai and Mirjam as the
player with best score on the team (as I recall it). I haven't played since so please go easy on
me at the tournament.
I got some good friends from US (PJ just visited me in Denmark) and you all helped in making
my semester in Amsterdam something else.
Heel erg bedankt!
Troels Broberg

12

Dubbelclubkampioenschapen 2011
Opzet
Met 15 deelnemende dubbels werd er op 17 december gestart met de dubbelclubkampioenschappen 2011. Waar de aanvangstijd van het toernooi om 12.00 uur genoteerd stond,
bleek het onmogelijk om ook precies om 12 uur te starten, omdat pas een derde van alle
ingeschreven dubbels op de aanvangstijd aanwezig was. Dus werd er keurig om kwart voor 1 gestart,
zoals dit vaker gaat bij een studentenvereniging. Al mag gezegd worden dat sommige US’ers het wel
bekende academisch kwartiertje nu toch wel een beetje overdrijven.
De organisatie had als insteek voor de dag om zoveel mogelijk wedstrijden te spelen, maar de
geplande finale tijd van 6 uur aan te houden. Zo werd de 1ste ronde in 3 poules van 5 op 6 tafels
gespeeld, waarna vervolgens nog 3 ronden gespeeld konden worden, zodat elk 2-tal uiteindelijk 7
wedstrijden mocht spelen om uiteindelijk tot een totale plaatsing van de nummer 1 tot en met 15 te
komen (leuk die cijfers, voor nog meer cijfers, zie de totale einduitslag onderaan dit verslag).
Vervolgrondes
Na de eerste vervolgronde na de poules, was er duidelijk wie de kwartfinales mochten gaan spelen,
om uiteindelijk nog kans te maken op die wel begeerde eerste plaats. De meest opvallende uitslag in
deze ronde, was dat Imke & Esther in 4 games Gilles & Bert wisten te verslaan. Waar de heren
daarvoor nog in een zinderende wedstrijd van Harmen & Pieter wisten te winnen, konden ze in deze
kwartfinale niet het eerdere niveau oppakken. Maar toch werd ook zichtbaar, dat het trainen van de
dames op het dubbelen de afgelopen weken, wel zeker zin heeft gehad.
Een andere kwartfinale die zeker nog even het noemen waard is, was die tussen de gebroeders Knop
en Harmen & Pieter. Het werd door enkele US’ers al in de poules als opvallend beschouwd, hoeveel
de speelstijlen van de Knoppies vanuit motorisch perspectief aan elkaar gelijk zijn, waar Benjamin
Knop zelf nog aan toevoegde dat het niet slim is om dan ook nog eens twee broers met een
verkeerde opvoeding samen te laten spelen. Al snel bleek wel dat de gebroeders Knop instaat waren
om er met hun harde blokballen en felle zijspinballen een spannende kwartfinale van te maken. De
broers gingen dan ook fel van start en wisten in de eerste 2 games steeds een redelijke grote
voorsprong van 4 of 5 punten te nemen op Harmen & Pieter. Helaas werden enkele gamepoints niet
benut en gingen de eerste 2 games toch aan de neuzen van de gebroeders voorbij. In de 3de en
laatste game bleek de broedermagie helaas uitgedoofd te zijn en zo werd de wedstrijd dus
uiteindelijk met 3-0 gewonnen door Harmen & Pieter, wat je noemt: ‘een geflatteerde uitslag’!
De andere 2 kwartfinales werden gespeeld tussen René & Arjen tegen Tycho & Linda en tussen
Angelique & Mirjam tegen Ruben & Han, waar Tycho & Linda en Ruben & Han als winnaars uit
volgden.
Ruben & Han wisten uiteindelijk in de eerste halve finale van Esther en Imke te winnen. Met 3-1
werden de dames vakkundig aan de kant gezet. Hierbij moet wel vermeld worden dat de dames van
het 1e het de mannen deze keer flink lastig hebbben gemaakt. Talloze keren werd er in de training
kansloos met 3-0 verloren, maar nu blijkt toch weer dat ze iets meer kunnen brengen tijdens een
wedstrijd die ergens om gaat. Maar goed, laten we eerlijk zijn, wie had er nu van te voren verwacht
dat ze zouden winnen? De winst op Gilles en Bert zorgde blijkbaar toch voor een sprankje hoop.
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Pieter & Harmen gingen in de andere halve finale op een hopeloze wijze onderuit tegen Linda en
Tycho door in de vijfde game 4 matchpoints niet te benutten. Deze 5de game werd gekenmerkt door
de wat nonchalante missers van Harmen & Pieter, maar vooral door de strijdlust van Tycho en Linda,
waarbij het hoge tempo van Tycho en de vastheid in scherp steken en blokken van Linda uiteindelijk
het verschil bepaalde.
Finale
Zo werd de finale uiteindelijk keurig om kwart voor 6 gespeeld tussen Tycho & Linda en Ruben &
Han. Gedicideerd werd de 1e game door de links-rechtscombinatie gewonnen. Evenals de 1e game
volgde de 2e game hetzelfde spelbeeld. Zaak voor Ruben en Han om de knallen van Tycho te
ontwijken en de druk op Linda op te voeren. Wat de tactiek van Tycho en Linda was? Geen idee.
Ook al was de wedstrijd niet uitermate attractief, toch werd het er niet minder spannend om. Game
3 ging naar het homodubbel en game 4 naar het heterodubbel.
Game 5. De allesbeslissende fase van de dag en wellicht ook het verloop van de avond. Zouden de
verliezers zich de rest van de avond in een hoekje verschuilen en zich blauw voor de ogen zuipen?
Kon Tycho de druk aan? Konden Han en Ruben geconcentreerd genoeg blijven? Kon Linda de
blokballen op tafel blijven spelen?
Alles wat ik er nu nog van weet is dat Tycho en Linda de dachten de overwinning in de zak te hebben.
Dachten ja.
10-5: Linda serveert op Han. Sprokkelpuntje naar de homo’s.
10-6: Han serveert op Tycho. Net als de rest van de wedstrijd veel te lang, Tycho mist.
10-7: Zie 10-6.
10-8: Tycho op Ruben. Rally en punt voor de homo’s.
10-9: Zie 10-8.
10-10: Ruben serveert op Linda en het punt gaat wederom naar de homo’s.
10-11: Linda serveert op Han. Han spint op de backhand van Tycho (of er hierna een rally ontstaat is
me ontschoten) en uiteindelijk belandt de bal diep in de backhand van Ruben. Met een ultieme
poging om de bal op tafel te spelen, weet Ruben het te presteren om een briljante, kromme
backhand op tafel te spelen waar Linda vervolgens geen raad meer mee weet. (Was gewoon een
briljante overspinbal;) red.)
Het homodubbel pakt de overwinning en pakt elkaar even bronstig beet.
Sonja en Rosalie wisten het vervolgens te presteren om ons een godenmaal voor te schotelen onder
genot van een welverdiend biertje, een colaatje of natuurlijk een sapje. Kaas in overvloed... De
kaarsjes en andere versieringen op de tafel maakten het geheel helemaal af zodat je je af en toe in
het Walhalla waande. Daarnaast hebben de dames zich de hele dag uit de naad staan werken. Tosti
hier, biertje daar: geen probleem. Dank daarvoor!
Douchen; niet nader te specificieren.
De klapperrrrrrrrrrrrrrrrr van de avond kwam natuurlijk van Gilles en Sander. Sander, inmiddels
gerenommeerd pubquizleider, liet met zijn muziekinstallatie menig trommelvlies sneller trillen. De
meest briljante, maar ook oude nummers uit vooral de Top 2000 passeerden de revue. Naast het
muzikale ensemble, bestond de quiz ook uit, ja hoe te noemen, algemene vragen. Detail: alle
antwoorden bevatten de lettercombinatie ‘us’. Leuk verzonnen, goed uitgevoerd, een 10 dus.
14

Tussenrondes, ook een leuk idee, vooral de foto van Eugene ‘Eus’ Staffhorst bleek een geniale
ingeving.
Gerard Happé wierp zich tijdens deze quiz op als ware alleskunner. De vraag was nog niet afgerond
of het antwoord lag al op het puntje van zijn tong. En dat antwoord werd dan vervolgens zeer
nonchalant zijn stembanden terug ingeduwd door de Koninck.
Arjen, Tycho en Nathalie bleken een niet te verslaan koppel. Tycho wist alle tafeltennisfoto’s. Arjen
wist alles van muziek en Nathalie was met haar algemene lifestylekennis niet bij te houden.
Dank hiervoor.
Wat is een toernooi zonder toernooileider? Bedankt Tycho. Pieter kon de druk niet aan. Hij zit ook
goed in de stress nu naast me het clubblad af te maken. Arme jongen, als iedereen hem een biertje
geeft vanavond (hij is tenslotte ook jarig, ben je daar ook weer vanaf), spreekt dat van een stukje
waardering. Hij heeft zojuist opgebiecht dat hij dat af en toe wel heel lekker vindt.
Hij is al eerder genoemd: Ons Gerard. Want wat heeft hij het zwaar gehad die dag. Ondanks dat hij
helaas niet het strijdtoneel heeft betreden, waren de aanmoedigingen en de armbewegingen een
ware uitputtingsslag. Wat als leuk grapje ooit is bedacht, telt Gerard nu steevast iedere finale van de
clubkampioenschappen, zelfs dubbel. Hij had er zelf geen rekening (z’n barrekening wel) mee
gehouden. Maar Gerard is de beroerdste niet en schoof vervolgens in het scheidsrechtersbankje.
Dank!
De einduitslag:
1. Ruben Peters en Han Geluk
2. Tycho Dekkers en Linda Visser
3. Pieter Danes en Harmen Kramer
4. Imke Martens en Esther Bos
5. Benjamin Knop en Simon Knop
6. Gilles van Oorschot en Bert Loosman
7. Arjen Kreike en René Poelwijk
8. Angelique van den Bosch en Mirjam Franssen
9. Philip en Henok
10. Marijn van der Neut en Sylvia Witteveen
11. Moya Schutte en Merel Broers
12. Erwin Uitslag en Heidi Offermanns
13. Niels van der Neut en Mihai Popa
14. Gregor Schaefer en Jelle Rhebergen
15. Mark Bruyneel en Jantien Danes
Pieter & Han
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Annie Jr., Jackie, en de vier ruiters van de Apocalyps op de dag des oordeels

Wat meer dan drie jaar geleden begon als een introductie van twee nieuwe US-leden is inmiddels
ontaard in niets minder dan een ordinaire strijd tussen goed en slecht. Nadat de zusjes Kimberley en
Annie in een bos waren gaan wandelen en Annie was verscheurd door een roedel wolven en Kim
onbevlekt ontvangen bleek door de onbekende vader van haar toekomstige zoontje, heeft Kim
besloten haar zoontje te noemen naar haar zus. Dat zoontje bleek thuis weinig geliefd; Kims ouders
én hun Jack Russell moesten maar niets van het ventje met al zijn maniertjes weten en vooral Jackie
gromde vaak lelijk tegen hem. Langzamerhand verbeterde de band tussen Jackie en Annie Jr., die
steeds meer begrip voor elkaar wisten op te brengen. Jackie wilde de wereld vernietigen, Annie wilde
dat niet, Jackie hield van lava en verschroeide dode dingen, Annie niet. Jackie kon zijn ogen omineus
zwart maken, Annie kon dan weer van water wijn maken en dat soort dingen.
In de vorige aflevering van dit vervolgverhaal, dat verscheen op de US Open, heeft de schrijver dezes
u beloofd de boel eindelijk te laten escaleren. Om het allemaal iets minder oppervlakkig te maken
volgt er eerst een kunsthistorisch en eschatologisch excurs, vervolgens een interactief gedeelte
(daarvoor heeft u een pen nodig) en vervolgens de afloop van dit spannende verhaal.
Eerst het kunsthistorisch en eschatologisch excurs. Kunsthistorisch betekent dat de schrijver u iets
over de betekenis van het bovenstaande schilderij gaat vertellen. Eschatologisch is een duur
bijvoeglijk naamwoord dat 'het einde der tijden betreffend' betekent. En een excurs is een
uitweiding. Hier volgt dus een uitweiding over het bovenstaande schilderij, dat met het einde der
tijden te maken heeft.
Het schilderij is in 1887 geschilderd door Viktor Vasnetsov. Erop afgebeeld staan vier ruiters die amok
aanrichten en, helemaal bovenin, een Jack Russell en een boek. Het schilderij is een uitbeelding van
een stuk uit het Nieuwe Testament, Openbaringen 6:1-8, waarin Jezus vier van de zeven zegels van
een boek verbreekt. Met het verbreken van de vier zegels worden vier ruiters ontboden, de zgn. vier
ruiters van de apocalyps. Deze vier ruiters (de Dood, Honger, Oorlog en Verovering) luiden het
Laatste Oordeel van God in.
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Dan volgt nu het interactieve gedeelte. Dat werkt als volgt: Zet een vinkje in één van beide
vierkanten. Op die manier weet de schrijver dezes zeker dat zijn lezers dit stuk met de grootst
mogelijke betrokkenheid uit zullen lezen.

Ik ben voor Annie Jr.

Ik ben voor Jackie.

Ik ben voor geen van beiden, ze kunnen toch wel
tot een vergelijk komen?

Daar gaan we dan!
Jackie en Annie waren als vanouds in de tuin het spel aan het spelen, waarin Annie een stok
weggooide, waar Jackie keffend van plezier achteraan rende om hem vervolgens weer naar Annie
terug te brengen. Beide partijen hadden schoon genoeg van het spel en dachten op hetzelfde
moment aan het verwezenlijken van hun ambities.
Jackie zou zo graag op de Grote Gitzwarte Troon klimmen om daarvandaan Onrechtvaardig te
Heersen over de wereld. Dood, verderf, honger, ongeluk, ziekte en jeuk, ja vooral eeuwig durende
jeuk, op plaatsen waar mensen zich niet zouden kunnen krabben. Dát zouden zijn eerste wapenfeiten
zijn. En Annie Jr., hij wist nog steeds niet waar het vandaan kwam, het was iets intrinsieks, dacht hij,
Annie wilde wereldvrede en geen honger en onrecht. Oh, onrecht, helemaal vergeten, dacht Jackie.
Jackie hoorde als eerste het gekataklop vanuit de verte. Paarden! Hij gromde. Als Jackie ergens niet
van hield, dan waren het wel paarden. Wát er hem niet aanstond wist hij niet precies. De lucht die ze
verspreidden, ze deden altijd uit de hoogte, zij mogen wél ongestraft op de stoep poepen en hij niet,
en verder was er nog een flinke snuf je-ne-sais-quoi waaraan Jackie zich stoorde. Benen mijn reet,
dacht Jackie, en hij zette het op een rennen om ze eens flink in hun poten te bijten. Want poten, dát
hadden ze, vond Jackie.
Annie vloekte eens hartgrondig toen hij zelf de stok van achter uit de tuin moest ophalen. Waarom
ging die hond er dan ook zomaar vandoor? Geschrokken sloeg hij zijn handen op zijn mond. Hij had
nog nooit eerder hartgrondig gevloekt! Wat was er toch.. de hond die er vandoor ging, nu dit, straks
kreeg hij nog vreselijke hoofdpijn ook!
En jawel, daar was de hoofdpijn. Het peutertje snapte er niets van en begon te huilen.
Jackie rende de straat uit en ging de hoek om, en daar zag hij ze. Vier paarden met vier mensen op
hun ruggen. Eén paard was vaal en had een doorzichtige skeletachtige man met een gekke jurk aan
op zijn rug. De andere paarden waren, in willekeurige volgorde, zwart met een man met een soort
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hamer, roodbruin met een man met een soort zwaard en wit met een man met een boog. Mooi,
dacht Jackie, full house! (Of, voor de yahtzeeërs: Yahtzee!).
De vier ruiters van de Apocalyps hadden hier geen rekening mee gehouden. Voor de Dood er erg in
had, had Jackie zijn vale ros al in de voorpoot gebeten. Zie je wel, dacht Jackie, paarden hebben
poten! Kermend verdwenen paard en ruiter, met soort jurk en al, in het niets. Poef! De man met de
hamer probeerde Jackie een oplawaai te geven, met zijn hamer, maar Jackie rende snel naar de
andere kant van zijn paard. De man verloor zijn evenwicht. Het paard keek verbaasd naar zijn ruiter
en besefte te laat dat Jackie óók hem in zijn voorpoot had gebeten. Poef!
De man met de boog schoot in paniek een pijl richting Jackie, die behendig opzij sprong, waardoor de
scherpe punt van de pijl zich een weg baande door het lichaam van het roodbruine paard. Poef! En ik
dan? Vroeg de man met het zwaard zich in vertwijfeling af. Poef! De boogschutter kon zo snel geen
nieuwe pijl vinden (echt waar! op het schilderij ziet u er ook maar één!) en gaf zijn paard de sporen.
Jackie vond het prachtig. In een kat-en-muis-achtige finale, die een halve dag leek te duren, maar in
werkelijkheid maar een halve minuut duurde, achtervolgde Jackie het laatst overgebleven paard tot
die in paniek bokte en zijn ruiter –poef!- van zijn rug wierp. Het paard zuchtte eens diep en bood
Jackie slaafs zijn linkervoorbeen aan. Voorpóót! eiste Jackie. Schoorvoetend ging het paard akkoord.
Okeeeeee, voorpoot. Maar laat het niet te lang duren, he?! Over een paar duizend jaar is er wel weer
een einde der tijden, dacht het paard. Poef!
Tevreden kwispelend keerde Jackie terug naar de tuin. Door alle opwinding was hij zijn grootse
plannen al helemaal vergeten. Dat was toch een gedoe geweest, Duistere Heerser der Wereld
worden. Dit was én veel leuker én veel makkelijker. Hij sprong weer over het hekje en pakte de stok
die hij naar de huilende peuter bracht. Het kind kan ook helemaal niets hebben, dacht Jackie. Eén
keer niet die stomme stok terugbrengen en het is al mis.
Annie pakte blij de stok op die Jackie voor hem had laten vallen. Poef! deed zijn hoofdpijn.
Einde.
(of toch niet?)

Aan dit verhaal werkten mee:
Annie de Bruijn

Een roedel wolven

Pa en Ma de Bruijn

Kimberly de Bruijn

Een mysterieuze verwekker

Annie Jr. de Bruijn

Jackie

De vier ruiters van de Apocalyps

Vier paarden
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US-kalender voorjaar 2011
De tijden op 

De woensdag
(Tempo-Team)

De vrijdag
(Wibauthal)

De zaterdag
(Tempo-Team)

Zaal open:
19.00 uur
Training:
19.00 – 21.00 uur
Bardienst:
20.30 – 00.00 uur

Zaal open:
19.45 uur
Aanvangstijd:
20.00 uur
Eindtijd:
00.00 uur

Zaal open:
12.00 uur
Aanvangstijd afdelingscompetitie:
13.00 uur
Aanvangstijd landelijke competitie:
18.00 uur
Bardienst: (2 betaalde US-barmannen)
17.00 – 02.00 uur

18 januari

Training, bardienst Dames 1

21 januari

NK C-Licentie

22 januari

NK B-Licentie

25 januari

Training, bardienst Dames 2

27 januari

Afdeling competitie, Wibauthal:
Team 7, 8, 9, 11, 13

28 januari

Landelijke competitie, zaal Tempo Team:
Heren 1, 2, 4, 6, Dames 1, 2 en 3

01 februari

Training, bardienst Heren 3

03 februari

Afdeling competitie, Wibauthal:
Team 3, 5, 10, 12, 14

08 februari

Training, bardienst Dames 3

10 februari

Afdeling competitie, Wibauthal:
Team 5, 8, 9, 11, 13

11 februari

Landelijke competitie, zaal Tempo Team:
Heren 1, 2, 4, 6, Dames 1, 2 en 3

15 februari

Training, bardienst Heren 4

22 februari

Training, bardienst Heren 5

29 februari

Training, bardienst Heren 6

07 maart

Training, bardienst Heren 7

09 maart

Afdeling competitie, Wibauthal:
Team 7, 8, 10, 11, 14

10 maart

Landelijke competitie, zaal Tempo Team:
Heren 1, 2, 4, 6, Dames 1, 2 en 3

14 maart

Training, bardienst Heren 8

16 maart

Afdeling competitie, Wibauthal:
Team 3, 7, 9, 12, 13

21 maart

Training bardienst Heren 9

23 maart

Afdeling competitie, Wibauthal:
Team 3, 5, 10, 12, 14

Koks:

Koks:

Koks:
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28 maart

Training, bardienst Heren 10

30 maart

Afdeling competitie, Wibauthal:
Team 7, 8, 9, 11, 13

31 maart

Landelijke competitie, zaal Tempo Team:
Heren 1, 2, 4, 6, Dames 1, 2 en 3

04 april

Training, bardienst Heren 11

06 april

Afdeling competitie, Wibauthal:
Team 3, 7, 10, 12, 14

11 april

Training, bardienst Heren 12

13 april

Afdeling competitie, Wibauthal:
Team 3, 5, 9, 12, 13

15 april

Nationale Meerkampen 1
Licentie B, D & F

18 april

Training, bardienst Heren 13

20 april

Afdeling competitie, Wibauthal:
Team 5, 8, 10, 11, 14

21 april

Landelijke competitie, zaal Tempo Team:
Heren 1, 2, 4, 6, Dames 1, 2 en 3

25 april

Training, bardienst Heren 14

02 mei

Training, bardienst Heren 9
(inhaal bardienst, van vorig seizoen)

09 mei

Training, bardienst Philip Stöve,
Dennis van Dijk & Jean Paul Montanus

12 mei

IDEFIX-toernooi

13 mei

NTTB Beker 1

16 mei

Training, bardienst Renate Guitjens,
Emma Schram & Ayla Nakken

20 mei

Nationale Meerkampen, kwart finale
Licentie B, D & F

23 mei

Training, bardienst
Pieter Nunnink & Benjamin Knop

30 mei

Training, bardienst Bas van der Berg,
John Uyleman & Dylan Kret

09 juni

NTTB Beker 2 ronde

ste

ste

Koks:

ronde,

Koks:

ronde

de

Belangrijk:
Elk competitie spelend team staat ingepland voor één bardienst dit voorjaar! 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.

20

Clubkampioenschappen 2012
Een voorbeschouwing van Mike Sexton & Vince van Patten op de US clubkampioenschappen
van 2012
Mike: Het meest prestigieuze evenement van het jaar staat weer voor de deur, de
clubkampioenschappen!
Vince: En er mag wel gezegd worden dat de bezetting sterker is dan ooit!
Mike: Inderdaad Vince, het is dit jaar echt ontzettend sterk! Er zijn maar liefst 30 spelers zijn met een
niveau van eerste klasse of hoger op een totaal van zo’n 60 deelnemers!!
Vince: En wie is dan de favoriet Mike?
Mike: Ja, daar kan geen misverstand over bestaan. Dat is absoluut Tycho! Hij kwakkelt echter met
een hamstringblessure, dus het is maar de vraag of hij het red op tijd fit te zijn voor het toernooi...
Vince: Zijn er dan wellicht andere gegadigden voor de titel?
Mike: Jazeker Vince! Er liggen aardig wat kapers op de kust. Zo is er de verliezend finalist van vorig
jaar, Dylan, die op wraak zint. Daarnaast tweevoudig clubkampioen Angelo, die op conditie nogal wel
eens het clubkampioenschap eruit kan trekken. Pieter is de man die de afgelopen tijd goed in vorm
is. Dit zijn wel de voornaamste kanshebbers na Tycho.
Vince: Nog outsiders?
Mike: Er is een heel legio aan outsiders, onder aanvoering van Arco en Harmen. Dat zijn de
belangrijkste. Ook Robbert, Jos, Han, Ruben, Simon, Wout-Jeroen, Sander, Philip, Benjamin en Dennis
zijn spelers die voor een verrassing kunnen zorgen. Deze spelers kunnen allemaal van elkaar winnen
en misschien ook wel van de favorieten, maar elk moet wel echt een uitschieter naar boven hebben
wil hij de titel in de wacht slepen. Ik verwacht niet dat dat zal gebeuren, maar wie weet...
Vince: Ik hoor het al, het belooft een mooie dag te worden! Laten we kijken wat het wordt!
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BESTUURSLEDEN GEZOCHT VOOR HET ALGEMEEN BESTUUR US OMNI
US tafeltennis - Wibauthal - Omni-vereniging - SBSW - Stadsdeel Oost - HvA - USC - hoe zat het ook
al weer?

Op een gezapige woensdagavond of een recreatieve zaterdagmiddag in de Tempo Team zaal
vergeten we het nog wel eens dat als het echt om topsport gaat dat we bij de Wibauthal moeten zijn.
Allereerst is het een hele kunst om er te komen, de fiets aan het eind van de avond terug te vinden,
de auto zo goedkoop mogelijk te parkeren, alle moed te verzamelen om het sportcafe te betreden
(ben ik op tijd, staat er nog een rekening open, hoe laveloos ben ik de laatste keer vertrokken) en
uiteindelijk om de wedstrijdvloer te betreden zonder zwarte schoenzolen.
Ben je dan uiteindelijk achter de wedstrijdtafel terecht gekomen op een mooie maandagavond of
altijd gezellige vrijdagavond dan kan het sportieve geweld losbarsten:
Bij de eerste service ontvangst start het gelijk: Of de shuttles schieten heen en weer, of de
basketballen dreunen door de vloer heen, of de set-ups smashen je om de oren of de handballers
hebben weer een unieke keeperstraining. O ja, we zijn lid van de Omni-vereniging US met nog vijf
afdelingen.
Elke afdeling heeft haar eigen bestuur zoals het ook bij Tafeltennis geregeld is. Daar zijn, ondanks de
laatste bestuurswisseling, alle zetels meer dan bezet. Het Algemeen Bestuur van de Omni-vereniging
wordt echter per periode van drie jaar elke keer ingevuld door één van de afzonderlijke afdelingen.
Handbal heeft met name tijdens de laatste periode weer een aantal zaken in kaart gebracht, de
ledenadministratie van ruim 800 leden geactualiseerd en de onderhandelingen met SBSW (stichting
Beheer Sporthal Wibaut) gevoerd ten aanzien van de zaalhuur en de verdeling per avond.
Voor die nieuwe ambtsperiode is nu weer Tafeltennis aan de beurt en dit Algemeen Bestuur kent een
aantal vacatures. Op dit moment heeft onze interim-bestuurder Peter Brusik samen met Sonja
Kamst-De Fockert de overdracht van Handbal ter hand genomen maar we zoeken nog dringend
ervaren US/tafeltennisers met bestuurlijke ervaring dan wel interesse.
Met name staan er voor de komende periode/jaren spannende dingen op de agenda als het gaat om
de nieuwbouw onder vlag van de HVA-campus, waarbij het USC het beheer gaat overnemen van
SBSW, het SBSW (met o.a. Sylvia Witteveen, Danielle Soester en ondergetekende) waarschijnlijk
opgeheven gaat worden en het natuurlijk ook nog de belangen van de Omni-vereniging behartigd
moeten worden voor de afzonderlijke afdelingen.
Voor meer informatie kan je bij mij of een van de andere bovengenoemde bestuursleden contact
opnemen.
Met vriendelijke groet,
Arjen Kreike,
Bestuurslid SBSW en bestuurslid US Tafeltennis
06-30331200
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Stukje proza van Ome Knoppie
(US) 14
Geboren uit een visie
De club is er aan toe
Weer meedoen met de groten
Is een streven, geen taboe
Dames 1
De komst van nummer 14
Werpt zijn vruchten af
Nieuwe dames zijn gekomen
En meteen ook ingenomen
Plan B
Of zoals een veel wijzer man dan mijzelf ooit beweerde
Een trage bal zal triomferen
Hard is maar voor weinig weggelegd
Werd daar in het hoekje gezegd
Kokkie (door Heidi)
Man, waar zwaai je nou naar?
Zijn het mijn borsten, of is het mijn haar
Fair trade
Bonny, wat doe je met je benen?
Is daar soms Bonno in verdwenen?
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