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Jaargang 40, nummer 1, februari 2006  

 
 

 
Jaargang 40, een jubileum jaar voor de Voltreffer dus!!!!!!!!!!!!!!! 

Had wat voeten in aarde om deze Voltreffer bij u in uw handen te krjigen. 

Alle kopie was netjes aangeleverd, tegenwoordig natuurlijk via internet. 

Echter de redacteur vond het leuk om tussendoor te gaan verhuizen. 

Alles geregeld via internet, ook met de KPN. De telefoon inclusief ADSL zou 23 januari worden 

overgezet van het oude huis naar het nieuwe adres.  Deadline van inleveren kopie Voltreffer was 7 

februari, dus een mooie buffer ertussen. Zaterdag 28 januari in de praktijk verhuisd. 

‘s Middag de telefoon in het stopcontact geplugd, geen beltoon oh oh 

De maandag erop de KPN gebeld: meneer wij hebben helemaal geen verhuizing van u staan, heeft u 

van ons een brief gehad? Nee wel een ontvangstbevestiging in de mail, maar daar kan ik nu vanwege 

“omstandigheden” niet bij……… Meneer we gaan het alsnog voor u regelen binnen 5 werkdagen 

nemen wij contact met u op, kan dit niet sneller meneer KPN, nee standaard procedure voor iedereen. 

De volgende morgen al een brief in de brievenbus, u analoge telefoonlijn werkt volgende week 

maandag op het nieuwe adres. Ik gelijk maar even gebeld, analoog telefoonlijn is dat inclusief ADSL. 

Natuurlijk meneer dat zetten wij in 1x over. Maandag 6 februari, ja ja een beltoon op de telefoon, we 

kunnen weer bellen via de vaste lijn, ben benieuwd of ADSL werkt. PC aan, stekker in het modem, 

geen signaal………………. Gelijk KPN weer gebeld, verhuizing van ADSL meneer daar zie ik hier 

helemaal niets van staan. Meneer KPN heb u collega vorige week nog gesproken, alles zou in 1x 

overgaan. We gaan voor u uitzoeken wat er aan de hand is, u wordt binnen 5 werkdagen teruggebeld. 

De vrijdag daarop nog niets gehoord van KPN, laten we maar weer is bellen. Hallo, hoe staat het met 

mijn ADSL, oh meneer bent u nog niet teruggebeld dat is apart. Ik zie dat u aanvraag voor ADSL voor 

volgende week woensdag gepland staat. Zal wel dacht ik. Woensdag avond, laten we het nog maar is 

proberen, helaas kan er nog steeds niet op. Donderdag JAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

eindelijk. Mailbox ondertussen afgesloten vanwege overload of mail. Maar we kunnen aan de slag en 

hier is die dan het 1e nummer van de 40e jaargang van deze Voltreffer. 

Opvallend hierin is dat de jeugd zich van een goede schrijverskant heeft laten zien. 

 

Iedereen veel leesplezier toegewenst 

       Namens de redaktie 

           Robert 

 

 

Ps. De teams die afgelopen seizoen niet kampioen waren geworden zouden zich dit seizoen kunnen 

optrekken aan de foto’s aan de wand van de kampioenen van het afgelopen seizoen. Halverwege de 

senioren competitie nog geen foto gezien in de kantine en meende me toch te herinneren dat we een 

groot aantal kampioenen hadden. Piet waar blijven de foto’s ☺  
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Van de voorzitter 
 

De maand februari was net begonnen, we waren bezig met de derde competitieronde en we kregen een 

vervelend bericht. Michael Wuck is overleden op 29-jarige leeftijd. Hoewel hij sinds enkele jaren 

geen lid meer was, was hij toch meteen weer in mijn gedachten vanwege zijn bijzondere 

aanwezigheid op de club in de jaren dat hij lid was (1994-2001). Het bestuur wenst de familie veel 

sterkte toe de komende tijd. 

 

Op de nieuwjaarsreceptie was ik helaas geveld door de griep waardoor ik het tafeltennisjaar niet kon 

openen. Maar gelukkig nam Maarten het als vice-voorzitter graag waar, Maarten nog bedankt 

hiervoor, het was een geslaagde avond. Achteraf hoorde ik dat er een aantal leden niet de moeite nam 

de nieuwjaarsreceptie te bezoeken maar liever gingen tafeltennis, persoonlijk vind ik dat heel jammer, 

terwijl dat dus niet de bedoeling was. Volgend jaar zal er van tevoren aangegeven worden of er tijdens 

de nieuwjaarsreceptie getafeltennist kan worden, hier zal dan ook rekening mee gehouden worden in 

de zaalurenplanning. 

 

De sponsoring van het eerste herenteam door Prima Donna Kaas en het eerste jeugdteam door De 

Groot Verzekeringen is bijna rond. De sponsoring betreft trainingspakken, shirts en broekjes. De 

kleding is voor de eerste competitiewedstrijd uitgereikt aan de teams. Namens De Groot 

Verzekeringen waren Jan de Groot en Dirk-Jan van Leeuwen aanwezig bij de uitreiking aan het eerste 

jeugdteam, een mooie foto met bijpassend stukje heeft al in de Huizer Courant van 2 februari 2006 

gestaan. De trainingspakken ontbreken helaas nog, die staan op nalevering. Namens Prima Donna 

Kaas zal Jan Kos het eerste herenteam nog vergezellen op de foto voor een stukje in de krant. De 

contacten aangaande de kledingsponsoring moeten nog ondertekend worden. Wij zijn heel tevreden 

met deze aanvullende sponsoring en er van overtuigd dat dit zorgt voor het extra zetje voor promotie 

naar de landelijke C-klasse voor jeugd 1 en handhaving in de 3
e
 divisie voor heren 1. 

 

Het bestuur van de T.T.V. Huizen is door gemeente aangesproken over de staat waarin de 

accommodatie te vaak wordt aangetroffen, rommelig en vies. Begin februari zijn Kees, Jeroen en ik 

op het gemeentehuis geweest voor een gesprek. Hieruit blijkt dat de overige huurders, dat worden er 

steeds meer, regelmatig klachtenformulieren invullen waarop aangegeven staat of de accommodatie 

schoon en netjes aangetroffen is of juist niet. De T.T.V. Huizen ziet de accommodatie eigenlijk een 

beetje als haar eigen waardoor we, op een enkeling na, geen klachtenformulieren invullen. Meestal 

ruimen we zelf op, repareren we iets, bellen de glaslijn of nemen contact op met de juiste persoon bij 

de gemeente. De gemeente waardeert dit zeer. De ambtenaren verantwoordelijk voor de formulieren 

en de inspecteurs die regelmatig de zalen controleren zien hierdoor bijna geen formulieren van ons 

waardoor er de indruk ontstaat dat wij onzorgvuldig met de zalen omgaan. Een recent voorbeeld gaf 

dat maar weer eens aan. Na een zeer druk bezochte zaterdag op 15 januari zijn de zalen, kleedkamers 

en sanitaire ruimten door ons nagelopen, opgeruimd en schoongemaakt, het enige punt van kritiek was 

dat alle afvalbakken vol zaten. ’s Zondags was er een andere huurder die op het formulier aangaf: “de 

zalen zijn zeer rommelig achtergelaten maar we konden gelukkig wel sporten”, vervolgens was er 

maandagochtend een inspectie die aangaf: “flesjes, blikjes, chips door de zalen en berging, tafels en 

stoelen uit alle hoeken van het gebouw in de zalen, prullenbakken vol met water etc.”.  
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De gemeente heeft ons hier dinsdag via de mail op gewezen en ons de gebruiksvoorwaarden nog eens 

voorgeschoteld, te weten: geen hinder veroorzaken in de omgeving, geen dranken en etenswaren 

nuttigen in de zalen, roken verboden, alles ordelijk achterlaten, etc.. En dat als een huurder zich hier 

niet aan houdt de voortvloeiende kosten voor de huurder zijn en dat de huurovereenkomst beëindigt 

zal worden. Kortom een zeer serieuze zaak. Ondanks dat wij weten hoe het gegaan is kunnen we niets 

bewijzen. Dus wil ik alle leden vragen alert te zijn op rommel, beschadigingen en andere bijzondere 

zaken (denk aan brand, inbraak, vandalisme, openstaande deuren). Mocht je iets constateren meld het 

dan meteen aan de barmedewerker of een bestuurslid zodat er een formulier ingevuld kan worden en 

de gemeente op de hoogte gesteld kan worden. Ten overvloede geef ik aan dat de T.T.V. Huizen niet 

zonder de zalen kan om te kunnen tafeltennissen, dus wees alert en denk mee. 

 

 
 

Op woensdag 1 februari 2006 hebben Peter, Kees, Jeroen en ik een rondgang door de accommodatie 

gemaakt met Piet Wouda van de gemeente Huizen. Tijdens deze rondgang hebben we geprobeerd alle 

onvolkomenheden aan de accommodatie door te nemen zoals bediening zonneschermen, lekkage 

kozijnen, gebrekkige ventilatie, slechte verwarming, teveel glaswerk (vervangen door houten 

panelen), wateroverlast in de kleine douches, temperatuur van de douches (dan te koud, dan te heet), 

vloer in de toiletten vervangen i.v.m. stank, een vrijhangend toilet en een urinoir, vochtproblemen, 

vouwwand tussen de kantine en de zaal, regenwaterafvoer op de bestuurskamer. In het kader van de 

renovatie van het Holleblok inventariseert de gemeente alle problemen en wensen. Wij gaan er vanuit 

dat er snel iets aan gedaan kan worden, afwachten dus. 

 

De gemeente verraste ons begin februari (02-02-2006) weer met een planningsfout in de zalen, ze 

hadden de zalen dubbel verhuurd. En helaas werd weer de 55+ club de dupe op woensdagmiddag. We 

hadden gehoopt dat de gemeente, na de problemen van de 55+ club begin 2005 (vanwege een brand in 

de Huizermaatschool was er een tekort aan zalen waardoor de 55+ club haar tijden aan moest passen), 

hier beter op zou letten. Op vier woensdagmiddagen zou er niet gesport kunnen worden tot 17.00 uur 

maar tot 15.30 uur, beginnende op 08-02-2006. Na diverse telefoongesprekken is de betreffende 

ambtenaar zelf op bezoek geweest bij de 55+ club om de situatie op te lossen. Door creatief mee te 

denken is de 55+ club zelf tot een oplossing gekomen met de gemeente en de andere huurder en zal de 

55+ club nagenoeg geen hinder ondervinden van de andere huurder. Goed geregeld mannen! 

 

Bram Gerritse heeft via zijn werk bij de ING-bank een sponsorpakket ter waarde van € 550,- weten te 

regelen. Uit een sportcatalogus heeft het bestuur een groot aantal gezelschapsspellen en batjes besteld. 

Bram, nogmaals bedankt namens de leden. 

 

De geplande discussieavond, georganiseerd door het sportplatform en de gemeente, over toekomstig 

sportbeleid met de politiek was geen succes. De T.T.V. Huizen was aanwezig en had de indruk dat het 

meer een avond om kiezers te winnen was. Wel hebben we afspraken gemaakt met diverse politieke 

partijen om na de gemeenteverkiezingen van gedachten te wisselen over bepaalde onderwerpen zoals 

bijvoorbeeld kostentoerekening voor de accommodatie (zowel binnen- als buitenaccommodaties), 

beschikbaarheid van zaalruimte, voortgang sportnota, breedtesportstimulering en stimulering van 

sport door de gemeente. 

 

Het jaarlijkse Sportgala is ook een actiepunt van het sportplatform. Van Dalen Sports en het 
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sportplatform hebben vanwege de matige belangstelling voor de sportdag en de uitreiking van de 

prijzen sportman/vrouw/ploeg/talent/vrijwilliger van het jaar, voorgesteld om het Sportgala als 

vrijwilligersavond neer te zetten en het sportieve gedeelte overdag te laten vervallen. De T.T.V. 

Huizen heeft aangegeven dat jammer te vinden omdat wij de oude opzet altijd leuk vonden en altijd 

vertegenwoordigt waren. Ons voorstel om de spelletjes te handhaven, halverwege een pauze in te 

lassen t.b.v. de sportverkiezing, en af te sluiten met een buffet (dus geen avondprogramma) waardoor 

het allemaal beter betaalbaar is en de sporters hun gezin op zaterdagavond niet alleen hoeven te laten, 

heeft het niet gehaald. Sterker nog er komt in 2006 helemaal geen sportgala. De sportverkiezing zal 

plaatsvinden in de afscheidsweek van burgemeester Verdier op vrijdag 24 maart 2006. 

 

 

 
De A.L.V. zal gehouden worden op woensdag 29 maart 2006. De agenda en de toelichting op de 

agenda vindt u elders in deze Voltreffer. Op de komende A.L.V. zal het jaar 2005 besproken worden 

in de vorm van jaarverslagen en financiële stukken. Het bestuur zal een voorstel doen betreffende de 

overgang naar groen/gele shirts, zie hiervoor de toelichting op de agenda. Zoals u weet speelt heren 1 

en jeugd 1 de voorjaarscompetitie al in groen/geel, de officiële clubkleuren zijn ook groen/geel. 

Vanwege leveringsproblemen in het verleden is er toen voor gekozen om over te stappen op blauwe 

shirts. De gelegenheid doet zich nu voor om terug te keren naar de ware clubkleuren. Het bestuur 

heeft hier uw toestemming voor nodig. Ook komt de begroting voor 2006 aan de orde, alsmede de 

huldiging van de jubilea en de uitreiking van de mentaliteitsbeker. Personen die in aanmerking komen 

voor een 10-, 25- en 50-jarig jubileum worden uitgenodigd in de Voltreffer en in de A.L.V.-set om 

hun speldje op de A.L.V. overhandigd te krijgen. Dus toon uw betrokkenheid, denk en beslis mee! 

 

Ten aanzien van de bestuurssamenstelling voor 2006 heeft André Rebel aangegeven te stoppen als 

secretaris, hier is dus een vervanger voor nodig. De komende periode zal ik een aantal personen 

aanspreken om de functie van secretaris op zich te nemen, deze namen zijn onder andere gekomen uit 

de in het verleden gehouden vrijwilligersenquête. Wij zoeken iemand die betrokken is bij de 

vereniging, graag iets wil doen voor de vereniging, geïnteresseerd is in wat er achter schermen nodig 

is om de T.T.V. Huizen draaiende te houden en het werken in teamverband. De belangrijkste taken 

zijn het notuleren tijdens bestuursvergaderingen (circa 10 per jaar), het verspreiden van verslagen en 

het bijhouden van de inkomende en uitgaande post. Dus spreek mij aan of bel me, de vereniging heeft 

je nodig. 

 

Frank Hagen 

 

 

 

Wist u dat:  De mogelijkheid zich voordoet om weer terug te keren om te spelen in onze 

   originele clubkleuren 

Wist u dat:  U ook uw stem hierover kan geven 

Wist u dat:  Komt dus allen naar de algemene ledenvergadering  
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Reminder 
 

Eind december kregen 62 leden die niet per automatsche incasso betaalden een brief thuis met het 

verzoek om aan te geven hoe zij in de toekomst willen gaan betalen daar T.T.V. Huizen per 1 januari 

2007 geen gebruikt meer zal maken van acceptgirokaarten. 

 

Inmiddels heb ik 25 strookjes retour ontvangen, de meeste leden stappen over naar een automatische 

incasso, enkelen ontvangen liever een factuur. Hierbij een reminder voor wie zijn briefje nog niet 

heeft ingeleverd. 1 januari 2007 lijkt nog ver weg, 2006 is tenslotte pas begonnen maar een jaar is 

toch ook zo weer voorbij is mijn ervaring! Graag zou ik in de komende maand de resterende 37 

strookjes tegemoet zien. Inleveren kan bij één van de bestuursleden (zie voor de adressen het colofon 

van de Voltreffer) of in mijn “postvakje” in de bestuurskamer. Voor wie zijn briefje even niet meer 

kan vinden is het strookje hieronder nogmaals afgedrukt. 

 

Alvast bedankt voor de moeite. 

Monique Gerritse-van de Brug 

 

 

--- � --- � --- � --- 

a.u.b. aankruisen wat van toepassing is 

 

Naam lid:   _________________________________________________________________ 

 

���� Ja, hiermee ga ik akkoord dat de T.T.V. Huizen in het vervolg de contributie automatisch 

incasseert 

 

Naam rekeninghouder: _____________________________________________________ 

 

Rekeningnummer : _____________________________________________________ 

 

Datum:   ____-____-________ 

 

Handtekening:  _____________________________________________________ 

 

• De contributie wordt in januari en juli, aan het einde van de maand, van uw rekening 

afgeschreven.  

• Per keer ontvangt u een korting van € 0,75. 

• Vanzelfsprekend kunt u het automatisch incasso op elk gewenst moment laten beëindigen. 

• Bent u het niet eens met het afgeschreven bedrag, dan kunt u dit zonder opgaaf van redenen 

laten terugboeken door binnen 30 dagen contact op te nemen met uw bank. 

 

���� Nee, ik wil niet per automatische incasso gaan betalen 

  

• U ontvangt in januari en juli, aan het begin van de maand, een brief waarin u wordt verzocht de 

contributie via een overboeking over te maken naar de rekening van de T.T.V. Huizen. 
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Van de ZKC 
 

Om onduidelijkheden te voorkomen in de toekomst heeft het bestuur besloten om een “nieuwe regel” 

in te voeren voor de trainingsavonden. Namelijk: Indien er competitie is op dinsdag of donderdag 

mogen er maar  maximaal 5 tafels in zaal 1 staan. Dit is inclusief de tafel waar de wedstrijd(en) op 

gespeeld worden. Als er geen competitie is, kan er eventueel nog wel één bij. Maar ga niet staan 

proppen om er zeven in te zetten, we hebben nog een zaal. 

Hou dus rekening met elkaar, want alleen zo houden we het gezellig en sportief. 

 

Namens het bestuur, 

Kees Visser. 

 

 

 
   

Materiaalpech?? 
 

Het valt mij de laatste tijd op dat er steeds nonchalanter met spullen omgegaan wordt. Netjes die om 

de haverklap gerepareerd moeten worden, tafels die er bijstaan of ze van 3-hoog naar beneden zijn 

gegooid, telborden waar om de 2 nummers zowat wel wat los zit. Ik word er persoonlijk niet vrolijk 

van. Het lijkt erop dat iedereen denkt dat het toch niet van zichzelf is, of het is gewoon lompigheid. 

Als je bedenkt dat de laatst aangeschafte tafels pas 4 jaar oud zijn en je ziet dat er één verfomfaaid in 

het hok staat, zakt de moed in je schoenen. 

Vanuit het bestuur en de ZKC in het bijzonder is het in ieder geval de reden geweest om te wachten 

met het aanschaffen van nieuw materiaal. Er zal eerst structureel iets moeten veranderen aan het 

gebruik. Dat is natuurlijk moeilijk als je met ondeugdelijk materiaal nog voorzichtig moet doen, maar 

laat het dan voorlopig niet erger worden.  

We zijn allemaal verantwoordelijk voor de spullen die we hebben. Hou jezelf en een ander in de gaten 

als er wat opgezet wordt, of opgeruimd. Een paar tips: 

- Draai netposten niet té vast 

- Als je ze losmaakt draai ze dan los i.p.v. ze los te trekken 

- Draai het netje netjes om de post heen  

- Zet een tafel desnoods met twee personen op 

- Kijk of de wielen niet op de rem staan 

- Kijk of de rode beugel is ingeklapt zo die er nog zit onder het tafelblad 

Het zijn de kleine dingen die het doen. En dat scheelt weer in onderhoud. Zo heeft Peter misschien 

nog een keer wat langer plezier van zijn werk. 

We willen allemaal het beste van het beste en dat kan ook, als we er maar moeite voor willen doen! 

 

Namens de ZKC 

Kees Visser. 
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De tafeltennisweek van.......Henk Klein 
 

Robert wil toch elke keer weer die Voltreffer volkrijgen, dus heb ik maar een nieuwe rubriek in het 

leven geroepen “De tafeltennisweek van....” U begrijpt het al, uw naam kan hier de volgende keer 

komen te staan. Als eerste zal ik het goede voorbeeld geven en mijn avonturen van de afgelopen week 

op tafeltennisgebied (de rest is niet zo interessant) aan u melden. 

Doordat mijn vrouw dinsdagavond niet naar school hoefde, kon ik weer eens een keertje gaan 

pingpongen op de dinsdag. Een zeer drukke avond is mij opgevallen. Een heleboel mensen willen 

graag beter worden en komen dus een uurtje trainen bij Martin, die het waarschijnlijk erg goed doet, 

want er waren vele kampioenen afgelopen seizoen. Anderen , zoals ik, die geen zin hebben om beter 

te worden, gaan zelf lekker een balletje slaan met iemand waarvan je zeker weet dat je niet helemaal 

word weggeslagen. Het enige wat wel jammer is dat je lang moet wachten op een tafel die vrij komt. 

Nou is mijn geheugen door diverse oorzaken al aardig aangetast, maar sommige dingen (alleen als het 

in mijn voordeel is) onthoud ik nog wel . Volgens mij is er op de vorige ledenvergadering over dit 

onderwerp een discussie geweest en er is toen niets besloten, maar er is wel een algemene regel 

voorgedragen. Die regel houd in dat mensen die nog moeten gaan trainen hun tafel vrijmaken voor 

degenen die staan te wachten. U begrijpt het al, sommige mensen begrijpen dat, maar zoeken toch 

naar de mazen in het web en denken lekker slim te zijn om te gaan tafeltennissen met iemand die geen 

training heeft zodat die toch lekker dat uurtje kan gaan spelen.  

 

        
 

Wie de schoen past trekke hem aan, zou ik zeggen. Ik zet geen namen en prenten erbij, want voor je 

het weet eisen een heleboel landen excuses van mij. 

Uiteindelijk hebben Jeroen en ik toch een tafel bemachtigd en hebben velen druppels later die weer 

vrijgemaakt. Wij spelen altijd zeer lekkere rally’s, want Jeroen houd graag de bal op tafel en wil ook 

altijd graag winnen, al zegt zijn gelaatsuitdrukking soms wat anders. Trap ook nooit in zijn 

overdreven reactie als die een sorrybal heeft, want hij meent er geen bal van. Ik kan het weten, want 

speel al jaren competitie met hem. Tegenwoordig valt Jeroen ook regelmatig aan en daar schrik je 

soms wel van, want ze zijn meestal nog goed ook, hopelijk gaat hij dit ook meer doen in de 

competitie. Mijn eigen spel was die avond ook wel om over naar huis te schrijven, maar dat heeft geen 

zin, want tafeltennissen vind ze niet zo interessant, mijn dochter wel , of is dat alleen maar om de 

snoep en patat. 

Na een stuk of dertien games (7-6 voor mij, maar dat is vaak ook andersom) even een paar spa-roodjes 

naar binnen werken. De barman, Rob Barendregt, keek daar erg van op, want die denkt dat ik altijd 

maar aan de wanta’s zit. Hij begrijpt niet dat sommige mensen geen drank nodig hebben om te 

discussiëren. Doordeweeks geen drank voor mij, want ik moet normaal om 5 uur op, dus dat wordt 

anders best gezellig op de vroege morgen als ik wel doordeweeks ga drinken.  

Na wat spijkers met koppen te hebben geslagen , vooral met Kees Visser , en nog wat geouwehoerd te 

hebben met sommige leden, weer op huis aan en vrijdag maar weer lekker competite spelen. 

 

Vrijdags maak ik tegenwoordig ook vaak een extra hapje voor de kantine en dit keer dacht ik aan een 

“broodje gebakken marinier”. Dit ken ik vanuit mijn werk bij de marine en dat smaakte altijd wel 

lekker. Even googglelen (wat een woord) en gevonden. Na wat aanpassingen mijnerzijds moest ik 

even een testpersoon hebben om dit uit te proberen. Gelukkig zijn mijn vrouw en dochter niet zo dik, 

dus kan ik hun wel als proefkonijn gebruiken, er was ook nog een nichtje aanwezig die ook nog wel 
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een kilootje kan gebruiken. Volgens hun was het wel lekker, maar iets te pikant.  

 

Nou moet u weten dat hun een korreltje peper al pikant vinden, dus daar trok ik me niets van aan. 

Goedgekeurd door de Colombiaanse bond van huisvrouwen.  

Om half acht snel naar de club mijn tas neerzetten en op de fiets naar de Boni om de diverse 

benodigdheden te halen voor het “broodje gebakken tegenstander”, klinkt wat leuker dan marinier. 

Alles gekocht en terug lopend naar de club....He waar is mijn fiets, helaas , staat nog bij de Boni, en 

weer terug. Mijn hersencellen toch aangetast door die spa-roodjes , denk ik. 

Even snel het eten voorbereid en Kees en Paul  konden hun gang gaan later. 

 

 
 

 

Wij moesten spelen tegen VTV die 1 punt achter ons stonden, wij waren koploper. Het was een leuke 

wedstrijd , waarbij weer velen partijen in vijven gingen. Jeroen had de ongelofelijke pech dat hij drie 

partijen nipt in vijven verloor. Ik zelf was redelijk op dreef, maar kon op het moment suprème geen 

potten breken en verloor daardoor 2 keer. De laatste partij was erg raar. De tegenstander stond de hele 

avond met een gezicht van, wat doe ik hier en ik wil zo snel mogelijk weg, maar tegen mij had hij het 

licht weer gezien en sloeg mij alle kanten op. Technisch prima, maar mentaal dus erg zwak, maar daar 

kon ik net niet van profiteren. Over mentaal gesproken.........Jerry van Leeuwen speelde dit keer een 

zeer degelijke wedstrijd en scoorde een hattrick. Hij leent daarbij wel af en toe de geluiden van Tarzan 

of zo, maar het schijnt te helpen. In het verleden heb ik weleens geschreven dat de jeugd ons voorbij 

moet streven en dat is nu ook gelukkig gebeurd. Jerry en Jurriaan Dekker staan erg goed te spelen en 

daar kunnen wij oude lullen (Jeroen en ik) nu een voorbeeld aan nemen. Ik had eerlijk gezegd niet 

verwacht dat zij het zo goed zouden doen, maar ze verdienen nu alle lof en ik hoop dat ik ze een 

beetje kan bijhouden, zodat we uiteindelijk niet te hoeven degraderen. In onze poule ligt alles erg 

dicht bij elkaar, dus er kan van alles gebeuren.  

Na de wedstrijd nog wat afgebabbeld, gedronken en gegeten (de broodjes tegenstander vielen goed en 

alles was weer op).  

’s Morgens vroeg weer thuis en lekker gesnurkt tot een uur of tien.  

 

 

’s Middags opnieuw naar de Boni, want volgens Kees moest er weer gegeten worden. Nu toch maar 

gelijk teruggefietst.  

Huizen 1 speelde tegen De Veluwe en dat was een leuke wedstrijd. Helaas verloor Huizen met 6-4, 

terwijl er toch wel 5-5 had ingezeten. Jeugd 1 deed het fantastisch en won met 10 – 0. Mochten deze 

jongens nog lang bij ons spelen, dan verwacht ik dat zij binnen 3 of 4 jaar weleens voor een verrassing 

kunnen gaan zorgen bij de senioren clubkampioenschappen. 

De broodjes vlogen wat minder over de toonbank, maar dat kon verklaard worden. De familie Visser 

en aanhang moesten nog gaan uiteten en dat scheelt een broodje of 10, dus dan had alles wel 

opgeweest en ook omdat onze voorzitter nu controle kreeg van zijn vrouw, zodat hij nu  maar 1 

broodje nam terwijl hij normaal alles op eet van wat er overblijft.  

Naderhand ging de discussie aan de bar over het irriterende geluid vanuit de kantine, waarvan de 

spelers last zouden hebben. Gijs zei terecht dat als je goed speelt daar geen last van hebt, maar als je 

achter staat dan ga je je daar wel aan irriteren. Het beste zou toch zijn dat de kinderen een beetje in  
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zaal 2 gaan spelen of dat ze mooi bezig zijn met kleuren in de bestuurskamer of om ze thuis te houden 

als ze erg tekeer gaan. Dit keer viel het nog mee, want er ontbraken een paar Rebelletjes. Niet dat die 

zo tekeer gaan, maar 7 of 10 kinderen scheelt weer een slok op een chocolademelk. De heren van het 

eerste hadden wel een goede conclusie, het is niet de schuld van de kinderen, maar van de ouders die 

de kinderen stil moeten houden. Ik zal Celia de volgende keer helemaal vol proppen met snoep, zodat 

ze geen boe of bah meer kan zeggen. Is ook weer goed voor de baromzet en voor het winstpercentage, 

die volgens Paul onder druk komt, nu de cola duurder wordt. Dus minder cola drinken en meer bier. 

Helaas kon mijn vrouw dit allemaal niet meemaken, want die was wat ziekjes thuis en ik nu ook 

Hopelijk krijgt deze rubriek weer een vervolg en moet Robert maar een interessante persoon vragen.  

 

Henk Klein 

 

 

Wist u dat:  De redaktie even over Henk zijn voorstel heeft nagedacht 

Wist u dat:  De redaktie het een leuk idee vindt om de week van als nieuwe rubriek  

in de Voltreffer te introduceren 

Wist u dat:  De redaktie nu nog een interessant persoon moet aangeven voor 

   de volgende Voltreffer 

Wist u dat:  Het “toetsenbord”wordt doorgegeven aan Ina Busscher 

Wist u dat:  De redaktie met belangstelling de week van Ina tegemoet ziet 

 

 

Het niet-leden oliebollentoernooi. 

  
Als lid van de technische commissie was ik betrokken bij het oliebollentoernooi. Het inschrijf 

formulier voor deniet-leden bleef lang angstig leeg. Er kwam al weer een visioen bij ons op de we 

weer beide  toernooien op één dag zouden moeten laten plaatsvinden. Tot op een week voor de 

aanvang stonden er slechts acht deelnemers op. Ieder van de technische commissie zat daar wel een 

beetje mee. Met acht man kan je geen goed toernooi maken. Ieder zocht op zijn manier naar een 

oplossing: Waar halen we deelnemers vandaan? Binnen mijn kennissenkring zijn niet veel 

tafeltennissers, ik moest het dus zoeken binnen een beperkte kring. Ina Busscher komt al jaren niet op 

het oliebollen toernooi, omdat dat samenvalt met haar trouwdag. Wij, Ina en ik kwamen op het idee 

om haar bij de niet-leden mee te laten doen, eigenlijk als vulling ( erg oneerbiedig gezegd, sorry Ina). 

Zo werd dat ook aan Kees Lam voorgesteld. Hij zou met zijn gezin een langweekend naar Overijssel. 

Ina wen ik waren toch wel trots op onze oplossing. Jeroen kwam met een hele groep inschrijvingen en 

het toernooi was gered. Ina en ik waren echter één ding vergeten, je schept namelijk een precedent 

door leden mee te laten doen bij het niet-leden toernooi. Andere leden zouden volgend jaar bij 

verhindering kunnen verwijzen naar het jaar er voor. Het bestuur heeft ons duidelijk gemaakt dat zij 

“not amused” waren met onze oplossing. Dit had niet mogen gebeuren en er hoeft niet op gerekend te 

worden dat volgend jaar zoiets weer zal plaats vinden. Dus leden die nu al weten dat ze volgend jaar 

verhinderd zijn op de dag dat het oliebollentoernooi wordt gehouden, hoeven er niet op te rekenen dat 

hun inschrijving bij het niet-leden toernooi geaccepteerd zal worden. 

Ik bied mijn excuses aan voor mijn eigengereide oplossing. Ik had dit eerst met het bestuur moeten 

overleggen. 

Overigens was het niet-ledentoernooi een succes. Ik had die avond bardienst en ik heb het dus van 

nabij kunnen meemaken. 

  

Henk Oversteegen  
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In de schijnwerpers 
 
 

In het “jaar van de vrijwilliger” een nieuwe rubriek binnen onze Voltreffer. 

Nu eens niet een interview, maar zomaar een verhaal over een van onze vrijwilligers binnen de t.t.v. 

Huizen, die zeker eens in het zonnetje gezet mag worden. 

 

Deze keer staat de schijnwerper op: 

 

 
 

Kees Visser 

 

Kees draait, zoals iedereen eigenlijk ook wel weet, al jaren mee binnen onze vereniging. 

Als kind al ging hij mee met zijn vader Jan. Jan, zoals u natuurlijk ook weet, heeft zeer vele jaren zeer 

veel werk verzet binnen de vereniging. Zijn laatste jaren als vrijwilliger was hij bestuurslid namens de 

Zaal- & Kantine commissie. 

Wat doe je dan als zoon? Je maakt eens mee schoon, je gaat eens mee inkopen doen, etc. en zo rol je 

vanzelf in “het vak”. 

Zo ook Kees dus, die al sinds mensenheugenis allerlei klussen doet voor de vereniging. 

Naast bestuurslid en commissielid, het werk achter de schermen, draait Kees bardiensten, maakt hij 

schoon, stuurt de ZKC aan, is overal te vinden waar activiteiten georganiseerd worden en speelt hij 

ook nog eens een partijtje tafeltennis. In het verleden is Kees ook nog eens actief geweest binnen de 

jeugd en als coach en draaide hij zaaldiensten. 

Een duizendpoot binnen de vereniging en een man om niet te verliezen. 

Een compliment en een bedankje voor Kees voor al die jaren van inzet en werk. En met hem 

natuurlijk de complete ZKC.  

Ik hoop, dat Kees zijn werk nog lange tijd voort kan en wil zetten. 

Zo nu en dan een pluim van UW kant zou geen misser zijn! 

Laten we zuinig zijn op onze vrijwilligers!!! 

 

Geert 

 

 

Aankondiging Paastoernooi 
 

 

donderdag 6 april is er een Paastoernooi voor recreanten en niet-leden 

  

inschrijven op het inschrijfformulier in de Kloef 

of bij Henk Oversteegen  

of Ina Busscher  

  

groetjes Ina 
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Van de vrijwilligerscoördinator 

 
Inmiddels ben ik alweer bijna een jaar in dienst als vrijwilligerscoördinator en het wordt de vereniging 

menens, want 2006 is door het bestuur uitgeroepen als “Jaar van de vrijwilligers”.  

Een goede zaak, vind ik, want je kunt niet vaak genoeg herhalen, dat een vereniging als de onze 

afhankelijk is van vrijwilligers, die de boel draaiende houden. 

Heeft u wel eens nagedacht over wat er allemaal moet gebeuren binnen een vereniging? 

Hoe komen de toernooien eigenlijk tot stand? 

Hoe zit het met het geld? 

Welke puzzel is het om iedere maand weer het barrooster rond te krijgen? 

Hoe krijg je de jeugd daar waar ze spelen moeten? 

Hoe leer je mensen tafeltennissen? 

Hoe maak je ouderen duidelijk, dat sporten gezond is? 

Hoe krijg je de jeugd binnen? 

Waar worden de producten voor de bar ingekocht? 

Wie heeft de sleutels en zorgt dat de club open is? 

 

 
 

 

Zo maar een kleine greep in hetgeen geregeld wordt binnen een vereniging. 

Onze vrijwilligers regelen dit en daar mogen we trots op zijn. Onze vrijwilligersclub is een club, waar 

ik graag onderdeel van uit maak. 

U ook? 

U heeft wel een uurtje tijd om de Voltreffer rond te brengen? 

U wilt best de jeugd een keer naar een toernooi brengen? 

U wilt best eens helpen een toernooi te organiseren? 

Bardienstje draaien op zaterdag of door de week? 

Avondje in de maand schoonmaken? 

 

Ik zou zeggen: KOM ERBIJ! 

Neem gerust contact met een van de bestuursleden of mij op om eens naar de mogelijkheden te kijken. 

Vele handen blijven licht werk maken en het kan toch niet zo zijn, dat al die vrijwilligers, die onze 

vereniging al jaren draaiende houden er geen plezier aan beleven? 

 

Geert 
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T.C.S. 
 

Prima Donna Kaas Oliebollentoernooi leden 2005. 
 

Aantal deelnemers: 43 

Uitslag poule 1: Gijs Molenaar, Piet Knop, Bert van de Zwaan, Harry Kempers, Bram Gerritse, Jan 

van Wessel, Maarten Hofstra 

Uitslag poule 2: Marcel Molenaar, André Rebel, Joop Rövekamp, Monique Kievith, Gerrit Schipper, 

Henk Oversteegen, Leo van Bijleveld 

Uitslag poule 3: Jerry van Leeuwen, Piet Versteeg, Gert Jan Stolte, Martin van Toorn, Joop Bakkum, 

Thijs Fennis, Frank Billius, Piet Traarbach 

Uitslag poule 4: Sabine van Duinkerken, Jurriaan Dekker, Jelle Vijfhuize, Jolande Schijff, Patrick 

Visser, Lida Vermeul, Bart Vijfhuize 

Uitslag poule 5: Kees Visser, Patrick van Dijk, Paul Dekker, Richard Hol, Jeroen Blok, Peter Jansen, 

Monique Gerritse, Marjon Timmers 

Uitslag poule 6: Rob Barendregt, Bert Jongerden, Henny Dekker, Robert Bunschoten, Henk Klein, 

Henk Schaap 

Na de afvalronde is de uitslag uiteindelijk: Gijs Molenaar, Piet Knop, Marcel Molenaar, Kees Visser, 

Bert Jongerden, Rob Barendregt, Jerry van Leeuwen, Patrick van Dijk 
 

Prima Donna Kaas Clubkampioenschappen eigen klasse 2006 
 

Hoofdklasse: 4 deelnemers. Uitslag: Gijs, André, Frank, Patrick 

2
e
 klasse: 6 deelnemers: Uitslag: Geert, Jerry, Robert, Henk, Jurriaan, Monique 

3
e
 klasse: 4 deelnemers: Uitslag: Edwin, Bert, Joop., Richard 

4
e
 klasse: 6 deelnemers: Uitslag: Rob, Kees, Bert, Marcel, Nicole, Jelle 

5
e
 klasse: 14 deelnemers: Uitslag poule 1: Piet Z., Jolande, Monique, Paul, Hans, Leo, Bram 

         Uitslag poule 2: Harry, Henny, Gert Jan, Gerrit, Piet T., Ina, Martin 

         Uitslag na kruisfinale: Piet, Harry 

6
e
 klasse: 4 deelnemers: Uitslag: Gerrit, Yorick, Cees, Marjon 

 

D(ubbel) E(nkel) toernooi. vrijdag 24 februari 2006 20:15 

 

Een toernooi waarbij iedereen dubbels en enkels speelt en toch uiteindelijk een individuele winnaar is. 
 

Uitgesteld ‘Vrijdag de dertiende toernooi’. vrijdag 3 maart 2006 20:15  
 

Het kon ook niet goed gaan met het vrijdag de dertiende toernooi, maar hierbij dus een herkansing. 

Wie durft zich hiervoor in te schrijven? (U raadt het vast wel, het is niet helemaal een normaal 

toernooi maar met pech alom!) 

 

Prima Donna Kaas algemene clubkampioenschappen 2006. vrijdag 21 april 20:15 
 

Het alom bekende toernooi om de sterkste speler van de club te bepalen. 

 

Voor al deze toernooien kan men zich inschrijven door het formulier voor het desbetreffende toernooi 

in te vullen, dat op het seniorenbord hangt. 

 

Namens de T.C.S. 

Bram Gerritse 
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Uitslag Poll - Rondvraag op de A.L.V.? / Bestuursbesluit 
 

Vorig jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering is er, als proef, geen rondvraag gehouden. Daarvoor 

in de plaats kon men voor de vergadering schriftelijk de vragen aanleveren. 

Tijdens en na afloop van de vergadering heeft Frank Hagen diverse malen gevraagd om na de A.L.V. 

door te geven wat men hier van vond. 

Behoudens een tweetal ingezonden brieven voorafgaand aan de vergadering heeft de voorzitter (en 

ook de overige leden van het bestuur) geen enkele reactie vernomen! 

Het bestuur streeft naar een goede communicatie naar de leden en heeft daarom gemeend dit 

onderwerp nogmaals onder de aandacht te brengen van alle leden. 

Hiervoor zijn 2 wegen bewandelt. 

1) de Voltreffer-> in de december Voltreffer heeft een strookje gestaan die iedereen kon invullen 

en inleveren op de club 

2) Website-> tussen 1 januari en 14 januari kon iedereen die de website bezocht zijn stem 

uitbrengen op de vraag “wel, geen of geen mening rondvraag op de A.L.V.” 

In totaal heeft iedereen dus 3 mogelijkheden gehad om zijn/haar mening duidelijk te maken. 

 

Uit eindelijk hebben we als bestuur 32! Reacties mogen ontvangen. 2 Via het briefje uit de Voltreffer 

en 30 via de website. De uitslag in percentages: 

Ja  :  47% 

Nee  :  31% 

Maakt niet uit:  22% 

 

Zoals af te lezen valt zijn de meningen nogal verdeeld en is er niet echt eenduidig voor een “ja” of een 

“nee” gekozen. 

 

Bestuursbesluit: 

 

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft het bestuur besloten om tijdens de Algemene 

Ledenvergadering van 2006 (over 2005) de rondvraag weer in ere te herstellen. 

 

Motivering voor dit besluit: 

Het is één van de taken van het bestuur om er voor te zorgen dat de leden de mogelijkheid hebben om 

hun wensen, opmerkingen en vragen te kunnen ventileren. Dit kan op verschillende manieren, te 

weten: de Voltreffer, ingezonden brieven, e-mail, uitnodigingen, mailings, persoonlijk aanspreken, 

aanwezig zijn, de rondvraag, et cetera. Het bestuur streeft naar een goede communicatie naar en tussen 

de leden alsmede openheid en eerlijkheid. Wie zijn wij om de leden dan één van die mogelijkheden te 

ontzeggen. 

 

Namens het bestuur 

 

André Rebel 

secretaris 
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Competitieoverzicht voorjaar competitie 2006 
 

Na de euforie van vorig seizoen met zeven kampioenen, is het duidelijk dat  we het dit seizoen wat 

moeilijker zullen hebben. Alle zeven teams zijn natuurlijk gepromoveerd en een hogere klasse geeft 

toch wat aanpas problemen. 

 

Deze competitie startte wat moeizaam allereerst werden er wat teams door elkaar gehusseld wat ook 

de nodige aanpassingen geeft, de Acl gooien  de volgorde  voor wat vierde klas teams door elkaar 

mensen die al jaren in team 8 speelden werden opeens team 10 en zo waren er nog wat dingen het heel 

late aanleveren van het competitie programma de vaak vele vreemden invalverboden vooral voor de 

vierde en vijfde klasse teams, maar al met al zijn alle teams op een na maar dat kwam door uitstel van 

de tegenstander op tijd gestart. 

 

Nu de meeste teams drie wedstrijden gespeeld hebben kunnen we al een beetje de balans opmaken 

team 1 terug in de 3
e
 divisie staan na twee wedstrijden laatste maar allen nummer 1 

staat los de andere vijf liggen nog bij elkaar dus alles is nog mogelijk 

De twee 2
e
 klas teams gaan goed beide staan er goed voor het zal leuk zijn als ten minste een team 

kampioen wordt 

 

Van de zeven vierde klassers   gaat team 4 zeker kampioen worden, team 5 6 7 zullen zich wel 

makkelijk handhaven, team 8 zal het moeilijk krijgen maar heeft klasse genoeg om zich te handhaven, 

team 9 zal zeker degraderen, en ook team 10 zal zich in de onderlinge wedstrijd tegen de andere 

zwakke broeder in de poule Over `t Net kunnen handhaven. 

Van de twee 5
e
 klassers weinig nieuws al jaren doen beide teams goed mee, maar een kampioenschap 

zal er niet inzitten. 

 

Van de drie zesde klassers wordt team 15 met de jonkies Yannick en Gerben  kampioen  

en de twee andere teams doen goed mee. 

 

Resumerend twee teams  kampioen? een zekere degradant hoe het precies zal aflopen zien we over 

een week of negen 

 

Bert Jongerden 

 

 Excuses, Excuses, Excuses…….. 
 

Zoals we allemaal weten is bij het Prima Donna Kaas Oliebollentoernooi een splitsing tussen de leden 

en de niet leden. De niet leden moeten hun plaats verdienen bij de volgende avond. De leden mogen 

niet meedoen bij de niet leden. Nu ben ik te enthousiast geweest en heb tegen een lid gezegd dat hij 

mee kon doen met de niet leden. Dit had ik niet mogen doen (en hoop ik dat dan ook niet meer te 

doen), maar heb weer een keer niet nagedacht welke consequenties dit zou hebben.  

 

Gelukkig ben ik hier wel op aangesproken met dit stukje en mijn welgemeende excuses als resultaat. 

De regels zullen voor dit jaar en natuurlijk de daarop volgende gewoon blijven zoals ze waren. Het 

Prima Donna Kaas Oliebollentoernooi zullen voor niet leden en leden apart gehouden worden en 

leden mogen niet met het niet leden toernooi meedoen en andersom (dus ook niet leden mogen niet 

meedoen aan het ledentoernooi, of ze moeten zich gekwalificeerd hebben via het niet ledentoernooi). 

 

Jeroen Blok 
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Pac zaken aan 
 

De vorige keer heb ik gevraagd of er mensen waren die eventueel wel een keer een stukje in de krant 

willen schrijven als ik eventueel voor mijn werk plotseling weg zou moeten. Gelukkig hebben daar 

een paar mensen positief op gereageerd en heeft het PAC naar aanleiding van enquêtes ook nog 

mensen gevraagd die dit eventueel wilden doen. Ook vandaar uit is er iemand geweest die daar wel 

zin in had en deze persoon gaat het van eind maart ook daadwerkelijk doen. Er heeft zich ook iemand 

persoonlijk gemeld bij mij en aan de ene  kant verbaasde mij dit eigenlijk niet. Hij doet en heeft al 

heel veel dingen gedaan voor de club en heeft ook al heel wat afgeschreven tijdens zijn 26-27 jarig 

lidmaatschap. Omdat we nu iemand hebben gevonden die het helemaal wil gaan doen, Jurriaan 

Dekker, en ook iemand die nog jong is en een heleboel kan gaan doen in de toekomst voor de club, 

hebben wij de aanbieding van Henk Oversteegen in ons achterhoofd als back-up. Henk heeft al zoveel 

te doen dat ook iemand anders aan de beurt mag komen. Gelukkig wil Jurriaan dat gaan doen vanaf 

eind maart, omdat hij nu nog bezig is met zijn nieuwe huis in Naarden. Ook Joop Manussen was een 

kandidaat, maar omdat hij ook al diverse dingen doet hebben wij voor Jurriaan gekozen.  

 

 
  

De reden om iemand anders te vragen om de stukjes te schrijven is ook omdat er een beetje 

afwisseling in moet zitten en ook omdat ik zelf vind dat ik regelmatig dezelfde zinnen en 

uitdrukkingen gebruik, dus een beetje nieuw bloed kan geen kwaad. Mocht u tegen die tijd iets hebben 

om in de krant te plaatsen dan kunt u het tegen die tijd sturen naar currie95@hotmail.com of 

mj.blok@gmail.com.  

U ziet dus als er mensen worden gevraagd om dingen te doen, dat er altijd wel iemand is die dit wil 

doen. Je moet even goed zoeken en vragen en praten e.d., maar uiteindelijk vind je ook een geschikt 

figuur, in dit geval zelfs meerdere. Misschien een hint aan de andere commissies die mensen zoeken  

PAC zaken aan.  

 

Namens de PAC 

 

Henk Klein 

 

De redaktie werd net voor het afdrukken nog even gebeld door Henk. 

Henk moet voor zijn werk eind februari voor een maand naar Kreta, andere Henk heeft hierdoor niet 

lang op de back up positie gestaan maar zal de taken voor Henk in deze periode waarnemen. 

 

 

 

Wist u dat:   We gelukkig maar twee Henken op de vereniging hebben 

Wist u dat:   Als er nog meer Henken in bovenstaand stukje zouden worden genoemd 

    het niet meer te volgen zou zijn geweest 
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T   T   V      H U I Z E N 
 
 

UITNODIGING 

 

 

ALGEMENE LEDEN VERGADERING 

 

TAFELTENNISVERENIGING 

 

HUIZEN 

 

29 maart 2006 

 

 

“DE KLOEF” 

 

 

20.00 uur 

 

 
Degenen die vorig jaar op de A.L.V. aanwezig waren krijgen automatisch de totale verslagen. 

 

Belangstellenden zijn van harte welkom en kunnen een exemplaar ontvangen door zijn/haar naam 

te noteren op de intekenlijst in de kantine. U ontvangt dan de volledige verslagen thuis. 

 
 

AGENDA ALGEMENE LEDEN VERGADERING 

 

  1 Opening       7 Bestuursverkiezing 

 

  2 Ingekomen stukken en mededelingen   Pauze 

 

  3 Notulen A.L.V. 30 maart 2005    8 Benoeming kascontrolecommissie 

 

  4 Bespreking van de jaarverslagen    9 Begroting 2006 

 

  5 Verenigingsonderscheidingen   10 Rondvraag 

 

  6 Bestuursvoorstellen    11 Sluiting 
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TOELICHTING AGENDA A.L.V. 
 
 

29 maart 2006 
20.00 uur 

 

4 Bespreking van de jaarverslagen 
 

a. Jaarverslag van de Secretaris 

b. Jaarverslag van de Kascontrolecommissie 

c. Jaarverslag van de Penningmeester 

d. Jaarverslag van de Technische Commissie Jeugd 

e. Jaarverslag van de Technische Commissie Senioren 

f. Jaarverslag van de Promotie en Advies Commissie 

g. Jaarverslag van de Zaal en Kantine Commissie 

 
5 Verenigingsonderscheidingen 
 

a. Speldjes 

 - 10 jaar lidmaatschap (Jurriaan Dekker, Edwin van Dijk, Patrick Visser, Wim Wolke) 

- 25 jaar lidmaatschap (Ina Busscher, Patrick van Dijk, Kees Visser) 

- 50 jaar lidmaatschap (geen kandidaten) 

b. Lid van verdienste / Erelidmaatschap 

c. Mentaliteitsbeker 

 

6 Bestuursvoorstellen 
  

Het bestuur wil graag aan de leden voorstellen om komend jaar over (terug) te gaan naar het 

spelen in groen/gele shirts. 

 

Voor de financiering hebben wij 2 opties: 

*1* Sponsoring/Reserve ->   Het bestuur gaat op zoek naar een sponsor 

welke een zodanig bedrag sponsort dat de kosten, geheel of voor 

een groot deel, hiermee gedekt kunnen worden. Het eventuele 

resterende bedrag wordt uit de reserve van de T.T.V. Huizen 

gehaald. Deze optie geldt voor alle leden. 

*2* Eigen bijdrage/Reserve -> De shirts worden voor de helft betaald door een eigen bijdrage van 

de leden en de andere helft wordt uit de reserve van de T.T.V. 

Huizen gehaald. Omdat het groen/gele shirt dan het officiële 

clubshirt wordt moeten in ieder geval alle competitiespelers deze 

aanschaffen. Overige leden kunnen tegen dezelfde voorwaarden een 

shirt bestellen. Wanneer ervoor gekozen wordt om op een later  

 tijdstip een shirt aan te schaffen, betaald men de volledige prijs. 

 

In eerste instantie wordt gekeken naar optie *1* en pas wanneer dit niet haalbaar zal blijken te 

zijn,  

zal het bestuur voor optie *2* kiezen. Na de over- (terug-) gang naar de groen/gele shirts zal 

het bestuur het huishoudelijk reglement aanpassen. 

 

Graag willen we van de leden toestemming krijgen om dit voorstel tot uitvoer te brengen. 
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7 Bestuursverkiezing 
 

Aftredend en herkiesbaar: 

Voorzitter   : Frank Hagen 

Vertegenwoordiger Z.K.C. : Kees Visser 

 

Tussentijds aftredend   

Secretaris   : André Rebel 

Tot op heden zijn er nog geen kandidaten voor de functie van secretaris. 

 

Kandidaten kunnen zich uiterlijk 10 dagen voorafgaand aan de Algemene Leden Vergadering 

schriftelijk opgeven, voorzien van vijf ondersteunende handtekeningen van leden van de 

T.T.V. Huizen, bij het bestuur. 

  

Degenen die vorig jaar op de Algemene Leden Vergadering aanwezig waren krijgen 

automatisch de totale verslagen. Andere belangstellenden kunnen een exemplaar ontvangen 

door hun naam te noteren op een lijst in de kantine. U ontvangt dan de volledige verslagen 

thuis. 

 

 

 

JEUGDHOEK 

 
 

 



        

   

                       
           

   

 

 

 19 
 

Een flitsende start! 
 

Het is alweer twee maanden geleden dat er een paar grote toernooien zijn geweest. Op 17 december 

was Het Kinder Tafeltennis feest bij onze vereniging. Daarnaast waren er de afdelingskampioen-

schappen in Utrecht. Op 30 december was het Prima Donna Kaas Oliebollentoernooi. Het laatste 

toernooi van de afgelopen tijd was op 21 januari; de Midden-Meerkampen. Nogmaals iedereen 

bedankt die op welke wijze dan ook geholpen heeft. 

 

De afdelingskampioenschappen en Midden-Meerkampen waren door jullie heel goed bezocht. Er 

waren ook hele goede resultaten. De volgende ronde van de Midden-Meerkampen is op 25 februari. Je 

kunt het dit keer op de fiets af, want het toernooi is bij ons op de vereniging. Een aantal jeugdleden 

heeft iets geschreven over hun deelname aan deze toernooien. De verslagen vind je verderop in het 

clubblad. 

 

Het was alweer een tijd geleden, maar er was weer eens een darttoernooi voor de jeugd georganiseerd. 

Een aardige opkomst, een gezellige avond en ik hoop dat er een volgende keer nog meer jeugdleden 

en vrienden/vriendinnen meedoen. 

 

Het eerste jeugdteam is dit seizoen in het nieuw gestoken. Sinds lange tijd spelen ze weer in de 

officiële clubkleuren: geel/groen. Voor de derde achtereenvolgende periode is assurantiekantoor de 

Groot sponsor van dit team. 

 

De tussenstand van de competitie: na twee speelweken zijn de resultaten zeer goed en ik hoop dat 

jullie dat vast kunnen houden. Wil je meer weten van 1 van onze teams en van een speler van het 

eerste jeugdteam, blader dan door.  

 

We zijn bezig met leuke dingen voor te bereiden. Houd het prikbord en de website dus goed in de 

gaten! 

 

Veel tafeltennis plezier, 

 

Maarten Robbers 

 

 

 
 

 

Wist u dat:   De jeugd voor deze Voltreffer erg op dreef was 

Wist u dat:   De redaktie hiervan genoot met het in elkaar zetten van deze Voltreffer 

Wist u dat:   Lees maar snel verder wat de jeugd allemaal te vertellen heeft 
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Jeugdcommissie 

 
Toch nog maar even een stukje schrijven over de kompetitie. 

Er is nog niet zo veel gebeurd , maar we zijn ook nog maar net begonnen maar toch. 

Jongens 1 dan zij doen het heel goed tot nog toe in de 1
e
 klasse, hopelijk kunnen ze zo doorgaan 

endoorstoten naar de landelijke kompetitie. 

Dat zou wel mooi zijn want het is al weer een tijdje geleden dat we een team hadden  op dat niveau 

maar wie weet. 

Gezien de sterkte moeten ze een heel eind kunnen komen, ze zijn immers nog eens extra versterkt 

door het overkomen van Wesley v Wingerden welke bij Almeerspin echt buiten de boot zou vallen. 

Het is voor een speler die 90% speelt in de 2
e
 klasse niet leuk om terug te moeten vallen naar de 5

e
 

klasse omdat er geen medespelers meer zijn , dus heeft hij zijn heil ergens anders gezocht wat voor 

ons best goed uit kwam versterking is nooit verkeerd. 

Overigens is alles in goed overleg gegaan met Almeerspin. 

Ook ons 1
e
 jeugd team speelt weer in de oude vertrouwde kleuren n.l. geel groen. 

Ze zijn dan ook trots om in dit shirt te spelen met natuurlijk de naam van onze jeugdsponser er op. 

Dat is wat denk ik de meeste toch wel weten want het is al diverse jaren zo natuurlijk nog steeds de 

Groot Verzekeringen, waar wij hem als jeugdcommissie dan ook zeer dankbaar voor zijn. 

 

Huizen 2 ook zij doen het tot nog toe goed ,zij hebben net als Huizen 1 ook 2 gespeeld en 2 

gewonnen. 

Dus ook dat gaat goed , wie weet zit ook hier nog wel wat meer in. 

Zij zijn ook sterker geworden door Kevin Kos te verplaatsen van team 1 (wat toch ook wel iets te 

zwaar voor hem bleek te zijn ) naar team 2. 

Dus jongen ga zo door en wie weet. 

Huizen 3 zij begonnen heel sterk door de 1
e
 wedstrijd met 9-1 te winnen en daardoor gelijk team van 

de week waren. 

Maar de 2
e
 wedstrijd ging wel heel veel minder daar verloren zij met 9-1 van Zeta dus dat was wel 

even schrikken. 

En dan te bedenken dat Zeta die week ervoor met 9-1 verloor van Buna dus er staat ons nog iets te 

wachten. 

Maar ja we houden moed jongens en gaan gewoon door. 

We krijgen Buna pas op 4 Mrt.dus kan er nog een paar weken getraind worden , dus jongens even 

fanatiek trainen dan moeten er toch best wat punten bijgehaald kunnen worden. 

 

Huizen 4 een klasse hoger spelen en toch gelijk laten zien dat ze er zijn dat is best wel knap. 

Jongens ga zo door , dan moet er toch een plaats bij de bovenste mogelijk zijn. 

Er kunnen nog best een paar tegenvallers komen maar vergeet dat maar weer snel en gewoon weer er 

tegenaan. 

Op dit moment staan jullie op de 2
e
 plaats , en de koploper krijgen jullie de volgende wedstrijd , dus 

zet hem op alles uit de kast dan zit ook daar een goed resultaat in. 

Huizen 5 ook zij kwamen weer goed uit de startblokken door ook de eerste 2 wedstrijden gewoon te 

winnen. 

Hier is Eric Molenaar bij het team gekomen , hij speelt voor het eerst kompetitie . 

Nou dat is best wel even wennen ,het is echt wel anders als bij de recreanten. 

Maar als je eenmaal een paar wedstrijden heb gespeeld valt dat allemaal wel weer mee. 

Dus jongens kom op en knok jullie naar een hoge klassering in de 5
e
 klasse. 
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Letten jullie wel even op dat er op 4 Mrt wel gespeeld moet worden , die wedstrijden staan een beetje 

door elkaar in het wedstrijdboek. 

Verder hoop ik toch wel op een paar kampioenen , de meeste hoop gaat toch wel weer uit naar weer 

een landelijk team. 

Het is mij wel opgevallen dat jullie bij thuiswedstrijden toch redelijk op tijd zijn dat is heel goed. 

Denken jullie er wel om dat als jullie tegenstanders er zijn dat jullie die laten inspelen op de 

wedstrijdtafel waar je ook je wedstrijd opgaat spelen dat hoort nou eenmaal zo. 

Daarom is het ook zo belangrijk als je zelf nog even wilt inspelen dat je op tijd bent. 

Nou voor dit moment vind ik het wel weer even genoeg. 

Jongens allemaal een sportieve voortzetting van de kompetitie en veel succes 

 

Techn.Comm. Jeugd 

 

P vd Broek       
 

Dr. Maria Montessorischool wint de schoolprijs op  
het Kindertafeltennisfeest bij TTV Huizen. 

 
Zaterdag 17 december werd het Prima Donna Kaas Kindertafeltennisfeest bij de tafeltennisvereniging 

Huizen gespeeld. Bij dit toernooi spelen de kinderen van de groepen 5 t/m 8 van de basisscholen om 

de schoolprijs. Bijna 150 kinderen hadden zich voor dit evenement opgegeven. 

´s Ochtends konden de deelnemers van groep 5 en 6 laten zien wat zij konden. Jesse v/d Heijden van 

de Flevoschool won in de finale van Job Noë van de Flevoschool, een onderonsje dus. Hij was 

daarmee de sterkste van groep 5. Net als vorig jaar was Maxim v/d Kaaij van de Koningin 

Wilhelminaschool de sterkste, nu alleen van groep 6. Hij won in de finale van  

Dirk-Jan de Wit van de Koningin Wilhelminaschool. 

 

´s Middags was het de beurt aan de kinderen van groep 7 en 8. In de finale van groep 7 stonden Robin 

Provoost van de Koningin Wilhelminaschool en Sander Lam van de Tweemaster. Robin Provoost 

bleek uiteindelijk te sterk voor Sander Lam en werd 1
ste

.  

Jim v/d Heijden van de Flevoschool en Pieter Moesman van de dr. Maria Montessorischool speelden 

in de finale van groep 8 tegen elkaar. Pieter Moesman won de wedstrijd en was daarmee nummer 1. 

 

De dr. Maria Montessorischool won dit jaar de schoolprijs. Met deze winst werd de Koningin 

Beatrixschool 2
de

, nadat zij drie jaar achtereen de besten waren. De schoolprijs is namelijk voor de 

school waarvan de deelnemers de beste resultaten hebben gehaald. 

 

Het Kindertafeltennisfeest was ook dit jaar weer een geslaagde en sportieve dag dankzij alle 

deelnemende scholen en  vrijwilligers van T.T.V. Huizen. 

 

Namens de TCJ, 

 

Jelle Vijfhuize 
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Huizen vier heeft veel plezier. 

  
De nieuwe competitie is begonnen. Er zijn al twee wedstrijden gespeeld en tot op dit moment gaat het 

boven mijn verwachtingen De eerste wedstrijd moest gespeeld worden tegen de Bijmaat, een team dat 

graag snel speelt. Er was er zelfs al een die ’s ochtends kwam vragen of hij ’s middags mocht plakken. 

Nou als dat geen tempo is dan weet ik het niet meer.  

 

Zo traag als het team compleet was, zo snel gingen ze weer weg. Ze namen slechts drie punten mee. 

De tweede wedstrijd ging tegen Rega, het team dat door Marty getraind wordt. Ik zag ze al verliezen, 

maar ik was vergeten dat ons team ook door Marty getraind wordt. Het werd dus een gelijkwaardige 

strijd waar wij weer met 7-3 aan het langste eind trokken. Een leuke wedstrijd was het van Maxim 

tegen een reus van een kerel. Maxim trok zich daar niets van aan met zevenmijls laarzen ging hij te 

keer en hij liet de reus vertwijfeld achter. We staan nu dus tweede achter Fletio, maar dat team komt 

volgende keer naar Huizen en dan weten we welke mogelijkheden Huizen vier heeft.Inmiddels is die 

wedstrijd ook gespeeld. Een door wintersport gehavend team wist door voortreffelijk spel van Jacob 

en Jarco het verlies beperkt te houden tot 4-6.  

Ik moet altijd lachen om Nico. Hij is zo grenzeloos positief en optimistisch. De eerste wedstrijd 

kwamen we met 2-0 voor en meteen zag Nico al een 10-0  in het verschiet. Na onze overwinning op 

Rega denkt Nico al meteen kampioen te worden . 

Ik geniet ook van de praatjes in de auto. Ik had vorig seizoen met ze afgesproken dat 9-1 winst goed 

was voor een patatje op de club. Dit seizoen in een hogere klasse heb ik gezegd dat 8-2 al goed is voor 

patat. Op de terugweg werd er al gerekend.  

“Nu geen patat, want 7-3 is niet genoeg, maar we worden kampioen en dan gaan we een klasse hoger 

en dan is 7-3 wel genoeg, de keer daar op 6-4 en daarna is 5-5 al genoeg!” 

Vorige week zei mijn vrouw tegen me dat ik mijn auto wel eens schoon mocht maken. Ik vertelde 

haar dat ik dat niet deed, want mijn team zou nu wel eens met tien- nul verliezen en afspraak is dat 

dan mijn auto gewassen wordt. Deze week keek ze veel betekenend uit het raam toen ik wegging. Ik 

zag het en ik stak mijn duim op. Na afloop van de wedstrijd bleef ik nog even op de club hangen om 

naar de thuisspelende teams te kijken. Ik kwam dus iets later thuis dan gepland. Ik zette mijn auto op 

zijn plaats en ik ging naar binnen. Mijn vrouw stond op, liep naar het raam, keek naar mijn auto en 

zei: ”De jongens hebben zeker weer gewonnen.” 

  

Henk Oversteegen 

 

 

Midden-Meerkampen 

 
De Midden-Meerkampen in Soest waren heel leuk. 

Er speelde 66 spelers uit 15 verenigingen. 

Er waren 9 pools van 7 of 8 personen. 

Er werd gespeeld door junioren (16-18 jaar), kadetten (14-15) en pupillen (12-13). 

Je werd op leeftijd ingedeeld dus je kon zo als je 14 bent en je speelt 5
e
 klasse dan kon je ook tegen 

een 1
e
 klasser spelen. 

Van de junioren gingen de eerste 3 door en van de kadetten en de pupillen gingen er 4 door en bij 1 

pool gingen er 5 door. 

Van Huizen zijn er 13 door naar de volgende ronde op 25 februari 2006 op onze eigen club. 

 

Erik Molenaar 
 



        

   

                       
           

   

 

 

 23 
 

Avondje darten door de jeugd 

 
Na eindelijk 6 jaar is er zaterdag 28 januari voor het eerst weer gedart door de jeugd. De avond was 

redelijk goed bezocht met uiteindelijk 13 deelnemers.  

 

In totaal waren er 3 poules samengesteld, een van 5 en twee van 4. Er was gekozen voor een 301-¨best 

of three¨-systeem. Dit betekend dat je een wedstrijd had gewonnen als je 2 legs had gewonnen. 

 

Na de volgende ronden gingen de nummers 1 en 2 van de poule door en dan werden er nog twee beste 

nummers 3 bij geloot. In poule 1 was Ruben Lam eerste en Gerben de Jong tweede, uit poule 2 gingen 

Nico Sentini (1
ste

) en Danny (2
de

) door en uit de laatste poule wisten Quinten van Dissel (1
ste

) en 

Remco Nagtegaal (2
de

) door te dringen tot de kwartfinale. Hier werd uit de nummers drie 2 gelukkigen 

gekozen, dit waren Kevin Kos en Martijn Gooijer. 

In de kwartfinale werd er nu niet meer ¨best of three¨ gespeeld, maar gewoon 1 leg van de 301 naar de 

0. Nu moest er dus gelijk goed gegooid worden. 

 

Na de vier wedstrijden kwamen Gerden, Quinten, Ruben en Remco als besten eruit. De eerste twee 

genoemden en de laatste twee speelden tegen elkaar. Gerben was het opeens een beetje kwijt en 

verloor van Quinten. Ook Ruben bleek sterker dan zijn tegenstander Remco, en stond dus in de finale 

tegen Quinten. 

 

In alle voorgaande partijen mocht iedereen gewoon in de enkels uitgooien. In de finale moest er echter 

met een dubbel uitgegooid worden.  

Quinten kwam in de finale het eerst in de positie om de dubbel te gooien, maar hij kon ze telkens niet 

vinden. Ondertussen kwam Ruben steeds dichter bij. Nog steeds kon Quinten geen dubbel gooien. De 

volgende beurt gooide Ruben de dubbel die hij nodig had en won dus de eerste ronde van de 

dartscompetitie. Ook al had hij al verloren, Quinten probeerde toch nog uit te gooien, en je raadt het 

al, in een keer gooide ook hij nu zijn dubbel. 

 

Als laatste wil ik nog even de barman van de avond bedanken, Kees Visser. 

 

Namens de TCJ, 

 

Jelle Vijfhuize 
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Darttoernooi jeugd 28 januari 2006 
  

Zaterdag 28 januari was het zover. Na enig misverstand ging het gelukkig toch door. Er waren genoeg 

mensen die het leuk vonden mee te doen aan een darttoernooi. Onze Snelle Jelle(jelle vijfhuize) van 

de club had het allemaal weer prima georganiseerd. Er hingen 4 dartborden in de kantine, zodat we in 

3 poules konden spelen en op 1 bord konden inspelen. Alle klassen waren vertegenwoordigd, van de 

6
e
 tot de 1

e
. In de poules speelden we best of 3 vanaf de 301. 

In de vervolgrondes speelden de beste 2 van elke poule en 2 nummers 3 tegen elkaar. 

Hier speelden we 1 game vanaf de 301. De halve finales waren tussen Gerben en Quinten en tussen 

Danny en Ruben. 

In de finale werd er 1 game vanaf de 301 gespeeld door Quinten en Ruben. Alleen in de finale werd er 

met dubbel-uit gespeeld. Ruben stond eerst erg achter tegen Quinten. Hij had nog 45 over en Ruben 

nog 199. Ruben kwam terug tot tops en Quinten had nog dubbel 10. Ruben was aan de beurt. Pas de 

derde pijl van zijn beurt ging erin. 

Ruben had dus net gewonnen. 

Quinten probeerde daarna de dubbel 10 nog 1 keer en gelijk 

bij de eerste pijl zat hij erin. 

Het scheelde dus niet veel of Quinten had gewonnen. 

We kunnen terugkijken op een geslaagde avond 

met een spannende finale.  

Hopelijk krijgt dit darttoernooi nog eens een vervolg. 

LET’S PLAY DARTS AGAIN! 

 

 

Wesley 
 

In de laatste Voltreffer ben ik al voorgesteld als “de nieuwe jongen van Almeerspin”. 

Mijn naam is Wesley van Wingerde, ik tafeltennis sinds 2000 en sinds 2001 speel ik competitie. T/m 

december speelde ik in het eerste van Almeerspin (in Almere, voor degenen die dat niet weten). 

Omdat mijn medespelers naar de senioren zijn gegaan, was bij Almeerspin alleen nog de mogelijkheid 

om 5
e
 klasse te spelen. Aangezien ik toch wel meer in mijn mars heb, ben ik eens rond gaan kijken. 

Tijdens de laatste wedstrijd die wij tegen Huizen speelden, heb ik een gesprek gehad om te kijken of 

ik in het eerste van het juniorenteam zou passen, en met hun 1e klasse te spelen. 

Nou kende ik de jongens al wel van de competitie en toernooien en mij leek het wel wat. 

Lekker fanatiek, net als ik. Gelukkig zag Huizen ook wat in mij en sinds januari train ik op de 

donderdagavond in Huizen. Helaas nog niet op de dinsdag, maar dat komt omdat ik dan werk als 

vakkenvuller in de buurtsuper. 

Verder zit ik in de 4
e
 klas TL richting Economie en doe dit jaar eindexamen. (Spannend!) 

 

Iedereen bij Huizen is hartstikke enthousiast en aardig, waardoor ik me hier al helemaal thuis voel. 

Mijn eerste indruk is dan ook dat het een erg leuke vereniging is om bij te spelen. 

Ook mijn ouders delen die indruk.  

De eerste wedstrijd was ik reserve en hebben Dico, Ruben en Quinten gewonnen met 6-4. Gaaf! 

De eerste wedstrijd die ik mocht spelen voor Huizen (4 febr.) hebben we thuisgespeeld en maar liefst 

met 10-0 gewonnen van TTV Effect. 

Hopelijk winnen we nog veel meer wedstrijden in de competitie. We doen ons best. 

Dit was even in het kort het wel en wee van Wesley. 
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Ruben Lam ‘oliebol van het jaar’ bij TTV Huizen 

 
 

Afgelopen vrijdag 30 december 2005 werd bij de jeugd weer het jaarlijkse oliebollentoernooi voor 

leden en niet-leden gespeeld. Er waren over de 40 aanmeldingen, maar uiteindelijk gingen 34 

enthousiaste kinderen de strijd aan voor de titel: ‘oliebol van het jaar 2005’. Het toernooi begon om 

10:30 uur en er werd begonnen met de groepsronde. Er waren in totaal 6 poules, 4 poules met 6 

deelnemers en 2 poules met 5 deelnemers. Uit de poules van 5 gingen de beste twee spelers door naar 

de volgende ronde en uit de poules van 6 gingen de drie beste spelers door naar de volgende ronde van 

het hoofdtoernooi. Voor degenen die niet doorkwamen uit de poule naar het hoofdtoernooi, was er 

ook nog een ‘troostronde’, waar ook nog bekers voor te winnen waren. Na de groepsfase en één ronde 

verder in het hoofdtoernooi bleven er 8 spelers over die in de kwartfinales streden voor een plaats in 

de halve finales. In de kwartfinales was Dico van Dissel te sterk voor zijn kleine broertje Quinten, 

Gerben de Jong versloeg Maarten van den Berg, Ruben Lam wist te winnen van oud-lid Henk-Jan 

Kos en David de Haan versloeg in de kwartfinale Roeland Bos. In de daaropvolgende halve finales 

kenden de heren van het eerste jeugdteam van TTV Huizen, Dico van Dissel en Ruben Lam, weinig 

moeite met respectievelijk David de Haan en Gerben de Jong. De finale was nu bekend: Dico van 

Dissel tegen Ruben Lam. Ondertussen was ook de troostronde uitgekomen bij de finale. Hoewel 

Maxim van der Kaaij en Jarco Moll helaas de poulefase niet wisten door te komen, waren zij niet te 

stuiten in de verliezersronde. Maxim won uiteindelijk in een spannende strijd de finale van de 

troostronde, zodat hij ook een mooie ‘troostbeker’ in ontvangst kon nemen. Op hetzelfde moment 

werd ook de strijd om de derde plaats gestreden. In een spannend duel wist Gerben de Jong zijn 

jongere tegenstander David de Haan te kloppen, waarop hij de beker voor de derde plaats in de wacht 

wist te slepen. De finale was aangebroken. Er werd veel van verwacht, de jongens zijn van ongeveer 

gelijke sterkte en trainen minimaal twee keer per week tegen elkaar en kennen elkaars spel dus door 

en door. Maar Dico leek zijn zenuwen in deze finale niet echt te kunnen bedwingen en Ruben maakte 

daar optimaal gebruik van. Ruben liet Dico er niet aan te pas komen en won uiteindelijk met 4-0. Een 

verdiende overwinning, zeker aangezien hij op de weg naar de finale sterke spelers redelijk eenvoudig 

aan de kant wist te zetten, namelijk Gerben de Jong, Henk-Jan Kos (voormalig 1
e
 klas speler bij 

Huizen) en Daniël Kalb (landelijk B speler bij de TTV Bijmaat). Een klasse prestatie dus van Ruben. 

Zo mag hij zich dus het komende jaar de oliebol van het jaar noemen, en mag hij kijken of hij volgend 

jaar zijn titel succesvol kan verdedigen. 

 

 

Midden-Meerkampen 1e ronde (kwartfinale) 

 
Zaterdag 21 januari 2006 was het dan zover: De jeugdcommissie introduceerde een nieuw evenement: 

de Midden-Meerkampen Jeugd. Dit toernooi is bedoeld voor alle jeugdspelers van alle speelsterkten 

van de afdeling Midden. Dit kwam mooi uit, want zo kon iedereen van onze club meedoen. Dit 

gebeurde ook, nou ja, bijna iedereen van de competitie-spelende jeugd had zich ingeschreven. Er zou 

om 11 uur worden begonnen, dus iedereen moest kwart voor 10 aanwezig zijn bij “de Kloef” om te 

vertrekken. Voor de verandering was iedereen ook daadwerkelijk aanwezig op dit tijdstip. Er waren 

ook zelfs te veel auto’s om ons te vervoeren. 

 

De 1
e
 ronde van de Midden-Meerkampen jeugd werden gehouden in de speelzaal van Shot in Soest. 

Hier werd gespeeld door de junioren, kadetten en de pupillen. Vanaf de volgende ronde gaan ook de 

welpen meedoen. 
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Aangekomen in de speelzaal van Shot zag het er echt blauw, niet van de politieagenten, maar van de 

“TTV-Huizen spelers”.  Er werd meegedaan door 66 spelers, afkomstig van 15 verenigingen (dit is 

exclusief de direct in de volgende ronde geplaatsten en de welpen). Van deze 66 spelers, mochten 17 

tafeltennissers het shirt van Huizen dragen. Hiermee was TTV Huizen ook meteen de vereniging met 

de meeste deelnemers. 

 

En zo ook in de volgende ronde, want het ging de “blauwe” spelers voor de wind. Van de 17 die 

meededen gaan er maar liefst 9 door naar de volgende ronde, aldus onze “statistieken man” Ruben. 

Maar zoals wel vaker had hij het niet bij het juiste eind. In plaats van 9 gaan er namelijk 14 spelers 

door!! De 2
e
 ronde, ook wel de halve finale, zal overigens worden gehouden bij TTV Huizen op 

zaterdag 25 februari 2006. Waar de finale op zaterdag 13 mei zal worden gehouden is nog niet 

bekend. 

 

De spelers die door zijn naar de volgende ronde zijn: Wesley van Wingerde, Yorick Westland, Ruben 

Lam, Martijn Gooijer, David de Haan, Quinten van Dissel, Wout de Wit, Erik Molenaar, Remco 

Nagtegaal, Jakob Vlot, Maxim v.d. Kaay, Herman Segers, Nico Sentini en ik (Dico). Kevin Kos is 

ook door, maar hij was al vrij geplaatst voor de volgende ronde. Iedereen die heeft geholpen zodat wij 

konden spelen tijdens deze kwartfinale (rijden, begeleiden, coachen etc.) wil ik bij deze ook nog even 

bedanken, ook mede namens de andere spelers denk ik. 

 

Het was al met al een geslaagde dag, mede dankzij de goede toernooileiding. Laten we hopen dat het 

ook “blauw” gaat zien tijdens de finale op 13 mei!! 

 

Dico van Dissel 

 
 
 

 
 
 

MAART 2006 
 
7 maart: Sander Lam, 11 jaar. 
14 maart: Sean Wevers, 12 jaar. 
20 maart: Niels van den Born, 16 jaar. 
 

APRIL 2006 
 
11 april: Gert-Jan Westland, 14 jaar. 
13 april: Wesley van Wingerde, 16 jaar. 
17 april: Hendrik Teeuwissen, 12 jaar. 
 
Namens iedereen: Van Harte Gefeliciteerd!!!! 
 



        

   

                       
           

   

 

 

 27 
 

Afdeling kampioenschap 
 

Op zaterdag 17 december werden de afdelings kampioenschappen midden-Nederland gehouden in een 

sportzaal bij de Galgenwaard(stadion FC Utrecht). 

Voor vele jonkies was het een hele ervaring een zaal met 72 tafels. Er werd in de enkel gespeeld in 

pouls van 6 en in bij de dubbels in poules van 3, daarna kwamen de afval rondes. 

Vele jeugdleden van Huizen bereikte de kwart en halve finales. Jammer genoeg werd daar nog wel 

eens verloren op ervaring of van andere jeugdleden die gewoon beter waren. 

Over het algemeen was iedereen wel redelijk eerlijk ingedeelt. 

De rondes liepen verschrikkelijk uit en waar bij de jeugd de finales om half 7 waren geplant werd met 

haast en vliegwerk half 8 gehaald.  

 

Een opsomming van de prijzen die werden binnen gehaalt. 

Bij de dubbel Pupillen werden Quinten en Kevin eerste. 

Bij de enkel Pupillen werd Quinten weer eerste  

Bij de enkele Kadetten werd Jakob tweede. 

Bij de dubbel Junioren werden Gerben en Yorick tweede. 

 

Alle 1ste en 2de prijzen kregen een mooie beker. 

Moe maar voldaan gingen de leden naar weer naar huis. 

Veel ervaring opgedaan en volgend jaar proberen we het gewoon weer op nieuw  

 

* hoop dat alle dingen die ik zei een beetje kloppen :P 

 

 

Zo blij Maarten en Jelle  

 

Yorick Westland 

 

 

 

 

Wat is je naam? 

Kevin Kos. 

Hoe oud ben je? 

12 jaar. 

Heb je broertjes en/of zusjes? 

Ja, een zusje van 5. 

Op welke school zit je en in welke klas? 

Op het Erfgooiers in de eerste ☺. 

Hoelang zit je nu op tafeltennis? 

4 jaar. 
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In welke klasse speel je met je team? 

3
e
 in team 2 van de jeugd. 

Welke club speel je het liefst tegen en waarom? 

Victoria, want die kunnen niet tegen hun verlies ☺. 

Wie vind jij de leukste trainer? 

Marty. 

Waarin ben je het best met tafeltennis? 

Forehand. 

Waar vind je zelf dat je nog op moet trainen? 

Forehand-Spin. 

Wat is tot nu toe je leukste tafeltennismoment? 

Kampioen in de 3
e
 klas. 

Wat vind je van de club? 

Leuk en het is er altijd gezellig! 

Vind je dat er iets op de club moet veranderen? Zo ja, wat dan? 

Nee, alles is top. 

Waar zou je zeker aan mee doen als de club dat organiseert? 

Vader-en-zoontoernooi. 

Heb je naast tafeltennis nog andere hobby´s? 

Computeren, sporten, skiën, Films kijken. 

Wat is je favoriete drankje? 

Cola. 

Wat eet je het liefst? 

Spaghetti & Lasagne. 

Wat is je favoriete voetbalclub? 

AJAX!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Wat vind jij de beste film die er is? 

Saw. 

Naar welke muziek luister je meestal? 

Top 40. 

Aan wie wil je dat deze vragen de volgende keer worden gesteld? 

David de Haan ☺. 
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ACTIVITEITENKALENDERACTIVITEITENKALENDERACTIVITEITENKALENDERACTIVITEITENKALENDER    

 
 

Februari 2006   

 Dag Datum  Begintijd Activiteit                    Jeugd  Senioren 

Vr 24 feb  20.15 uur (D)ubbel (E)nkel toernooi    x 

Za 25 feb  10.00 uur Midden Meerkampen    x 

 

 

Maart 2006   

 Dag Datum  Begintijd Activiteit                    Jeugd  Senioren 

Vr  3 maa  20.15 uur Uitgesteld vrijdag de 13e toernooi   x 

Wo 29 maa  20.00 uur Algemene Leden Vergadering   x x 

 

 

April 2006   

 Dag Datum  Begintijd Activiteit                    Jeugd  Senioren 

Do 06 april   Paastoernooi Recreanten & Niet Leden  x 

Vr 14 april   Algemene Prima Donna Kaas 

     Clubkampioenschappen Jeugd  x 

Vr 21 april 20.15 uur Algemene Prima Donna Kaas 

     Clubkampioenschappen Senioren   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 


