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Jaargang 39, nummer 2, april 2005 
 

Eind april alweer. De voorjaars competitie is inmiddels afgelopen, met goede resultaten voor de 

jeugd en wat mindere resultaten voor de senioren (positieve teams natuurlijk uitgezonderd). 

Voor de bekercompetitie hebben zich vijf teams ingeschreven, zoveel teams hebben er jarenlang niet 

meer meegedaan. De clubkampioenschappen voor de hogere klassen kwamen door al deze 

inschrijvingen wat in het gedring. Maar zover ik het nu heb begrepen zijn er toch nog data gevonden 

waarop deze kunnen worden gespeeld. De A.L.V. hebben we weer achter de rug, onverwacht toch 

een voltallig bestuur, positief! Ook de aankondiging dat we waarschijnlijk weer teruggaan naar 

geel/groene clubshirts was een positief (en tijdrovend) element tijdens de vergadering. 

Persoonlijk zie ik de rondvraag op de A.L.V. weer terugkomen, ben benieuwd of het bestuur de 

gedane proef geslaagd vond. 

 

Heren 1 is sportploeg van het jaar 2004 van de gemeente Huizen geworden. Gefeliciteerd met deze 

prestatie. Gelukkig waren we net op tijd met het indienen, inmiddels is ons eerste herenteam (mede 

door blessures) helaas gedegradeerd terug naar de hoofdklasse. Insiders weten dat de indeling van de 

teams voor volgend seizoen nog een leuke klus gaat worden, we zijn benieuwd. 

 

Het is grappig dat elke keer als je bij de TTV binnenstapt weer een vernieuwing of aanpassing ziet. 

Het net ter afscheiding van de speltoestellen is een waardevolle aanwinst. Ook het weghalen van de 

drempel van de tafeltennis opberghokken is mooi geregeld door de gemeente. Hierdoor vangen de 

tafels met opzetten en opbergen veel minder klappen op. Ondertussen zit ook Peter niet stil: een 

ballenbuis (na een kleine aanpassing ook voor grote handen geschikt). Geldlade vastgezet. Een mooi 

afgescheiden gedeelte voor alle schoonmaakspullen. Nu al 4 i.p.v. 2 stoelen in het “rokershol”. 

Telborden enz.  Ben benieuwd (zie dat ik dit woord in mijn stukje al voor de 3e keer gebruik, zal wel 

in mijn karakter zitten) wat ik de volgende keer weer ontdek als ik binnenstap. Ook het opgezette 

forum op onze website is een leuk nieuw onderdeel binnen de TTV. 

 

De Z.K.C. zit ondertussen ook niet stil. Met alle vrijwilligers gaan we zaterdag 21 mei naar Preston 

Palace. Voor degene die helaas om wat voor reden dan ook niet op deze datum kunnen wordt wat 

anders geregeld. Op het mededelingen bord hangt een inschrijfformulier om aan te geven of je 

voorstander bent dat de TTV in de zomer weer op vrijdagavond open is. Het lijkt erop dat er 

voldoende behoefte (plus voldoende barvrijwilligers) is, dus reken er maar alvast op dat de TTV in 

de zomer op vrijdagavond geopend is vanaf 20.00 uur. Ook is er alvast nagedacht over de opening 

van het najaarseizoen. De BBQ vorig jaar was een succes, dus een 2e editie hiervan kan niet 

uitblijven. 

De datum hiervoor is alvast geprikt: zaterdag 27 augustus vanaf 17.00 uur. Deze kan dus al in de 

agenda worden genoteerd. Het inschrijfformulier voor de BBQ zal verschijnen in de zomer 

Voltreffer. 

 

 De teams die gaan bekeren, veel succes + verder iedereen veel leesplezier toegewenst. 

 

         Robert 
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Van de voorzitterVan de voorzitterVan de voorzitterVan de voorzitter    
 

 
De 55+ club is per 6 april 2005 weer als vanouds aan het sporten van 14.00 tot 17.00 uur, een hele 

goede zaak. Vanwege het afbranden van de sportzaal van de Huizermaatschool, en daardoor een 

tekort aan gymzalen, was dit niet meer mogelijk. Dankzij een aantal creatieve ideeën van de 55+ 

club is het uiteenvallen van deze club voorkomen. Wij gaan er vanuit dat de sportzaal van de 

Huizermaatschool conform planning in augustus 2005 in gebruik genomen wordt en dat de gemeente 

zich aan haar woord houdt. De gemeente heeft namelijk aangegeven dat de verschuiving van tijden 

van de 55+ club tot hoogstens april 2005 zou duren. Het bestuur is dan ook heel blij dat de 55+ club 

nog springlevend is en dat de 55+ club terug is op de vertrouwde tijden. 

 

De voorjaarscompetitie is ten einde, bij de jeugd hebben team 3 (3
e
 klasse) en 5 (5

e
 klasse) het 

kampioenschap binnengehaald. En bij de senioren hebben team 5 (4
e
 klasse) en 13 (6

e
 klasse) het 

kampioenschap binnengehaald. Van harte gefeliciteerd. Ik hoop dat alle uitslagen verwerkt zijn, 

zodat de resultaten en percentages in deze Voltreffer weergegeven kunnen worden, zie de verslagen 

van de T.C.J. en de T.C.S.. Het zat het eerste herenteam dit seizoen niet mee, mede vanwege 

lichamelijke tegenslagen (een langdurige armblessure van André en een onwillige rug van Gijs) was 

het niet altijd mogelijk om 100% fit aan de wedstrijden te beginnen en dat is wel nodig op dit 

niveau. Ik ben er dan ook van overtuigd dat er meer in gezeten had dan de nu behaalde 5
e
 plek in de 

3
e
 divisie, helaas volgend jaar een tree lager. Op naar het kampioenschap in de Hoofdklasse en terug 

naar de landelijke competitie want daar horen we thuis. Het eerste damesteam heeft met een 3
e
 plek 

in de 4
e
 divisie goed gepresteerd, volgend seizoen weer veel trainen en gemotiveerd de wedstrijden 

ingaan dan komen jullie ongetwijfeld verder. Het eerste jeugdteam heeft met een 4
e
 plek in de 2

e
 

klasse niet goed gepresteerd, hier was meer verwacht. 

 

 
Elke zaterdag dat er competitie gespeeld wordt is de keuken open en kunnen er lekkere snacks 

genuttigd worden. Tijdens de laatste twee speeldagen van de eerste teams (dames I, heren I, jeugd I) 

was er een extraatje vanuit de keuken van de familie Klein. Zaterdag 26 maart maakte Henk verse 

broodjes shoarma klaar in de keuken en op 9 april had Henk enpanadas (ik hoop dat ik het goed 

schrijf) gevuld met gehakt of shoarma, die Darlenis thuis had klaargemaakt. Ik kan wel zeggen dat 

het een succes was, iedereen was tevreden en voldaan. Namens de leden wil ik de familie Klein en 

de Z.K.C. bedanken voor dit leuke en lekkere idee, hopelijk volgend seizoen weer, ik kijk er in ieder 

geval naar uit. 

 

Ten aanzien van de onlangs gehouden A.L.V. heb ik niet veel te melden. De vergadering moet nog 

geëvalueerd worden door het bestuur, ik hoop hier in de volgende Voltreffer op terug te komen. 

Wel wil ik namens het bestuur Joop Rövekamp nogmaals bedanken voor de afgelopen twee jaar in 

het bestuur. Mede namens je realistische kijk op de zaken en je betrokkenheid was er sprake van een 

leuke en goede samenwerking. André (Rebel) wil ik bedanken voor zijn getoonde inzet, als 

vertegenwoordiger van de T.C.S., André blijft onderdeel uit maken van het bestuur. Jan van den 

Broek was als vertegenwoordiger van de P.A.C. al afgetreden per 31 december 2004, bedankt voor 
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je inzet. 

 

De functie van Vice-voorzitter werd tot de A.L.V. bekleed door André Rebel, vanwege zijn 

benoeming tot secretaris kan hij die functie niet meer bekleden. De vice-voorzitter moet namelijk 

gekozen worden uit de overige bestuursleden buiten het dagelijks bestuur (voorzitter, 

penningmeester, secretaris). In de afgelopen bestuursvergadering is Maarten Robbers benoemd tot 

vice-voorzitter. André bedankt. 

 

In de vorige Voltreffer kon ik u melden dat het sponsorcontract met Prima Donna Kaas verlengd is, 

het betreft de naamskoppeling van Prima Donna Kaas aan de grotere interne toernooien. Na 

aanleiding van de goede contacten met Jan Kos van Prima Donna Kaas en de goede (niveau 

tafeltennis, strijdlustigheid, sportieve vooruitzichten) & gezellige (veel publiek) zaterdagen heeft  

PDK aangeboden het eerste dames- en eerste herenteam te gaan sponsoren. Dit betreft 

trainingspakken, shirts en broekjes voor een periode van drie jaar. De eerste contacten zijn gelegd 

met de leverancier van de kleding in verband met beschikbaarheid, kleurstelling, opdruk, kosten, 

etc.. Ik ben om een idee te krijgen van de kwaliteit van de kleding met Gijs Molenaar en Monique 

Kievith bij de kledingcoördinator van de Volleybal Vereniging Huizen gaan kijken daar de 

volleybalvereniging ook gesponsord wordt door Prima Donna Kaas, het ziet er goed uit. Wij hopen 

voor het nieuwe seizoen het één en ander geregeld te hebben. Onze clubkleuren zijn geel/groen, het 

eerste dames- en eerste herenteam gaan dan ook spelen in deze kleuren. Indien alles naar wens 

verloopt en wij voldoen aan de verwachtingen van de sponsor is het misschien mogelijk om met 

hulp van deze sponsor terug te keren naar groen/geel voor iedereen. Deze gesprekken liepen helaas 

vorig stuk op de matige sponsoractiviteiten van de T.T.V. Huizen. Ik denk dat we heel tevreden 

mogen zijn met deze aanvullende sponsoring, een extra reden om ons van onze goede kant te laten 

zien op het gebied van sponsoractiviteiten maar ook sportief gebied. 

 

We hebben een nieuwe trainer voor de jeugd. Eigenlijk moet ik zeggen een extra trainer als 

aanvulling op onze eigen trainersgroep. Marty Hendriksen gaat naast de senioren ook de jeugd 

trainen, ik ben hier heel blij mee. Start eind augustus / begin september 2005. Edwin van Dijk zal 

meelopen met de training, dit in verband met zijn cursus en opleiding die hij bij de N.T.T.B. gaat 

volgen. De T.C.J. zal hier binnenkort op terug komen voor wat betreft de indeling van de groepen en 

de exacte data&tijden, er zal namelijk eerst nog een aantal zaken geregeld moeten worden. 

 

Op 16 maart 2005 hebben Monique, Jeroen en ik een vervolggesprek gehad met Judith Vermaas van 

de gemeente Huizen, dit naar aanleiding van het gesprek met haar en wethouder Jaap Kos op 17 

februari 2005 inzake de concept sportnota. In dit vervolggesprek zijn nog een paar openstaande 

punten behandeld. Judith Vermaas heeft deze punten meegenomen om deze te verwerken in de 

definitieve sportnota. Als de sportnota wordt vastgesteld door de gemeenteraad, waarschijnlijk op 26 

mei 2005, zal die dienen als leidraad voor de komende jaren. Eén van de punten is dat het aantal en 

de omvang van de sportaccommodaties de komende jaren gelijk blijft. De sportnota 2005-2010 is te 

vinden op de internetsite van de gemeente Huizen. Wij gaan deze nu verder bestuderen betreffende 

eventuele wijzigingen ten opzichte van het concept en naar aanleiding van onze gesprekken met de 

wethouder en Judith Vermaas. 
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Ten aanzien van de herontwikkeling van het Holleblokcomplex verwijs ik u naar het stuk elders in 

deze Voltreffer. 

 

De Prima Donna Kaas clubkampioenschappen jeugd zijn al gespeeld, een geslaagde dag. Bij het 

algemene deel van de clubkampioenschappen voor de jeugd was ik zelf aanwezig, er werd goed 

gespeeld. Maaike Visser is algemeen clubkampioen bij de meisjes en Henk-Jan Kos bij de jongens. 

Voor de kampioenen per klasse verwijs ik u naar de T.C.J.-stukjes. Na het uitreiken van de bekers 

heb ik de toernooiorganisatie bedankt voor de goede organisatie, het kwam alleen niet helemaal over 

omdat iedereen druk was met zijn of haar beker, dus nogmaals een bedankje voor de organisatie. 

Over de Prima Donna Kaas clubkampioenschappen (per klasse) voor de senioren kan ik niet veel 

zeggen, ten tijde van dit schrijven zijn de clubkampioenschappen deels gespeeld, in de volgende 

Voltreffer dan maar. 

 

Heren 1 is opgegeven voor de titel “sportploeg” van 2004. Tijdens het Van Dalen Sport 

georganiseerde Sportgala 2005 zal tevens de uitreiking plaats vinden van de Sportverkiezing. Ons 1
e
 

herenteam, bestaande uit Gijs Molenaar, André Rebel, Patrick van Dijk en Patrick Visser, is samen 

met het 1
e
 herenteam van de Huizer Hockey Club genomineerd voor de sportploeg van 2004. Nu 

maar hopen dat wij verkozen worden, gezien de goede resultaten in 2004 verdienen we het. 

 

Nu het competitieseizoen bijna voorbij is wil ik iedereen wijzen op de mogelijkheden om het 

voorjaarsseizoen sportief en gezellig af te sluiten. Dit kan onder andere met de bekercompetitie voor 

de senioren, het uitje van de jeugd en het vrijwilligersuitje op 21 mei 2005. Natuurlijk kan er ook 

nog gewoon een balletje geslagen worden op de vrijdagavond, zie hiervoor de lijst in de kantine. 

Loop eens binnen en hou de aankondigingen in de gaten op de informatieborden in de kantine, de 

activiteitenlijst in de Voltreffer, de infomail en natuurlijk onze internetsite. 

 

 

Frank Hagen 

 

                      
 

Teleurstellend competitie seizoen ttv Huizen 
 

Met veel degradanten met als dieptepunt natuurlijk  team1 dat door pech uit de landelijke competitie 

degradeerde, ook team 2  3 6 en 7  redden het niet, misschien dat team 3 en 6 door een best nummer 

5 plaats in de 3
e
 klas kan blijven Natuurlijk was er ook goed nieuws de teams 5 en 13 mogen 

volgend seizoen het een klas hoger proberen, inmiddels hebben beide teams het verdiende bloemetje 

gehad.Verder was het een rustige competitie vooral in de 2
e
 helft werd er vrijwel niets meer 

uitgesteld er waren weinig invallers nodig en tot week 9 is er geen een boete gevallen, helaas zijn de 

gegevens van week 10 nog niet beschikbaar dus er kan nog een boete onderweg zijn. Omdat nog niet 

alle gegevens binnen zijn is het moeilijk om alle eindstanden te geven omdat ze niet officieel zijn . 

Wie niet zo lang wil wachten kijk dan op onze website of op die van de afdeling. Ook in het 

volgende clubblad de nieuwe teamsamenstelling. 

 

Bert Jongeren  

Wedstrijdsecretaris 
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Bekercompetitie gaat weer begBekercompetitie gaat weer begBekercompetitie gaat weer begBekercompetitie gaat weer beginnen innen innen innen     
 

In de laatste week van april gaan 116 teams  in 29 poules van 4 een record voor de afdeling weer 

proberen om een of twee te worden in de poule om zo door te gaan  naar de knock out  

rondes. Wij doen mee met 5 teams wellicht in het volgende clubblad een verslag van de teams  

 

Bert Jongerden 

Bekersecretaris   

 

 

 

 
Wist u dat: Het programma en de uitslagen van de beker heel 

  goed zijn te volgen op internet. 

Wist u dat: Surf naar http://www.nttb.nl/midden 

Wist u dat: Klik daarna op bekercompetie 

Wist u dat: Ga naar huidig seizoen 

Wist u dat: En vindt al wetenswaardigheden over de 

bekercompetitie! 

 

 

 

 

 

 

 
Alternatieve clubkampioenschappen 1Alternatieve clubkampioenschappen 1Alternatieve clubkampioenschappen 1Alternatieve clubkampioenschappen 1eeee ,3 ,3 ,3 ,3eeee en 4 en 4 en 4 en 4eeee klas klas klas klas 
 
Op vrijdag 8 april j.l. werd in onze zaal een meerkamp gespeeld. Er was een competitievrije avond 

en er werd besloten een 10-kamp te spelen. Die 10-kamp leek verdacht veel op de 

clubkampioenschappen, die eind april verspeeld worden. Nog sterker: Deze meerkamp zal 

waarschijnlijk sterker bezet zijn dan de officiële clubkampioenschappen. 

Hierbij een verslag van de avond. 

 

In de eerste rond wist Bert Jongerden Henk Klein het erg lastig te maken. Henk won ternauwernood 

met 3-2. Verdere verrassingen waren er niet echt. Geert Molenaar wist Rob Barendregt op 3-1 te 

houden, Robert Bunschoten won met 3-0 van Thijs Fennis, Jerry van Leeuwen won gemakkelijk van 

Hans Penraat en Jeroen Blok zette met 3-1 Bert van de Zwaan aan de kant. 

 

In de 2
e
 ronde won Robert van Jerry, eniogszins verrassend, want Jerry is de laatste tijd in vorm. Bert 

Z. wist van Hans te winnen. te winnen. Geert deed hetzelfde tegen Thijs. Rob wist, evenals in zijn 1
e
 

ronde-partij een game van Henk af te snoepen, maar moest toch het onderspit delven.  Jeroen wist 

Bert J. op 3-0 te houden. 

 

In de 3
e
 ronde had Henk het Thijs moeilijker dan de 3-0 doet vermoeden. Alle games werden 

gewonnen met 2 punten verschil. Ook Geert won met 3-0, deze keer van Jerry. Robert moest een 

game afstaan aan Bert Z., maar won wel. Hans wist de verdediging van Jeroen prima te omzeilen en 

won met 3-1. Rob wist teamgenoot Bert J met 3-0 aan de kant te zetten. 
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De 4
e
 ronde kende een tweetal verrassingen. Henk verloor met 3-2 van Jerry en Robert kon het met 

dezelfde cijfers niet bolwerken tegen Jeroen. Geert, Hans en Thijs wisten gemakkelijk te winnen van 

respectievelijk Bert Z., Bert J. en Rob. 

 

In ronde 5 wist Jeroen weer te stunten, dit keer tegen teamgenoot Geert. Henk won van Bert Z, 

terwijl Robert Bert J. afdroogde. Hans had het moeilijk tegen Rob, die weer games wist te winnen, 

maar niet de hele partij. Thijs won verrassend van Jerry met 3-2. Erg spannend gezien de 11-8,8-

11,11-9, 9-11 en 11-9. 

 

In de 6
e
 ronde wist Jeroen niet van zijn laatste teamgenoot te winnen. Henk trok met 3-2 aan het 

langste eind. Geert en Robert wonnen gemakkelijk van Bert J en Rob, terwijl Hans Thijs verschalkte 

met 3-2. Jerry verloor een game van Bert Z, maar trok de partij naar zich toe. 

 

Ronde 7: Henk won gemakkelijk van Hans, terwijl ook Geert verbazend eenvoudig Robert aan de 

zegekar bond. Rob verloor weer nipt, deze keer van Jeroen. Bert Z. deed hetzelfde tegen Thijs. Jerry 

en Bert J. speelden 3-1. 

 

In de ronde 8 won Robert eenvoudig met 3-0 van Henk. Hans leek te stunten tegen Geert door even 

een bekende “alles raak” bui te hebben. Maar verder dan winst in de 1
e
 game kwam hij niet. Jeroen’s 

conditie leek langzaamaan parten te gaan spelen, want ondanks overwinningen op zijn teamgenoten 

had hij in deze ronde alle moeite om van Thijs te winnen: 3-2. Bert J wist Bert Z. met 3-2 eronder te 

houden, terwijl Rob de zoveelste 5-gamer verloor, deze keer van Jerry. 

 

De laatste ronde moest uitsluitsel brengen wie de winnaar zou worden. Wist Henk van Geert te 

winnen, Robert van Hans en Jeroen van Jerry, dan stonden ze met 4 man gelijk en zou het onderling 

resultaat uit moeten maken wie de winnaar werd. In de onderste regionen was er ook nog volop 

spanning, want Rob moest erg zijn best gaan doen om niet te worden wat hij niet wilde, nl. laatste. 

Tegen Bert Z. wist hij het echter niet bol te werken.Bert J. wist nog een winstpartij uit het vuur te 

slepen door Thijs met 3-2 te verslaan. Jeroen en Robert deden wat van hen verwacht werd. Jeroen 

zette Jerry met 3-0 aan de kant, Robert won 3-0 van Hans. 

Henk won de eerste 2 games van Geert, die daarna echter sterk terug kwam en uiteindelijk met 3-2 

de partij en de meerkamp won. 

 

Uitslagen: 

 

Naam     gewonnen 

1. Geert Molenaar   8 

2. Jeroen Blok    7 

3. Robert Bunschoten   7 

4. Henk Klein    6 

5. Jerry van Leeuwen   5 

6. Hans Penraat   4 

7. Thijs Fennis    3 

8. Bert Jongerden   2 

9. Bert van de Zwaan   2 

10. Rob Barendregt   1 

 

Geert 
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Paashaastoernooi voor recreaPaashaastoernooi voor recreaPaashaastoernooi voor recreaPaashaastoernooi voor recreanten, nietnten, nietnten, nietnten, niet----leden en 6leden en 6leden en 6leden en 6eeee----klassers.klassers.klassers.klassers.    
 
Na 65 brieven, te weten 28 recreanten, 23 niet-leden(ook 55+ers) en 14 6

e
-klassers, gingen we 

donderdag 17 maart 2005 om precies om half 9 van start met 19 spelers. 

 

Henk en Joop hadden 4 poules gemaakt. 

In poule 1 speelden Piet Versteeg, Arie Rebel, Wim Heeres, Joop Bakkum, Gerard de Graaf en Koos 

Schram. 

Deze poule was zeer sterk en onderling was er weinig verschil. 

1
e
 Werd hier Piet, hij verloor alleen van Koos, en won deze avond voor het eerst van Arie. 

2
e
 Werd Arie, hij verloor alleen van Piet. 

3
e
 Werd Gerard, 4

e
 werd Joop en 5

e
 werd Koos, zij hadden alle drie 2 gewonnen partijen, dus werd 

er onderling resultaat bekeken. 

En 6
e
 werd Wim, hij won alleen van Gerard. 

 

In poule 2 speelden Goos Westland, Ina Busscher, Ries Kuipers, Meep Kossen en Gerrit Schipper.  

Hier werd Goos 1
e
, omdat hij alle partijen won, 2

e
 Ina, zij verloor alleen van Goos in 5en, 

3
e
 werd (knap!) Meep  en 4

e
 werd Ries, Gerrit was hekkensluiter met geen enkele partij winst, hij 

had echt een off-day. 

 

In poule 3 speelden Pascal Defferding, Rinus Kroon, Bets Brons, en Rijma Makkinje. 

Rinus werd 1
e
, hij won al zijn partijen, 2

e
 werd Bets met 2 gewonnen partijen, 3

e
 werd Pascal, hij 

won van Rijma en 4
e
 werd Rijma, helaas won hij niets deze avond. 

 

In poule 4 speelden Rien v.d. Putten, Stef Smit, Gerard Steur, en Henk Schaap. 

Rien won al zijn partijen en werd dus 1
e
, Gerard verloor alleen van Rien en werd 2

e
,  

3
e
 werd Henk, omdat hij deze avond van Stef won, en 4

e
 werd Stef, hij kon helaas deze avond niets 

in winst omzetten. 

 

Omdat de poules 3 en 4 maar uit 4 spelers bestonden, hebben  de nummers 1, 2, 3, en 4 van beide 

poules tegen elkaar gespeeld. 

Hieruit kwamen de volgende winnaars: Rien, Gerard, Henk en Stef. 

 

Alle nummers 1 van elke poule wonnen een chocolade paashaas, en alle andere spelers kregen een 

zakje chocolade eitjes. 

 

Jan Vocht was verhinderd en Ab de Weerd op wintersport. 

Lammert Beekhuis moest deze avond parket leggen  en Mirjam v.Beurden kwam nog even kijken, ze 

was nog een beetje ziekjes, en doet volgende keer weer mee. 

 

Henk, bedankt voor de bardienst en Joop bedankt voor het bijhouden van de scores. 

. 

Het was een leuke en sportieve avond. 

 

Ina Busscher 
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DE 55 + CLUB VOLOP IN BEWEGINGDE 55 + CLUB VOLOP IN BEWEGINGDE 55 + CLUB VOLOP IN BEWEGINGDE 55 + CLUB VOLOP IN BEWEGING    
 

Verlangend hebben wij uitgezien naar de datum van 1 april, de datum waarop wij weer baas in eigen 

huis zouden zijn in de Holleblok. 

Ondanks dat wij diverse initiatieven hadden genomen om er toch nog iets gezelligs van te maken, 

begonnen de ongeregelde tijden ons wel op te breken. 

Met name het vervallen van de koffiepauze halverwege de middag viel een aantal deelnemers zwaar. 

Om de dingen een beetje op een rijtje te zetten, had de commissie een schema opgesteld voor de 

weken vanaf 16 maart t/m 6 april. 

 

In de voorgaande maanden hadden wij de middagen gedeeltelijk gevuld met spelletjes zoals Darten, 

Sjoelen en Bingo, waarbij door Meep Kossen een klassement werd bijgehouden en op 16 maart de 

prijsuitreiking plaats vond. 

Bij het sjoelen ging de eerste prijs naar Bets Brons met een gemiddelde van 89.0 punten. 

Tweede werd Jan Vocht met een gemiddelde van 88.7 punten en als derde eindigde Ben v.d.Lichte 

met een gemiddelde van 87.3 punten. 

Bij het darten was Ben v.d.Lichte eerste met een gemiddelde van 132.2 punten en werd Gerard Steur 

tweede met een gemiddelde van117.6 punten. 

Riet Kothmann  eindigde met een gemiddelde van 111.6 punten als derde. 

Waar winnaars zijn, hebben we ook verliezers en de poedelprijs ging naar Rinus Kroon met een 

gemiddelde bij het sjoelen van 59.6 en met darten 85.5. 

Overall winnaar was Ben v.d.Lichte met een gemiddelde van 210.5 punten en hij ging dus met 3 

prijzen naar huis. 

 

Recreantentoernooi 
 

Op donderdag 17 maart deden een aantal 55 plussers met veel succes mee aan het 

recreantentoernooi. 

Piet Versteeg zag kans om eerste te worden in de sterkste poule en eindigde voor Wim Heeres en 

Arie Rebel, wat heel dom was, omdat hij hiermee zijn lage handicap voor het komende 

oliebollentoernooi behoorlijk verspeelde. 

Ook Rinus Kroon werd in zijn poule eerste en ging net als Piet Versteeg en Rien v.d.Putten (die 

zichzelf in de zwakste poule had gemanipuleerd) met een grote paashaas naar huis. 

Voor alle “verliezers”had Ina een zakje paaseitjes. 

    

 

Uitwisseling met TIOS in Tilburg 
 

23 maart was weer de jaarlijkse uitwisseling met TIOS in Tilburg en dat betekent vroeg op en een 

stukje file rijden, maar dat is het waard, want de ontvangst is altijd even hartelijk. 

Ook de sfeer tijdens de wedstrijden is altijd prima en het eten tussendoor mag er ook zijn. 

Helaas was het krachtsverschil dit keer wel erg groot doordat wij door omstandigheden 

(afzeggingen) een aantal sterke invallers moesten opstellen. 

Wanneer zij volgend jaar weer bij ons komen, gaan we daar een oplossing voor bedenken. 
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Wat opviel bij de teams: 

Team 1 was weer erg sterk; Piet Versteeg gaat steeds beter spelen en won al zijn partijen. 

Wim Heeres voor het eerst mee, won er twee en Arie uiteraard drie. 

 

Team 2 had Piet Traarbach  als sterke invaller en die won ook al zijn partijen. 

Meep Kossen twee en Ries Kuipers een. 

 

Team 3 speelde ook sterk en won met 8-2 en dat had meer kunnen zijn, wanneer Wim Boele niet 

geblesseerd was geweest. 

 

Team 4 met Elbert Veerman, Rinus v.d.Broek en Gerard Steur waren ook veel te sterk voor de 

Tilburgers. 

 

TIOS 5 en Huizen 5 waren mooi tegen elkaar opgewassen en speelden 5-5. 

In dit team speelde Chris Kat mee, die het leuk vond dat hij als Zwijndrechter en donateur toch door 

ons was uitgenodigd om mee te spelen. 

Dat hij het nog niet verleerd was, bleek uit zijn 3 winstpartijen. 

 

Tenslotte Huizen 6 met als grote man R ? Makkinje, die vanuit het niets gekomen plotseling al zijn 

partijen won. 

 

De einduitslag kwam hiermee op een vertekende 18-42, want zonder de winstpartijen van onze 

invallers was het wellicht 26-34 geworden en dat is zo slecht nog niet. 

Uit al deze cijfers blijkt niet hoe gezellig het allemaal verliep met als hoogtepunt de uitreiking van 

de wisselbeker, die door Arie wegens ruimtegebrek in stukjes was opgeborgen in zijn tas. 

 

Ongeveer half vier gingen wij weer op huis aan na een fijne dag. 

 

 
 

 

tafeltennismiddag voor de klassen 3mc en 4va, georganiseerd door de 55+ club van de 

t.t.v. huizen. 

 
De catastrofale brand, die de sporthal van de Huizermaatschool totaal vernietigde, heeft zijdelings 

ook grote gevolgen gehad voor onze 55+ club. 

Doordat er vervangende sportgelegenheid voor de leerlingen gezocht moest worden, werden wij op 

heel korte termijn gedwongen andere ongunstige uren te accepteren, namelijk na 15.45 uur in de 

middag. 

Hierover is uitgebreid gepubliceerd in de pers en wij hebben ons moeten schikken. 
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Gelukkig hadden wij in de loop van de tijd goede kontakten met de leidster opgebouwd en die lichtte 

ons tijdig in wanneer er eens een lesuur uitviel en zij eventueel naar de tweede zaal uit kon wijken en 

wij dus eerder in “onze” zaal terecht konden. 

Dit werd door ons zeer op prijs gesteld en wij opperden het plan om iets terug te doen op de laatste 

binnensportmiddag van het seizoen in de vorm van een “tafeltennisclinic”. 

Wij zouden zorgen voor tafeltennistafels, balletjes, batjes en begeleiding  om het een en ander uit te 

leggen en eventueel voor te doen. 

 

 
 

 

Woensdag 30 maart (de laatste woensdag dat wij de zaal met de school moesten delen) ging dat 

gebeuren en om half twee kwam de eerste groep zijn opwachting maken. 

Na een korte inleiding over het waarom van deze middag, werden de leerlingen over de 7 tafels 

verdeeld, zodat wij groepjes kregen van 3 scholieren en een begeleider. 

Vanaf het eerste moment werd er enthousiast gesport, zowel door de beginners als de gevorderden 

en de tijd vloog om. 

Omdat de eerste groep nog terug naar de school moest, werd er 5 minuten eerder gestopt zodat er 

gelegenheid was om nog een bekertje fris te drinken. 

Daarna snel omkleden, want de volgende groep stond alweer klaar. 

 

Uiteraard volgde hetzelfde programma, met dien verstande dat deze groep niet meer naar school 

terug hoefde en de mogelijkheid kreeg om iets langer door te gaan. 

Aan de hand van de reakties van leerlingen en ook 55 plussers konden wij opmaken dat het voor 

iedereen een geslaagde middag geweest was. 

Gelet op de gemiddelde leeftijd van de scholieren en van ons, waren wij in dit geval een echte 55+ 

groep. 

Complimenten aan allen die deze middag tot een geslaagde middag hebben gemaakt, zowel 

leerlingen als leidsters als 55 plussers. 

 

Woensdag 6 april een feestelijke middag. 

Blij dat we weer baas in eigen huis waren. 

Blij dat door alle inspanningen de gehele groep bij elkaar gebleven was. 

Blij dat we weer koffie dronken op een normale tijd en dat feit konden vieren met grote punten 

kersenvlaai. 

         Namens de 55+ club 

            RIEN  
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De Algemene LedenvergaderingDe Algemene LedenvergaderingDe Algemene LedenvergaderingDe Algemene Ledenvergadering    
 

Om te beginnen wil ik niet ingaan op alles wat er tijdens de Algemene Ledenvergadering is 

besproken. Voor mij waren er een paar opvallende dingen, die ik graag met de leden wil delen. 

 

Allereerst is dat de benoeming van Piet Knop als bestuurslid voor de T.C.S. Een grote verrassing 

voor de meesten, in ieder geval voor mij. Een brok aan ervaring neemt Piet mee, want jaren lang 

heeft hij het wedstrijdsecretariaat gedaan en daarnaast ook jarenlang in commissie en bestuur 

gezeten. Piet, heel veel succes, want in de loop van de haren is er wel e.e.a. veranderd. Het zal even 

wennen zijn, maar de felicitaties van mijn kant met je benoeming. 

 

Een tweede opvallend punt vond ik het initiatief van de 55plus club. Zoals u weet hebben zij het 

afgelopen jaar niet op de normale tijden van de accommodatie gebruik kunnen maken. Gelukkig 

konden zij aan het eind van de woensdagmiddag toch nog in de zalen terecht.  

Dankzij een goede verstandhouding met de leerkracht van een (voor mij onbekende) middelbare 

school konden de heren en dames van de 55plusclub zelfs soms wat eerder terecht. 

Deze goede verstandhouding had tot gevolg, dat de organisatie van de 55plusclub besloot de jongens 

en meisjes van die school een middag uit te nodigen. Gevolg was een zeer gezellige middag met 

zo’n 45 jongeren van rond de 15 jaar. De middag is zonder wanklank verlopen en beide groepen 

hebben, naar ik heb vernomen, zich uitstekend vermaakt. 

Een prima initiatief van onze 55plusclub. Zij laten hiermee zien, dat de ouderen zich positief in 

willen zetten voor de jeugd. De jeugd heeft laten zien, dat er meer is dan alleen maar keet trappen, 

vernielen, baldadig en brutaal gedrag. Ook zij krijgen de complimenten. 

Een initiatief om te herhalen, in wat voor vorm dan ook 

 

Geert 

 

 
 

oproep oproep oproep oproep oproep oproep oproep oproep 
 

Aan alle senior leden wil je  in het najaar beginnen met competitie spelen meld je dan snel aan dan 

kan de TCS je nog plaatsen. 

 

De TCS heeft aan ieder team een brief gestuurd voor aanmelding nieuwe seizoen , misschien heeft 

niet ieder teamlid inzage gehad, wil je voor komend seizoen iets veranderd hebben meld dat dan zo 

spoedig mogelijk. 

 

Bert Jongerden 
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Holleblok, en nu????? Holleblok, en nu????? Holleblok, en nu????? Holleblok, en nu?????     
 

Met het risico door de tijd ingehaald te worden (wie wordt dat tenslotte niet?) maar weer even een 

stukje over de status van het Holleblok. Het lijkt er namelijk op dat na een vijftal jaar praten we eruit 

zijn. De gemeente Huizen heeft geen geld om het Holleblok van nieuwbouw te voorzien. Dus de 

scholen, wijkcentrum en ONS verenigingsgebouw blijven staan. Natuurlijk zal er her en der wat 

opgeknapt moeten worden maar dat is als je om je heen kijkt eigenlijk wel logisch. De ZKC is bezig 

om in kaart te brengen welke wijzigingen er moeten komen en het ziet ernaar uit dat dit een redelijke 

lijst aan het worden is. Mocht je iets weten geef het dan aan Kees Visser door.  

 

Maar goed, we hebben het over 5 jaar en dat lijkt niet alleen een lange tijd, dat is het ook. Het 

probleem wat daarbij nog om de hoek kwam kijken is dat de hoognodige zaken steeds uitgesteld 

werden waardoor niet alleen wij maar ook de leerlingen van de scholen onder niet optimale condities 

ons / hun best moesten doen. Nu begrijp je ook wel waarom ik af en toe (???) een partij kon 

verliezen. De aanpassingen zullen niet van vandaag op morgen opgelost zijn maar samen met de 

beheercommissie van de scholen en de gemeente hebben we afgesproken dat wij in ieder geval aan 

de zijlijn mee mogen praten. We zullen dus de input mogen leveren en via het lobby circuit proberen 

om dit ook te realiseren. Voor ons als leden houdt dit in; wanneer je iemand van de gemeente of 

scholen spreekt vraag naar de voortgang. Dan laten wij als vereniging ook onze betrokkenheid zien. 

Dat is heel belangrijk. 

 

Het lijkt er dus op dat we binnenkort een commissie minder hebben maar aan de andere kant dat we 

ook mensen nodig gaan krijgen om een aantal werkzaamheden in ONS verenigingsdeel aan te 

pakken. En vele handen maken licht werk dus als er een vraag komt, denk niet dat kan ik niet maar 

doe mee. Dat is niet alleen handig voor de vereniging maar ook nog gezellig voor jezelf. 

 

Namens de Holleblokcommissie, 
Jeroen Blok 

 

 

 
 

A D V E R T E N T I EA D V E R T E N T I EA D V E R T E N T I EA D V E R T E N T I E    
 

 

Na 10 jaar TTV-post te hebben weggefietst, is mijn stalen ros dringend 

aan vervanging toe. 

 

Heeft iemand een goede 2
e
-hands damesfiets te koop? 

 

Ina Busscher telefoon 035-5255052. 

 

A D V E R T E N T I EA D V E R T E N T I EA D V E R T E N T I EA D V E R T E N T I E    
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Prima Donna Kaas clubkampioenschappen eigen klassePrima Donna Kaas clubkampioenschappen eigen klassePrima Donna Kaas clubkampioenschappen eigen klassePrima Donna Kaas clubkampioenschappen eigen klasse    
 

21 April 

Bardienst: Richard Hol en Ingeborg Rebel 

Organisatie: Bram Gerritse en Ingeborg Rebel 

Team 13 heeft bloemen uitgereikt gekregen door Bert voor het kampioenschap 

 

Recreanten: 6 deelnemers 

Uitslag: Ina Busscher, Carolien van Os, Lida Vermeul, Henk Schaap, 

Rijma Makkinje, Edwin Wortel 

 

6de klasse: 5 deelnemers 

Uitslag: Jolande Schijff, Patrick Schimmel, Ab de Weerd, Gerrit 

Schipper, Landa Moll 

 

22 April 

Bardienst: Goos Westland 

Organisatie: Piet Knop en Bram Gerritse 

 

5de klasse: 14 deelnemers 

Uitslag Poule 1: Monique Gerritse, Piet Zittersteijn, Leo van 

Bijleveld, Sabine van Duinkerken, Gertjan Stolte, Nicole van Beurden, 

Hans le Poole 

Uitslag Poule 2: Marcel Molenaar, Harry Kempers, Maarten Robbers, Piet 

Traarbach, Bram Gerritse, Martin van Toorn, Paul Dekker 

Uitslag: Marcel Molenaar, Harry Kempers en gedeeld derde Monique 

Gerritse en Piet Zittersteijn 

Harry heeft de finale helaas moeten opgeven in de eerste set op 

12-12 wegens een blessure. Later bij de eerste hulp bleek het om een 

zweepslag (spierscheuring) te gaan, zoals al werd vermoed. 

 

4de klasse: 6 deelnemers 

Uitslag: Rob Barendregt, Joop Rövekamp, Bert Jongerden, Piet Knop, 

Kees Visser, Henk Oversteegen 

 

 

Bram Gerritse 

 

MAANDAGAVOND OPENINGMAANDAGAVOND OPENINGMAANDAGAVOND OPENINGMAANDAGAVOND OPENING    
 

Ik wil graag een ieder er op wijzen dat de vereniging ook op de maandagavond geopend is. 

Voor degene die interesse hebben om een balletje te slaan kan dit vanaf 20.00 uur. 

Om uiterlijk 22.00 gaat de vereniging dicht. 

Ik wil hierbij gelijk vermelden dat dit t/m 23 mei kan, hierna is hij pas weer na de zomer op de 

maandagavond geopend. 

 

Ingeborg. 
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Rabobank Sportgala 2005Rabobank Sportgala 2005Rabobank Sportgala 2005Rabobank Sportgala 2005        
 

 

Zaterdag 23 april was het weer zover, voor de 4
e
 keer werd het Rabobank Sportgala georganiseerd. 

Evenals voorgaande jaren was ook dit jaar TTV Huizen overdag weer present om de eer van de TTV 

hoog te houden in de zeskamp. Kees Visser, Gijs Molenaar, Jerry v. Leeuwen, Maaike v/d Neut, Jan 

v/d Broek, Maarten Robbers en Robert Bunschoten traden het zonrijke strijdperk in. Onder het motto 

de lol is belangrijker dan de winst werd om 14.00 uur begonnen met het 1
e
 onderdeel de houten 

benen race. Aangezien de rest van het team eerst de kat uit de boom wilde kijken waagden als eerste 

Jan en Robert zich aan de klomp + bal stabiel op helm. Schaduw mee ging nog wel, maar naar een 

aantal mislukte pogingen werd het roer overgegeven aan Maaike&Jerry. Deze hadden goed gekeken 

hoe het moest en scoorden in geen tijd een punt. Gijs en Kees mochten het daarna proberen, alleen 

voordat zij nog een punt konden maken ging het fluitsignaal. Onze tegenstanders van OW Gemeente 

Huizen hadden 2 punten gescoord dus gingen de felicitaties uit naar de gemeente (altijd de gemeente 

laten winnen, je weet nooit waar dit goed voor kan zijn ☺ ). 

 

De organisatie had goed rekening gehouden met zijn deelnemers, tussen elke spelronde van de 

zeskamp zat een pauze van een kwartier, dus even tijd voor een sapje. Ronde 2 de waterparade-race. 

Hier was het de bedoeling om met zijn vieren een kan met water naar de overkant te brengen, terwijl 

deze bovenop een soort van houten kruis was geposteerd, die weer bovenop 4 helmen was 

gemonteerd. Snapt u het niet dan had u maar moeten komen kijken ☺. Dit onderdeel werd al gauw 

omgedoopt tot de water vieux-parade race. Helaas hadden wij geen vier personen van dezelfde 

lengte in ons team, waardoor Jan (de kortste van de 4 die aantraden) elke keer de kan met water over 

zich heen kreeg. Eindresultaat nog geen druppel water aan de overkant gebracht. Jerry kreeg in een 

onbewaakt ogenblik nog wel even een heftige waterdouche door onze tegenstanders van  

hoveniersbedrijf Westland. Maarten en Robert hebben dit daarna gelijk maar even rechtgezet door 

desbetreffende persoon ook maar even achter zijn oren te wassen. Al met al weer geen 

wedstrijdpunten. Weer een kwartiertje pauze, vervelend maar weer even een sapje naar binnen 

gewerkt en ondertussen kwamen ook onze eerste supporters binnen druppelen. 

Op naar ons derde onderdeel, de Jonas race: een hindernisbaan met aan het eind een korfbalkorf + 

een zak waarin je een bal moest dragen en die je aan het eind met behulp van de zak erin moest 

gooien. Snapt u het weer niet, dan had u maar moeten komen kijken ☺. Op dit onderdeel werden we 

met 26-2 afgedroogd. Het bewijs dat we toch beter kunnen ping-pongen als korfballen. 

 

Drie onderdelen gehad, tijd voor een sapje. Nog meer supporters kwamen binnen wandelen. En 

mede door het prachtige weer was het heerlijk toeven op het terrein van Van Dalen Sports. Op naar 

het vierde onderdeel. De ballonnen race. Ballonnen gevuld met helium moesten door koppels 

vastgehouden tussen hun hoofden een parcours worden afgelegd. Aan het eind stond een parasol 

waarin de ballon moest worden losgelaten. Helaas hadden wij de pech dat net de wind wat opstak. 

Onze ballonnen gingen dus niet in de parasol, hopelijk hebben de mensen in Almere en omstreken 

meer plezier gehad van onze ballonnen. Weer een verloren partij dus. Onderdeel klaar, tijd voor een 

sapje. En weer meer supporters kwamen er binnenstappen. Daarna op naar onderdeel vijf. Dit 

onderdeel zag er zeer spectaculair uit met een waterbak in het midden waarover een balk lag. 
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Een beker met water moest op een helm door het parcours worden gebracht. Maarten was het 1
e
 

slachtoffer die over de waterbak heen mocht. Helaas liet hij in het midden van de waterbak zijn 

beker vallen, die dus in het midden van de waterbak viel. Plons Maarten in de waterbak om de beker 

uit de waterbak te halen. Hierna redden Robert en Jerry wel de overkant van de waterbak. Helaas 

bleken onze tegenstanders weer net iets sterker en trokken we net aan het kortste eind voor de 

overwinning. Even met zijn allen Maaike leren zwemmen in de waterbak. En omdat Jerry niet goed 

oplette gelijk ook Jerry even zwemles geleerd ☺  

 

Vijfde onderdeel voorbij een hoop natte mensen erbij, nog geen onderdeel winnend afgesloten maar 

wel weer een sapje verdiend vonden wij. Daarna op voor het laatste onderdeel. Dit was een 

opblaaskussen waarin je met een elastiek werd vastgemaakt. Je moest proberen zo veel mogelijk 

meters te maken om daarna een tegel neer te leggen op de plaats tot waar je gekomen was. Onze 

tegenstander waren de makelaars van Helen Knoop. En 1 van de heren vond het verstandig om te 

zeggen dat hij vroeger bij de Bijmaat had gespeeld. Eindelijk ging het knopje om en de winners 

mentaliteit kwam bovendrijven. Na een heftig gevecht mochten wij ons terecht voor de 1
e
 keer deze 

dag winnaars noemen van een onderdeel. Sapje was weer verdiend. 

Na het sapje werd er gepoedeld en daarna mochten de deelnemers aan de eettafel plaatsnemen. Om 

een chinese maaltijd naar binnen te schuiven. De organisatie had aan de drankomzet gedacht want 

het eten was goed pittig.  

 

 

Avondprogramma Sportverkiezing van het jaar 2004. 

Het avondprogramma was goed verzorgd met optredens van dansclubs en co. Hierna ging men over 

tot de prijsuitreikingen van sportman, sportvrouw, sporttalent, sportvrijwilliger en sportteam van het 

jaar. En in deze laatste categorie hadden wij een genomineerde, jawel het 1
e
 herenteam van de TTV 

was genomineerd. Redenen: In 2004 zowel in de 1
e
 klasse als in de hoofdklasse kampioen geworden 

+ de leden van het team zetten zich allen in voor de vereniging. Tegenstanders in deze categorie 

waren het 1
e
 hockeyteam. Deze categorie werd helemaal bewaard voor het laatst. En de winnaar is: 

Tafeltennisvereniging Huizen Heren 1 !!!!! 

 

De heren mochten bloemen, beker en de felicitaties in ontvangst nemen (zie foto). Radio Phohi trad 

ook gelijk in het strijdperk om te heren live te interviewen voor de radio. Al met al een unieke 

prestatie van onze heren. De avond ging verder met een band die op zich een goed repertoire had, 

helaas vonden vele mensen snel de weg naar de uitgang waardoor het kaarsje van deze avond relatief 

snel uitging. Al met al een zeer geslaagde dag en zeker volgend jaar voor herhaling vatbaar.  

 

Robert 
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Foto: Sportploeg van het jaar 2004 Heren 1 Tafeltennisvereniging Huizen 

 

T.C.S. weer compleetT.C.S. weer compleetT.C.S. weer compleetT.C.S. weer compleet    
 

Het is verscheidene jaren geleden dat ondergetekende een stukje in de "Voltreffer" heeft geschreven. 

In de jaren +/- '63 t/m +/- '83 was het gebruikelijk dat ik vanwege mijn functie als competitieleider 

het wel en wee van onze competitie en tournooien versloeg. Het is dus, wat mij betreft, een hele tijd 

stil geweest, maar nu moet ik wel wat schrijven in mijn functie als vert. T.C.S. Onze voorzitter heeft 

mij n.l. benaderd om als vert. van de T.C.S. plaats te nemen in het bestuur. Wat na mijn positieve 

reactie de goedkeuring kreeg van de A.L.V. Mijn positieve reactie had mede te maken met de 

huidige bezetting van de T.C.S. n.l. Bert Jongerden als competitieleider en Bram Gerritse als 

tournooileider. Met deze twee zag ik een partnerschap wel zitten. Maar het was niet compleet, de 

T.C.S., wat het jaren geleden wel was. Wij hadden nog geen vertegenwoordigers van de recreanten 

in onze commissie. Maar wij hebben onze kersverse erelid Henk Oversteegen en Ina Busscher die 

recreatief speelt (beide verzorgen zij de trainingen en tournooien bij de recreanten) bereid gevonden 

om voor de afdeling recreanten in ons commissie deel te nemen. Wij zijn daar zeer content mee en 

hopen dat wij met z'n vijven in positieve zin wat voor de vereniging mogen betekenen. 

 

Nu wat over de training van onze trainer Marti Hendriksen. De laatste training voor de grote 

vakantie door hem, was op 3 mei j.l. Aan deze training die goed bezet was en bij de deelnemers in de 

smaak valt willen wij graag een vervolg geven. De bedoeling is dat we begin september de training 

onder Marti hervatten m.d.v. dat we de groepen gaan wisselen, d.w.z. de eerste groep van nu gaat 

naar 21.30 uur tot 22.30 uur en de tweede groep van nu naar 20.30 uur tot 21.30 uur. Halverwege het 

trainingsseizoen jaar gaan we de groepen weer wisselen. Jullie krijgen t.z.t. een formulier om te 

kennen te geven of jullie die training willen voortzetten. 

 

Namens de T.C.S.         Piet Knop 
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JEUGDHOEK 

 
 

 
 

Het seizoen is nog niet afgelopen 

  
  

Via deze weg wil ik Huizen 3 en Huizen 5 en natuurlijk hun begeleiders feliciteren met het behaalde 

kampioenschap. Ook feliciteer ik Henk-Jan kos en Maaike Visser met hun algemeen 

clubkampioenschap bij de jeugd. 

  

Bij de clubkampioenschappen zijn de bokalen weer uitgereikt. De toernooienbokaal moesten we 

helaas een jaar overslaan, omdat we in 2004 niet aan externe toernooien hebben deelgenomen. De 

competitiebokaal ging voor de tweede keer naar Dico van Dissel. De recreantenbokaal was dit jaar 

voor David de Haan. Nogmaals gefeliciteerd. 

  

Alhoewel de competitie is afgelopen, gaan de trainingen nog door. De trainers geven aan wanneer ze 

stoppen met training geven. Graag nog wel komen in de aankomende weken. 

Voor het nieuwe seizoen hebben wij een externe trainer gevonden voor de competitiespelende jeugd. 

Als het goed is, hebben jullie allemaal een brief gehad met de veranderingen voor de 

dinsdagtraining. Toch nog maar een samenvatting. De nieuwe trainer heet Marty Hendriksen. Hij 

gaat twee groepen trainen: een A-selectie (van 18.45-20.15 uur) en een B-selectie (van 17.15-18.45 

uur). De trainingen van donderdag, vrijdag en zaterdag blijven zoals het nu is. 
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Wat staat er nog te gebeuren? 

  

• We zijn bezig een datum te prikken om samen met de 55+ club een toernooi te houden met 

na afloop gezamenlijk eten.  

  

• We willen graag een leuke activiteit voor jullie organiseren. We zijn op zoek naar goede 

ideeën. Als iemand een idee heeft, laat het ons (Maarten, Jelle, Jerry, Peter of Patrick) dan 

weten. Spreek ons aan of stuur een e-mail. De adressen vind je op de website: 

www.nttb.nl/huizen.  

  

• Zet vast in je agenda: in week 35 beginnen de trainingen, op zaterdag 17 september begint de 

najaarscompetitie.  

  

  

Tot ziens op de vereniging, 

  

Namens de T.C.J. 

Maarten Robbers 
  

 

 

KoKoKoKompetitie Jeugd.mpetitie Jeugd.mpetitie Jeugd.mpetitie Jeugd.    
    
De voorjaarskompetitie zit er weer op,en we mogen wel zeggen dat het een zeer geslaagde was. 

Er zijn en dat moet ik toch wel even zeggen heel weinig afzeggingen geweest dat is dus heel goed. 

Jammer is het dat ons 1
e
 team wegvalt ,Jelle gaat naar de senioren, Maaike heeft geen zin meer en 

Henk Jan denkt dat hij beter kan volleyballen nou we zullen zien. 

Henk Jan was juist deze kompetitie goed op dreef, dat is ook aan zijn percentage te zien want hij 

eindigde wel op 92% en dan gaat hij stoppen jammer. 

 

Gelukkig zijn er verder nog geen afzeggingen voor de nieuwe kompetitie, dus dat is gunstig. 

Wel hebben 3 recreanten zich opgegeven om kompetitie te gaan spelen,dus gaan we hopelijk met het 

aantal teams niet achteruit. 

Deze kompetitie hebben we toch weer 2 kampioenen en dat is toch best een prestatie,jongens 

nogmaals gefeliciteerd. 

De teams waren Huizen 3 zij deden het met grote overmacht zij stonden naar de laatste wedstrijd 

maar liefst 21 punten voor op de nummer 2,dus dat liegt er niet om. 

Ook Huizen 5 werd toch nog met ruim verschil kampioen zij stonde aan het eind nog 11 punten voor 

op de nummer 2 dus ook dat is geen gelukstreffer. 

Jammer dat Huizen 4 het net niet redde,zij moesten ook de laatste wedstrijd tegen de nummer 2 

alleen zij moesten met 6-4 winnen om kampioen te zijn en dat lukte net niet. 

Zij verloren met 7-3, we zullen het er maar op houden dat dit de spanning was, en dat is ook best 

begrijpelijk. 

Maar het is tegenwoordig ook niet meer te verdoezelen hoeveel punten ze moeten halen,want dat 

hebben ze op de Zondag allemaal al op internet gezien. 

Vroeger gebeurde het nog wel eens dat ze niet wisten hoeveel ze moesten spelen om kampioen te 

worden maar dat is echt wel voorbij. 

 

 

Dan nu de Teams Huizen 1 eindigde op de 4
e
 plaats,eigenlijk had ik wel op iets hoger gerekend maar 
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het zat er toch niet in. 

Hier was Henk Jan Kos veruit de sterkste speler met zijn 92,5%,want Jelle Vijfhuize kwam niet 

verder dan 33,3% en Maaike Visser bleef steken op 9,9%, dat was dus allemaal niet zo geweldig. 

Huizen 2 deed het ook niet slecht maar een beetje wisselvallig,wel eindigde zij nog op een 3
e
 plaats 

met slechts 6 punten verschil op de nummer 1 en 2 punten op de nummer 2 dus dat lag allemaal heel 

dicht bij elkaar. 

Yorick Westland en Gerben de Jong eindigde allebei op59,9% en Martijn Gooijer kwam tot 43,3%. 

Maar gelukkig kunnen zij dat volgend seizoen verbeteren want zij gaan gelukkig wel door. 

Huizen e dan zij werden dus met grote overmacht kampioen in de derde klasse zoals ik al zei met 21 

punten verschil met de nummer 2. 

Ook dat is goed aan de percentages te zien, Dico v Dissel kwam hier dan ook tot 93,3%,Ruben Lam 

haalde 86,6% en Kevin Kos kwam op 55,5%,wat toch heel knap is als je rekent dat hij 2klasse om 

hoog was gegaan. 

 

 
     

 

Dan Huizen 4 zij misten net het kampioenschap wat er toch tot de laatste wedstrijd wel heeft 

ingezeten jammer. 

De uitwedstrijd in Amersfoort werd nog met 6-4 gewonnen  welke cijfers zij nu ook nodig hadden 

om kampioen te worden,maar helaas lukte dat niet. 

Robin Provoost en Julian Meijer kwamen deze wedstrijd helemaal niet tot winst ,wat Quinten v 

Dissel toch wel 2 keer deed. 

Maar wie weet is er evengoed nog wel een plaats in de 3
e
 klasse te krijgen we zijn tenslotte toch 2

e
 

geworden. 

De percentages hier waren voor Robin Provoost 63,3% voor Julian Meijer was dat 55,5% en voor 

Quinten van Dissel was dat 88,8%. 

Huizen 5 dan ook zij wisten het kampioenschap binnen te halen door de laatste wedstrijd met 8-2 te 

winnen van de nummer 2 ,welke wedstrijd zij uit met 8-2 hadden verloren. 

Dus je kan wel zien dat ze gebrand waren op revanche,wat dan ook ruimschoots is gelukt. 

Ze mochten deze wedstrijd zelfs met 7-3 verliezen om toch nog kampioen te worden , maar je gaat 

natuurlijk voor de winst. 

De eind resultaten hier waren 76,1% voor Herman Segers ,David de Haan kwam op 85,7%, Remco 

Nagtegaal haalde net als Herman ook 76,1% en Jori Hoencamp kwam tot 83,3% dus wat dit betreft 

kan het best een klasse hoger. 

Dan hebben we nog Huizen 6 waarvan 3 spelers voor het eerst kompetitie speelde ,en dat heel niet 

slecht deden. 

Zij eindigde op de 5
e
 plaats in de 5

e
 klasse wat opzich al een prestatie is want de meeste 

nieuwkomers beginnen in de 6
e
 klasse. 

Dus dat belooft nog wel wat. 

Leuk is het dat je iedere week ziet dat ze beter gaan spelen,wat ook beaamt wordt door hun coach 

Henk Oversteegen. 

 

 

 

Nou dan volgend seizoen maar weer doorgroeien ,niet alleen met tafeltennis maar ook zelf. 
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Daarom is de prestatie ook al zo goed als je kijkt naar de lengte van sommige spelers. 

De persoonlijke resultaten zijn hier ,Joshua Telkamp hij speelt dan wel iet langer hij kwam op 48,1% 

en Wout de Wit haalde 49,9%,Maxim vd Kaay kwam uit op33,3% en Nico Sentini bleef steken op 

16,6%,al met al dus niet slecht. 

Dit was het dan weer wat de kompetitie betreft,proberen jullie allemaal nog een beetje te stijgen op 

de ranglijst dan gaat het goed. 

Ik hoop ook dat onze nieuwe kompetitie spelers zich snel op hun gemak voelen in de kompetitie. 

Jongens denken jullie er wel om als je kompetitie gaat spelen dat je wel een shirt moet aanschaffen, 

maar ik geloof dat de meeste dit al hebben gedaan. 

De nieuwe kompetitie start weer rond September, ik denk na de schoolvakanties. 

Ik weet niet of er nog een voltreffer komt voor de vakantie, anders wens ik jullie allemaal een heel 

goede vakantie toe. 

En komt er toevallig nog een voltreffer dan doe ik het nog wel een keer. 

Namens de Techn.Comm.Jeugd 

 

Peter v/d Broek.       

 

 
 

 

 

Jeugdteam zes komt de tweede competitiehelft beter uit de Jeugdteam zes komt de tweede competitiehelft beter uit de Jeugdteam zes komt de tweede competitiehelft beter uit de Jeugdteam zes komt de tweede competitiehelft beter uit de 
startblokken.startblokken.startblokken.startblokken.    
        
In de eerste helft waren de puntjes bij elkaar gesprokkeld door hoofdzakelijk Joshua en Wout. Maar 

in de tweede helft lieten ook  Maxim en Nico zien dat de training niet voor niets is. Steeds beter 

werd er gespeeld en ook steeds slimmer, er werd gekeken en de tegenstander werd vaak slim 

bestookt op de zwakke plekken. 

Wat mij als coach eigenlijk het meeste plezier bezorgt is het zien dat je team er ook plezier aan 

beleeft en dat ze respect hebben voor de tegenstander en beslissingen accepteren, dat is bij de 

senioren nog wel eens anders. 

We staan nu voor de laatste wedstrijd van de competitie tegen de concurrent voor de laatste plaats. Ik 

durf bijna op voorhand te zeggen dat we HTTC met een verlies naar huis sturen. Het kan evenwel 

raar lopen, dus helemaal gerust ben ik er nog niet op, maar als jullie de Voltreffer in handen hebben 

is de uitslag al lang bekend. 

Ik hoop dat we komend seizoen met elkaar door kunnen gaan en dat we dan strijden voor de 

bovenste plaatsen. 

  

Henk Oversteegen 
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UITJE VOOR DE JEUGD NAAR CENTERPARCS UITJE VOOR DE JEUGD NAAR CENTERPARCS UITJE VOOR DE JEUGD NAAR CENTERPARCS UITJE VOOR DE JEUGD NAAR CENTERPARCS DE EEMHOFDE EEMHOFDE EEMHOFDE EEMHOF    
 
 

Voor het eerste uitje van 2005 was besloten naar het zwembad  

De Eemhof te gaan van Centerparcs. Na een brand was hij helemaal  

verbouwd en moesten we dus maar even gaan kijken of het nog steeds leuk was. 

 

In totaal gingen er 12 jeugdleden mee zwemmen. We vertrokken om 10.00 uur ’s ochtend vanaf de 

club, om rond kwart voor elf in Zeewolde te arriveren.  

Om bij het zwembad te komen moesten we eerst nog een stuk door het park lopen, maar teon we er 

eenmaal waren, lagen we snel in het water.  

 
 

 

 

 

     

 

   

 

 

Ik moet zeggen dat het nieuwe zwembad me een beetje tegenviel in vergelijking met het vorige 

zwembad. In plaats van 3 wildwaterbanen is er nu nog maar 1 en is het ‘onderwater’aquarium 

helemaal verdwenen. Daarvoor in de plaats is een soort watergolf gekomen waarop je met een 

bodyboard kan aanklooien.  

Het lijkt nu misschien alsof het geen goede keus is geweest om daarheen te gaan, maar dat is zeker 

niet waar. Het was een gezellige groep en natuurlijk ook het zwemmen zelf was leuk.  

 

Om 17.00 uur was het weer tijd om te gaan en gingen we om kleden. Toen bijna iedereen al klaar 

stond om te gaan, kwam David de Haan erachter dat hij zijn schoenen kwijt was en geen idee had 

van waar ze zouden kunnen zijn. Gelukkig waren zijn schoenen gevonden en naar het personeel van 

het zwembad gebracht, zodat hij niet gedragen had hoeven worden ☺. 

 

Eenmaal bij de club terug, stond daar nog een bak patat met een frikadel of kroket en cola/fanta 

klaar.  

 

Als laatst wil ik nog even kwijt dat dit uitje mede mogelijk werd gemaakt door de Club van 25 die 

een deel van de kosten voor haar rekening nam. ☺☺☺ 

 

Namens de TCJ, 

 

Jelle Vijfhuize 
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EINDELIJK NA 5 

JAAR WEER 

TERUG 

 
 

DE 

DART 

COMPETITIE 
 

 

 

 

!!! SCHRIJF JE IN OP HET FORMULIER ACHTER IN DE KANTINE !!! 
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Hallo iedereen, 

 

Zoals je op de posters al hebt kunnen lezen, zal er weer een dartscompetitie worden georganiseerd. 

In deze brief zal ik uitleggen hoe, waar en wanneer de competitie zal gaan plaats vinden.  

 

Uiteraard is de plaats waar gedart zal worden de kantine van de TTV Huizen. De competitie zal 

ongeveer 5 à 6 avonden duren, verspreidt over evenveel maanden waarna de tweede winnaar van de 

Dartsbokaal bekend zal worden. De eerste winnaar is natuurlijk die van 5 jaar geleden: Bart 

Vijfhuize. 

 

De wedstrijden op een avond zullen beslist worden door het best of 3/5/7-systeem, het ligt er maar 

aan hoeveel aanmeldingen er zijn. Een leg (game) kun je winnen door zo snel mogelijk van de 501 

naar de 0 te gooien.  

Na de poule zullen de kwart-, halve- en uiteindelijk de finale gespeeld worden. Uiteindelijk zullen 

we dus een top 5 hebben.  

De top 5 van de avond zal punten krijgen. Deze punten zullen elke keer opgeteld worden en zal in 

december 2005 de echte winnaar bekend zijn.  

 

Hieronder dan nu de lijst met het aantal punten, dat je krijgt wanneer je in de top 5 komt: 

 

Top 5      

 

1
ste 

 10 punten    

2
de 

 8 punten    

3
de

  6 punten    

4
de 

  4 punten   
 

5
de

  2 punten
  

 

 

Wil je meedoen, schrijf je dan zo snel mogelijk in op het formulier op het Jeugdbord achter in de 

kantine. 

 

Heb je verder nog vragen over hoe en wat, kom dan even naar me toe. Wanneer dat niet gaat kun je 

natuurlijk ook even bellen. 

 

 

Jelle Vijfhuize   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITEITENKALENDEACTIVITEITENKALENDEACTIVITEITENKALENDEACTIVITEITENKALENDE
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RRRR    
   

Mei 2005   

 Dag Datum  Begintijd Activiteit                    Jeugd  

Senioren 

Za 14-05  20.30 uur Klaverjassen      x 

Ma 16-05    Phoenixtoernooi Delft     x 

Za 21-05  18.00 uur Uitje vrijwiligers 2004    x x 

 

 

Juni 2005   

 Dag Datum  Begintijd Activiteit                    Jeugd  

Senioren 

Vr 24-06  20.00 uur Afsluitavond voorjaarseizoen   x x 

 

 

Augustus 2005   

 Dag Datum  Begintijd Activiteit                    Jeugd  

Senioren 

Di 23-08  20.00 uur 1e avond open najaarseizoen   x x 

Za      27-08  17.00 uur Openings barbecue najaarseizoen  x x 

 

 

September 2005   

 Dag Datum  Begintijd Activiteit                    Jeugd  

Senioren 

Ma 12-09    Start najaar competitie    x 

Za 17-09    Start najaar competitie   x 

 

 
 

Maandelijks terugkerende aktiviteiten 

 

    Elke 1e woensdag van de maand     

    schoonmaken kantine 19.00 uur 

 

    Elke 2e woensdag van de maand 

    bestuursvergadering 20.15 uur 

     

Elke woensdagmiddag 14.00 - 17.00 uur 

    55+club 


