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Jaargang 40, nummer 4, oktober 2006 

 
Voltreffer vier van dit jaar alweer. Het najaarseizoen is in volle gang.  
 
Wil er een aantal punten eruit lichten: 
 

• Zowel Huizen senioren 1 als Huizen jeugd 1 zijn zeer goed van start gegaan. 
Ze strijden beide mee om het kampioenschap in respectievelijk de 3e divisie en in het Landelijk 

C 
De kantine tijdens de thuiswedstrijden van onze eerste teams op zaterdag middag  
helemaal vol zit. De bestuurskamer dan spontaan wordt omgebouwd tot crèche. 
Als je ziet hoe vol de bestuurskamer dan zit met de “volgende generatie”, 
dit een goede stimulans geeft. 
  

• Alle TTV Huizen spelers komen vanaf dit najaar uit in het geel/groen! Met deze unieke kleuren  
combinatie onderscheiden wij ons net als vroeger weer van alle andere verenigingen. 

 
• De PAC heeft een groot project achter de rug. Door heel Huizen zijn huis aan huis flyers 

verspreidt ter promotie van de tafeltennisvereniging Huizen. 
 
• Mede door de flyer promotie van de tafeltennisvereniging Huizen heeft de 55+ club de laatste 

weken een nieuwe uitdaging erbij, hoe ga ik het best om met zoveel sportieve 55-plussers. 
 

• TTV Huizen was TTV Huizen niet zonder de grote groep vrijwilligers, die ook dit najaar weer 
hun beste steentje bijdragen op zowel het sportieve als het sociale vlak. Met zijn allen maken 
wij deze vereniging zoals deze is. 

 
33 bladzijdes gevuld in deze Voltreffer. Als redacteur denk je dan: de Voltreffer leeft nog, ook nu we 
midden in het digitale tijdperk leven. Wie zijn er in deze Voltreffer onder andere allemaal achter het 
toetsenbord gekropen: De voorzitter en de penningmeester hebben flink op hun toetsenbord gerammeld. 
Alle commissies zijn present: TCJ, TCS, PAC en ZKC. 2 stukken vanuit de 55+ club. En zelfs Arie 
Rebel is tegenwoordig helemaal op de digitale tour, hij heeft een verslag geschreven van zijn 
tafeltennisweek in de inmiddels vaste categorie de tafeltennisweek van.  In de schijnwerpers ditmaal 
Lammert Beekhuis bij de senioren en David de Haan bij de jeugd. 
 
Iedereen veel leesplezier toegewenst. 
 
Namens de redaktie  
 
Robert 
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 Van de voorzitter 
 
GROEN/GEEL: het is gelukt, de T.T.V. Huizen speelt weer in de ware clubkleuren. Sinds mijn 
aanstelling als voorzitter was ik achter de schermen al bezig om te kijken of er mogelijkheden waren 
om terug te keren naar groen/geel. Regelmatig sprak ik Gijs Molenaar aan of er in de nieuwe collecties 
van tafeltenniskleding iets zat voor ons, maar helaas. Onderzoek via internet bracht ook niet veel. Ik 
heb zelfs nog via een kennis onderzocht of we polo’s konden laten maken in Turkije. Tot het moment 
dat Gijs met een nieuw boekje aan kwam waar ons huidige shirt in stond, het zag er veel belovend uit. 
Op de vraag of er een shirt bestelt kon worden kreeg ik als antwoord dat er al één onderweg was, Gijs 
zag het dus wel zitten. Een paar keer met het shirt spelen, wassen, drogen, etc.. Ook het spelen van het 
eerste heren- en jeugdteam in groen/geel beviel zeer goed. Naar aanleiding van het bestuursvoorstel op 
de A.L.V. betreffende de overgang naar groen/gele shirts en de positieve reactie van de leden is het 
bestuur aan de gang gegaan. Na diverse gesprekken heeft Prima Donna Kaas, voor iedereen inmiddels 
een bekende, dit mede mogelijk gemaakt. Nog voor de start van de najaarscompetitie kon iedereen zijn 
of haar shirt ophalen. Iedereen is zeer tevreden, we krijgen zelfs regelmatig complimenten van 
tegenstanders, we zijn weer herkenbaar als de T.T.V. Huizen. Het is gewoon een genot om onze leden 
op zaterdagmiddag en doordeweeks te zien spelen in het groen/geel. 
 
De opening van het seizoen met een barbecue ging helaas niet door. Volgend jaar maar eens kritisch 
kijken naar de datum want de reacties in voorgaande jaren waren dusdanig positief dat zoiets makkelijk 
haalbaar moet zijn. 
 
De tweede uitwisseling bij Rega om de “Lentink”-cup was zeer geslaagd, volgend jaar weer bij ons. Het 
Prima Donna Kaas Bedrijventoernooi werd goed bezocht en was zeer gezellig. 
 
Op 29 september 2006 was er voor de senioren van de gemeente Huizen een tafeltennistafel opgesteld 
in het gemeentehuis in het kader van de ouderendag. Piet Traarbach vroeg om onze medewerking en 
met hulp van de 55+ club en een aantal leden is het allemaal gelukt. Goed geregeld en een leuk 
initiatief, mijn dank hiervoor. 
 
Henk Klein zal in november afreizen naar Afghanistan voor zijn werk. Dus zullen we zijn kookkunsten 
een aantal maanden moeten missen, al ben ik er van overtuigd dat anderen dit zullen oppakken. Henk, 
pas op je zelf en laat af en toe wat van je horen als het kan, we denken aan je. 
 
Ten aanzien van het Sportplatform verwijs ik u naar een apart stuk in de Voltreffer. 
 
De competitie is al halverwege en diverse teams zijn volop bezig zich te mengen in de strijd om het 
kampioenschap of het ontlopen van degradatie. Het eerste heren- en jeugdteam staan beiden bovenaan 
in hun poule in respectievelijk de 3e divisie en landelijk C, houd dit vast. Iedereen veel plezier en 
succes! 
 
Frank Hagen 
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Sportplatform 
 
Op woensdag 20 september 2006 was er een bijeenkomst van het Sportplatform met een afvaardiging 
van de Gemeente Huizen. Dit was een eerste kennismaking, verder is de relatie tussen het 
Sportplatform en de gemeente besproken en is er over een aantal actuele onderwerpen van gedachte 
gewisseld. Een aantal onderwerpen zal verder uit gewerkt gaan worden in een drietal overleggroepen 
(Erfpacht, Huurovereenkomst, Vrijwilligersbeleid), wij hebben ons opgegeven om te participeren in het 
werkoverleg betreffende de huuroverkomst. Voor de geïnteresseerden volgt hier onder het verslag van 
de bijeenkomst.  
 
 
Verslag overleg Sportplatform en gemeente d.d. 20 september 2006 
 
Aanwezig: 
Sportplatform:  mevr. M. Dierick (technisch voorzitter) 
   M. van Gaalen – BSV De Zuidvogels  
   T. Vijfhuize   – Korfbalvereniging Huizen 
   S. van Cleef   – Gymnastiek Vereniging Turnlust 
   F. Hagen   – Tafel Tennis Vereniging Huizen 
   R. de Heij   – Badminton Vereniging Huizen ‘96 
   B. de Jong   – Atletiek Vereniging Zuidwal 
   J.C. Leguit  – Huizer Lawn Tennis Club De Kuil 
   R. Mazer   – Tennis Vereniging Huizen 
   A. Postmus   – H.S.V. De Zuidvogels 
   E. van der Roest – S.V. Huizen 
   P. Struiksma   – Tafel Tennis Vereniging Bijmaat 
   W. Tiemessen  – Zwem & Polovereniging IJsselmeer 
Gemeente:  mevr. J. Bakker – Wethouder Sport en Recreatie 
   mevr. J. Vermaas  – Beleidsmedewerker Accommodaties 
   mevr. L. Mercx  – Beleidsmedewerker Sport & Recreatie 
Afwezig:  B. van Servellen  – Huizer Hockey Club 
   J. Hartog   – Skiclub Wolfskamer 
 
 
1. Opening en kennismaking/voorstelronde 
Margot opent de vergadering en er volgt een korte voorstelronde. 
 
2. Introductie Sportplatform 
Marc van Gaalen van het Sportplatform, legt uit hoe het platform is ontstaan en welke verandering het 
heeft ondergaan. 
De eerste aanzet voor het platform is gelegd in 2002 toen er sprake was van een verplaatsing 
(uiteindelijk niet doorgegaan) van B.S.V. De Zuidvogels naar het terrein Wolfskamer. De 
belanghebbende 3 clubs (B.S.V. De Zuidvogels en de beide voetbalverenigingen) hebben zich toen 
verenigd als actiepartij. Vanuit deze actiepartij is een belangenorganisatie ontstaan, waarin inmiddels 
14 sportverenigingen zitting hebben. Belangrijk doel is het uitwisselen van kennis en informatie en 
daarnaast wil het platform graag actief met de gemeente meedenken op het gebied van breedtesport- en 
sportaccommodatiebeleid. 
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3. Rol die het Sportplatform wil/zal gaan vervullen  
Janny Bakker, wethouder sport en recreatie, neemt het woord. Zij gelooft in samenwerking met het 
maatschappelijke veld. Sociale partners zijn belangrijk, hierdoor kunnen gemeentelijke beleidsplannen 
interactief worden ontwikkeld. Beide partijen, zowel de gemeente als de sociale partners, hebben 
daarbij hun eigen verantwoordelijkheid. 
Zij is heel blij met het sportplatform, een organisatie die zichzelf organiseert. Daarnaast ziet zij voor het 
Sportplatform een rol als klankbordgroep voor het gemeentelijk sportbeleid. Zij denkt aan een overleg 
van 1 tot 2 x per jaar. Maar dit is misschien zelfs te weinig. Het hangt helemaal samen met wat er speelt 
in Huizen. 
 
4. Onderwerpen die op dit moment actueel zijn 
a. Visie Breedtesport 
Inleiding door Janny Bakker: 
Bij de aanloop naar de verkiezingen is er door de VVD een politiek café gehouden over de sport in 
Huizen. Tijdens deze avond is er door verschillende politieke partijen en ook andere belanghebbenden 
kritiek geuit op de kort daarvoor vastgestelde sportnota. Deze zou te veel een ‘subsidienota’ zijn en te 
weinig in gaan op wat ‘we’ met de sport willen in Huizen. Janny Bakker voelt zich als wethouder sport 
verantwoordelijk om hier wat mee te doen. Het is zeker niet de bedoeling dat er een nieuwe sportnota 
wordt geschreven. De sportnota is vastgesteld en dit blijft zo, dit zorgt voor de nodige ‘rust’ bij de 
verenigingen.  
 
Wel wil zij tegemoetkomen aan de kritiek en (in aanvulling op de sportnota) een visie op de 
breedtesport ontwikkelen. Ambtelijk heeft al een brainstormsessie plaatsgevonden. Deze richt zich op 
participatie. Zo’n 80 tot 90% van de Huizer ingezetenen sporten al c.q. heeft voldoende mogelijkheden 
om te gaan sporten. Een groep van 10 tot 20% heeft dat niet. Dit kan te maken hebben met 
gezondheidsproblemen, sociale klimaat, tekort aan geld etc.. Je kunt hierbij denken aan specifieke 
groepen jeugd, ouderen en/of gehandicapten. Hoe bereik je deze groepen en krijg je ze wel aan het 
sporten? Daar zou de nota over moeten gaan. Geen gemakkelijke opgave en de input van ervaring en 
kennis van het sportplatform is dan ook meer dan welkom.  
 
Afgesproken wordt om in december hierover verder te praten aan de hand van een concept.  
 
b. Stand van zaken (afwijzing) BOS-aanvraag 
Inleiding door Lizzy Mercx: 
In de periode 2002 – 2006 heeft de gemeente Huizen dankzij de Breedte Sport Impuls (BSI) gelden van 
het rijk een aantal sportstimuleringsprojecten kunnen opzetten. Het Galm/Scala (55-65 jarigen) en de 
Jeugdsportpas (basisschooljeugd) zijn hier onder meer mee opgestart en worden hiermee gecontinueerd.  
Eind 2006 eindigt deze rijkssubsidie. De opvolger hiervan is de B.O.S.- (Buurt, Onderwijs en Sport) 
Impuls. Deze richt zich op het bestrijden van achterstanden bij de jeugd. De gemeente Huizen heeft in 
maart van dit jaar haar BOS-aanvraag ingestuurd naar het rijk. Hierin waren een 7-tal projecten 
opgenomen waaronder de ‘Jeugdsportpas’ en ook de ‘Sportroute’. Onlangs is ons meegedeeld dat deze 
aanvraag volledig is afgewezen.  
Dit betekent dat alle sportstimuleringsprojecten wel doorgang kunnen vinden, maar dat dit volledig met 
eigen middelen moet gaan gebeuren en dat er daardoor hier en daar op enige wijze bezuinigd zal gaan 
worden. 
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Wat betekent dit concreet: 

• Het Galm/Scala project wordt onverkort voortgezet (zie collegeprogramma). 
• De Jeugdsportpas gaat vooralsnog door, zij het met een aanmerkelijk lager budget waardoor ook 

kritischer gekeken zal gaan worden naar inkomsten versus uitgaven. 
• Voor de Sportroute is dit jaar een incidentele bijdrage gevraagd, deze is nog in behandeling. De 

wethouder adviseert het Sportplatform om een aanvraag in te dienen voor een vaste jaarlijkse 
bijdrage (gaat dan in vanaf 2008). Aanvraag indienen voor 1 maart 2007!  

 

           
 
c. Erfpacht 
Inleiding door Judith Vermaas: 
De lopende erfpachtovereenkomsten zijn gemaakt naar aanleiding van de individuele situatie per 
vereniging op het moment van het afsluiten van de overeenkomst. Dit betekent dat er behoorlijk wat 
ongelijkheid is tussen verenigingen onderling. Nu de erfpachtovereenkomst van TV Huizen is 
afgelopen, is besloten te komen tot een eenduidig beleid voor alle sportverenigingen dat gaat gelden op 
het moment dat de overeenkomst afloopt.  
 
Het college is akkoord met een voorstel aan de raad en aan het Sportplatform om een erfpacht vast te 
stellen op €0,11 per m2, maar deze per 2007 jaarlijks te verhogen met de inflatiecorrectie (zoals dat 
jaarlijks door de gemeenteraad wordt vastgesteld). Voor 2007 is dat percentage vastgesteld op 0,6%. De 
jaarlijkse erfpachtcanon bedraagt minimaal €100,- conform de nota van uitgangspunten.  
 
Wanneer bij de andere verenigingen de erfpacht afloopt zal voor hen het dan geldende tarief van de TV 
Huizen als basis dienen voor de erfpachtberekening. Op deze wijze komen de verenigingen op 
hetzelfde niveau te liggen en is er geen sprake meer van historische verschillen tussen de drie 
verenigingen onderling.  
 
Bovenstaand beleid komt ook te gelden voor de ondergrond van het clubgebouw en andere gronden die 
om moverende reden tegen een symbolische canon in erfpacht zijn gegeven. 
 
Wel dient steeds te worden vastgesteld of de vereniging voldoet aan de dan geldende voorwaarden voor 
subsidiëring c.q. lage canon. 
 
Afgesproken wordt: Dat als het college een standpunt over bovenstaand voorstel heeft ingenomen een 
officiële adviesaanvraag aan het Sportplatform wordt gericht. 
 
d. Huurovereenkomst 
Inleiding door Judith Vermaas:  
Bij de voorbereiding van de sportnota is geconcludeerd dat er sprake is van een 

wildgroei aan huurovereenkomsten met de sportverenigingen. Zo dateert de oudste 

huurovereenkomst uit 1963. Graag wil de gemeente onderzoeken of tot een 

basishuurovereenkomst kan worden gekomen, die op onderdelen met de verenigingen 

individueel ingevuld kan worden. De gemeente wil graag het Sportplatform hierbij 

betrekken. 
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Afgesproken wordt: Dat binnen het Sportplatform geïnventariseerd wordt wie in de werkgroep zitting 
neemt. In november vindt een overleg plaats aan de hand van een eerste opzet die door de gemeente 
wordt aangeleverd. 
 
 
e. Vrijwilligersbeleid 
Inleiding door Janny Bakker: 
Het college onderkent het belang van vrijwilligers bij de sportverenigingen en heeft in haar 
collegeprogramma daarom zichzelf de opdracht gegeven om hier samen met de sportverenigingen en 
evt. koepelorganisaties naar te kijken. Wat kan de gemeente faciliteren, tegen welke knelpunten lopen 
de verenigingen aan? Graag wil de wethouder in december hierover verder praten en gezamenlijk 
komen tot een inventarisatie van de knelpunten.  
 
f. Sportcafé 
De vorige wethouder van sport, Jaap Kos, heeft dit initiatief destijds opgezet om op een wat minder 
formele manier met verenigingen over relevante onderwerpen van gedachten te kunnen wisselen. De 
opzet is om 2x per jaar bij elkaar te komen, telkens bij een andere vereniging. Zo krijgen de 
bestuursleden ook eens een kijkje in een ‘andere keuken’. Janny Bakker stelt voor om op dezelfde wijze 
hier mee door te gaan. Ook het Sportplatform ondersteunt dit en wil graag inhoudelijk meedenken over 
de te behandelen onderwerpen. Een eerstvolgende sportcafé wordt gehouden in november, 
gastvereniging is Tennisvereniging Huizen.  
 
g. Sportprijzen 
De jaarlijks door de gemeente uit te reiken sportprijzen zijn toe aan een nieuw ‘jasje’. De voorlaatste 
drie jaren zijn deze uitgereikt tijdens het Huizer Sportgala. Dit jaar is gebruik gemaakt van het 
afscheidsfeest voor burgemeester Verdier. Onduidelijk is nu hoe dat vanaf volgend jaar moet gaan 
plaatsvinden.  
Janny Bakker vraagt of de verenigingen behoefte hebben aan dit evenement. Voor de gemeente heeft dit 
namelijk geen hoge prioriteit. Na een korte inventarisatie blijkt dat het merendeel van de verenigingen 
wil dat dit evenement blijft bestaan, maar dan op een andere manier. Afgesproken wordt dat het 
Sportplatform zelf met een voorstel komt 
 
5. Rondvraag en sluiting 
Zowel de gemeente als het Sportplatform vonden dit een plezierige manier van kennismaken en er was 
ook ruimte voor inhoudelijke discussie. Dit zal kunnen leiden tot een plezierige samenwerking de 
komende jaren. Na afloop was er gelegenheid om nader kennis te maken. 
 
 
Ik hoop jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Als er vragen zijn dan hoor ik het graag. 
 
Frank Hagen 
Voorzitter 
 
 

 



        
   

                       
           
   

 
 
 7 

 

 

Lentink Cup 
 
Vrijdag 1 september j.l. werd de jaarlijkse strijd om de Lentink-cup tegen tafeltennisvereniging Rega 
uit Nijkerk gespeeld. 
 
Afgelopen jaar won Huizen met overmacht de beker in haar thuiswedstrijd; deze keer werd aangetreden 
in Nijkerk.  
Zes teams, uitkomend in verschillende klassen, speelden naar beste kunnen. 
Huizen 1 kon het tegen Rega 1 niet bolwerken. Er werd met 7-3 verloren.  
Alleen Gijs Molenaar bleef overeind met 3 overwinningen. Invaller Patrick van Dijk speelde redelijk, 
maar kon zijn wedstrijden niet in winst omzetten. Echter kon Huizen helaas niet op Frank Bilius 
rekenen, die verhinderd was, waardoor Huizen niet compleet uit kwam. 
Huizen 2 deed het beter. Robert Bunschoten, Patrick van Dijk en nieuwkomer Kornel Ringelberg  
wisten een 4-1 achterstand om te buigen naar een 5-5 gelijkspel. 
Huizen 3, bestaande uit Henk Klein, Jerry van Leeuwen en Geert Molenaar wisten vrij simpel met 7-3 
van Rega 3 te winnen. 
Huizen 4 kon het net niet winnen. Weliswaar behaalden Kees Visser, Edwin van Dijk en Bert van de 
Zwaan een gelijkspel, maar ze hadden eerder al de kans de wedstrijd in hun voordeel te beslissen. Een 
5-1 voorsprong kon niet verzilverd worden. 
Huizen 5 verloor met grote getallen; 8-2. Dat was voor Henny Dekker, Paul Dekker en Harry Kempers 
geen schande, omdat het team van Rega een klasse hoger uitkomt in de competitie dan zijzelf. 
Huizen 6 tenslotte wist het uiteindelijk ook niet te winnen tegen Rega 6.  
Marcel Molenaar, Lammert Beekhuis en Klaas Schipper waren net een maatje te klein en verloren met 
7-3. 
Aan het eind van de avond kon de stand opgemaakt worden en bleek, dat Rega met 3x winst, 2x 
gelijkspel en 1x verlies als winnaar uit de bus kwam. Organisator Marty Hendriksen mocht uit handen 
van Geert Molenaar de Lentink-cup in ontvangst nemen. Volgend jaar zal Rega uit Nijkerk weer bij 
Huizen te gast zijn. De Tafeltennisvereniging Huizen zal er dus alles aan doen om de cup weer in hun 
bezit te krijgen. 
 
Namens de P.A.C. 
 
Geert Molenaar 
 

    
 

Van de competitieleider 
 
Zoals jullie wel zullen weten wordt er tussen de na en voorjaarscompetitie weinig aandacht besteed aan 
de teamsamenstelling, op moment dat de kompetitie afloopt moeten de teams en namen al weer 
doorgegeven worden, zodat er geen tijd is om nieuwe teams te formeren. 
 
Een enkele wijziging is onder voorbehoud van beschikbare plaatsen mogelijk, 
als er  mensen zijn die willen stoppen of beginnen ander team of klasse laat het dan zo snel mogelijk 
weten  
 
Bert Jongerden 
Technische commissie senioren 
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De tafeltennisweek van ……………Arie Rebel 
 
 

 
 
Dank je wel hoor Lida, ik zal de pen ter hand nemen en een stukje schrijven. 
 
Ik kan nu wel een introductie van mezelf geven maar de meeste leden zullen mij wel kennen, ik loop 
tenslotte pas een jaar of 56 bij de vereniging rond. 
Daar komt bij dat ik niet zo’n schrijver ben maar gelukkig heb ik wat hulp om me heen. 
 
De titel zegt me dat ik iets moet schrijven over de tafeltennisweek van mezelf. Helaas verteld het me 
niet welke week dus kies ik er maar 1 uit. 
 
Maandag: dacht een rustig dagje te hebben vandaag maar dat liep even anders. Ik moet een beetje bij 
blijven tegenwoordig anders snap ik niet meer waar mijn kleinkinderen het allemaal over hebben dus 
ook ik heb ADSL aangevraagd. Pakket binnengekregen en vervolgens bijna een hele dag bezig geweest 
een kabel door mijn plafond heen te boren en naar mijn computerkamer te brengen. André kwam ‘s 
avonds nog even langs om de boel te installeren of zo maar toen was ik dan ook echt klaar om op het 
WWW af te stormen met mijn surfboard en de wereld te ontdekken. Ik leer nog eens wat bij op mijn 
leeftijd. 
 
Dinsdag: Toch nog eens kijken of ik nog weet hoe ik moet mailen, pfff valt nog niet mee maar ik denk 
dat de postbode het meegenomen heeft want postvak uit was leeg. Nu maar afwachten of ik bericht 
terugkrijg. 
 
Woensdag: 55+ club dag! Eigenlijk staat de hele dag in het teken van de middag. ‘s Ochtends niet te 
laat thuis en op tijd een boterhammetje eten om vervolgens sporttas te pakken en te gaan naar het 
cluppie. Hele middag met een leuke groep mensen bezig zijn met mijn grootste hobby, tafeltennis wat 
moet ik daar nu verder nog over schrijven. 
 
Donderdag: Even in mijn elektronische brievenbus gekeken en ja hoor een bericht terug van André. Ik 
had het goed gedaan. Gelukkig! nu maar wat anderen proberen een mailtje te sturen het blijft toch erg 
spannend of het elke keer weer goed gaat.  
Donderdagavond is ook al zo’n vast ritueel. Eten met mijn vrouw, de boel opruimen,  
omkleden en sporttas inpakken, bakkie koffie en dan weer op weg naar de club. En jawel deze keer in 
mijn favoriete kleur-> groen/geel. Heel veel jaren in deze kleur gespeeld en persoonlijk ben ik blij dat 
ook de huidige generatie deze kleur de T.T.V. Huizen kleur vindt. Mooi shirt en zit lekker. Op de 
donderdagen is het altijd weer gezellig. Meestal toch wel een vast groepje mensen die er zijn en waar je 
mee kunt spelen. Trainen met Wim is altijd lachen. Hij rent zich rot op zo;n avond en maar blijven 
lachen en oha-en. Daar doe ik natuurlijk nooit aan mee, jullie kennen me. 
Na afloop altijd nog even gezellig zitten met een sapje erbij en dan maar weer eens naar huis. 
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Vrijdag: André komt maar eens informeren of het allemaal nog goed gaat met de computer en laat nog 
even wat handige dingen zien. Verder van de dag lekker niets gedaan want na al dat tafeltennissen en 
surfen is het ook wel eens lekker om niets te doen. De fiets te pakken en even een lekker stukkie vis te 
halen. 

 
Zaterdag: Dit is eigenlijk de biljartdag. Maar omdat tafeltennisvriend en biljartmaat Piet niet kon had ik 
tijd over om toch eens wat anders te gaan doen. Eens kijken op de club hoe het Huizen/PDK 1 vergaat. 
Kom ik daar binnen wordt ik bijna omver gelopen door allemaal kleine kinderen. Ik weet niet hoeveel 
het er waren want zo snel kon ik tellen. Ze verdwenen allemaal in de bestuurskamer dus ik dacht dat zal 
wel goed gaan. Verder is de kantine bijna vol. Jeugd en senioren vullen de ruimte en het is gezellig 
druk. Ik was toch wel blij verrast dat het op de zaterdagen zo gezellig druk is. Jong en oud alles door 
elkaar erg leuk. Tussen het praten door toch ook nog even bij de wedstrijden gekeken en dat viel niet 
tegen. Heren staan leuk te spelen en het blijft leuk Gijs en André nog steeds in actie te zien. Frank is 
nog niet zo lang lid(en ken ik nog niet zo goed) maar is ook een aardige man en kan ook erg goed 
tafeltennissen. Ook de jeugd wedstrijden waren erg leuk om te zien en ik vindt het knap te zien dat ze 
op die leeftijd al zo goed kunnen tafeltennissen. 
Opeens vliegt de bestuurskamerdeur open en kijk ik naar binnen. Het lijkt wel oorlog overal waar ik 
kijk zie ik speelgoed en kinderen druk in de weer met tekeningen. Ik hoor dat er een wedstrijd aan de 
gang is “wie maakt de mooiste tekening”. Jury Kees moet de prijzen uitreiken dus dat werd een groot 
feest daar in die kamer. Ik zag Maya en Katja met een grote grijns en een hand met snoep naar buiten 
komen dus die hadden zich ook al uitstekend vermaakt die middag. 
Na deze gezellige middag op huis aan en terug op de fiets zat k nog te denken dat ik het toch wel heel 
erg leuk vindt dat de club zo levendig is, oud, jong en nog jonger alles bij elkaar, door elkaar en met 
elkaar. Erg leuk om te merken de leden het leuk vinden om op zaterdag op de club te zijn. 
 
Zondag: beetje gefietst en gewandeld en dat was het wel ongeveer. 
 
Zo dat was wel ongeveer “mijn tafeltennisweek van Arie Rebel”. 
 
Rest mij alleen nog PIETER KOS uit te nodigen deze pen van mij over te nemen en ook een verhaal in 
de categorie “de tafeltennisweek van” te schrijven. 
 
Groeten  Arie Rebel 
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Infomail waarom? 
 
De infomail zorgt ervoor dat de leden elke 2 weken de juiste informatie vanuit de vereniging krijgen. 
Joop Manussen is hiervan eindredacteur en verzorgt de verzending naar de belangstellenden.  Een 
aantal voorbeelden wat er allemaal kan staan zijn: 
. Shirtinformatie. 
. Toernooi zaken. 
. Commissie informatie 
 
Kortom, eigenlijk alles wat er binnen de vereniging georganiseerd wordt staat op de website en via de 
infomail. Er zijn op dit ogenblik al 75 personen die deze mail krijgen. Jij / U nog niet? Geef je op via de 
website http://nttb.nl/huizen . 
 
Namens de infomail redactie,    Joop Manussen en Jeroen Blok 
 

Nieuwe clubshirts 
 
Na flinke inspanningen in de afgelopen maanden is het gelukt om voor de start van het najaarseizoen 
nieuwe clubshirts te regelen zoals op de A.L.V. jongstleden maart afgesproken. Het is hierbij gelukt om 
een sponsor te vinden, te weten Prima Donna Kaas, zodat wij dit shirt kosteloos aan alle leden konden 
aanbieden. Ter info, de nieuwwaarde van het shirt (inclusief bedrukking, exclusief kwantumkorting) is 
ruim € 40,-. 
 
Bijna alle leden hebben de club inmiddels weer bezocht na de zomer en zijn nu in het bezit van dit 
mooie, nieuwe shirt. Wie het shirt nog niet heeft opgehaald, vragen we hierbij om dat vóór 1 december 
a.s. alsnog te doen, door op de club Kees Visser aan te spreken of met hem een afspraak te maken. 
Anders nemen we aan dat u geen prijs stelt op het nieuwe shirt en wordt het toegevoegd aan de 
voorraad ter verkoop. 
 
Het shirt is eenmalig uitgegeven, raakt u het kwijt dan zal er zelf een vervangend groen/geel shirt 
aangeschaft moeten worden. Voor extra shirts, voor nieuwe leden en overige geïnteresseerden is de 
verkoopprijs bepaald op € 27,50. 
 
Zoals ook op de A.L.V. afgesproken is, is het huishoudelijk reglement aangepast (opvraagbaar bij de 
secretaris). Dit betekent dat er bij competitiewedstrijden en externe toernooien niet meer in het blauwe 
shirt gespeeld mag worden. De kleur van het broekje is ook aangepast naar zwart, we hopen dat 
iedereen hier aan mee wil werken want soms is de bonte verzameling broekjes echt niet om aan te zien! 
Dat was natuurlijk ook al zo onder de blauwe shirts, dit lijkt ons een goed moment om hier voor eens 
en altijd mee af te rekenen.  
 
Wat nog rest is de voorraad oude, blauwe shirts. Besloten is om deze aan de leden aan te bieden (altijd 
handig als trainingsshirt bijvoorbeeld) voor een bedrag van € 5,-. Omdat de voorraad beperkt is geldt 
hier “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”, op dit moment zijn alle maten (L zéér beperkt) nog 
voorradig. 
 
Namens het bestuur, 
Monique Gerritse-van de Brug 
Penningmeester 
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Wasetiket gelezen? 
 
Opdat iedereen lang plezier mag hebben van zijn nieuwe groen/gele shirt, graag even uw aandacht voor 
onderstaande wasinstructie: 
 

Wassen op max. 30 oC met een fijnwasmiddel    

 Niet chemisch reinigen 

 Niet reinigen met chloorbleekmiddel 

 Niet in de wasdroger 

Strijken op lage temperatuur 
 (Bij direct netjes ophangen niet eens nodig!) 

 
Binnenstebuiten wassen en strijken ! 
Dit ter bescherming van het shirt tegen slijtage en tegen beschadiging van de bedrukking. 
 
 

 
 

Communicatie PAC 
 
U zult het wellicht al vernomen hebben en anders weet u het bij deze: 
Henk Klein zal medio November ons land gaan vertegenwoordigen in Afghanistan. 
Uiteraard zullen wij zijn aanwezigheid en gezelligheid missen maar het Nederlandse kamp in 
Afghanistan zal zonder zijn aanwezigheid op alle fronten gaan verliezen. 
Aangezien de werkzaamheden die hij nu doet voor de PAC moeilijk uitvoerbaar zijn vanuit de 
woestenij heeft de commissie mij gevraagd dit over te nemen. 
Ik ben mij er zeer van bewust dat ik Henk moeilijk kan evenaren maar uiteraard zal ik hiervoor mijn 
best gaan doen.  
Wanneer jullie stukken hebben welke jullie graag in de krant willen zien dan kunnen jullie mij bereiken 
op dekkerjm@yahoo.com.  
Rest mij, namens de gehele PAC, Henk heel veel succes te wensen en we hopen dat hij gewoon weer in 
vol ornaat terug zal keren.  
 
Jurriaan Dekker 
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Flyers zijn rondgebracht 
 
De P.A.C. (vooral Lammert en Henk) heeft een flyer en poster gemaakt en met hulp van sponsoren 
laten maken. Deze sponsoren (aangebracht door Lammert) zijn Broekhuizen schoenmode (voor de 
flyer) en Celtics (voor de posters). Aangezien we dit voor het eerst gedaan hebben zijn er, al of niet 
bewust, een aantal zaken niet genoemd. De website nemen we volgende keer mee, het telefoonnummer 
hebben we van de informatie weggehouden. Reprowk heeft voor ons de flyers gemaakt en gekopieerd. 
 
In de vorige Voltreffer hebben we gevraagd of de leden de beschikbare 20.000 flyers wilden bezorgen. 
Hierop is heel goed gereageerd door de personen waar we het van verwachten maar gelukkig ook door 
een aantal mensen waar we wel op hoopten. Helaas natuurlijk te weinig. Wat daar de reden van is? Te 
druk, geen zin, onbekend, ik weet het niet. De teleurstelling hierover is weg en ik wil de mensen die 
ONZE vereniging hebben geholpen heel hartelijk danken voor het wegbrengen van de flyers. We 
hebben hier behoorlijk wat reacties op gekregen, hetzelfde geldt voor de posters. Deze waren duidelijk 
zichtbaar op een aantal plaatsen in Huizen opgehangen. 
 
Bewust worden er (bijna) geen namen genoemd, omdat ik blij ben met iedereen die gelopen heeft maar 
ik wil wat uitzonderingen maken namelijk voor mevrouw Westland (de vrouw van Goos en de moeder 
van Yorick). Zij heeft ongeveer 15 wijken gelopen. Ook wil ik een aantal leden van de 55+ club 
hartelijk danken, ook zij hebben hun steentje meer dan bijgedragen. 
 
Onder het kopje excuses wil ik dan nog Joop Rövekamp noemen. Joop heeft zich netjes opgegeven en 
zelfs zijn vakantie doorgegeven. Hij zou 7 september gaan maar (natuurlijk) las ik alleen de aanmelding 
en bracht hem netjes op 6 september in de late avonduren 2 wijken en die heeft hij ook nog gelopen. 
Excuses heb ik al gegeven maar hierbij nog maar een keer en ik hoop dat ik mijn andere afspraak met 
hem nu al wel nagekomen ben.  
 
Ook het sportplatform heeft een boekje uitgebracht om promotie te maken voor diverse sporten. Onze 
vereniging, met name de senioren en jeugdcommissie, had al plannen om een open week te verzorgen 
dus dit kon mooi gecombineerd worden. Deze week was 19 t/m 23 september en heeft ook een aantal 
mensen binnen onze deuren gebracht. 
 
Natuurlijk kunnen jullie ook binnen de eigen vrienden en kennissenkring laten blijken dat de 
tafeltennissport en onze vereniging in het bijzonder leuk is voor iedereen. 
 
Namens de P.A.C., 
Jeroen Blok 
 

Via ping-pong en tafeltennis weer terug naar ping-
pong. 
 
(De wederwaardigheden van een 55+ er). 
Even een blik terug, hoe ik tot tafeltennissen ben gekomen. 
Toen ik nog bij mijn ouders woonde hadden wij een redelijk grote zolder.  
Mijn schoolvriend en ik hebben daar toen ik zo’n 17 jaar was, een zelfvervaardigde tennistafel 
(wedstrijdformaat) van spaanplaat over het trapgat opgesteld. Dit nam wel veel ruimte in beslag. Als de 
ene speler 1 stap achteruit deed, stuitte hij tegen een muurtje. De andere speler had wel meer ruimte, 
maar als het balletje achter hem terechtkwam was het zoeken geblazen: er stond nogal veel  
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“opslagmateriaal”. Dus echt maaien was er niet bij, anders was het constant balletjes zoeken. En nadat 
het balletje voor de tweede keer via het trapgat naar beneden verdwenen was, hebben we er  een 
vangnet over gespannen.  
Vanwege de geringe ruimte bedachten we het volgende: we legden op elke helft van de tafel een 
kroonkurk van een bierflesje (we hadden er genoeg) en gingen daar op mikken. Vandaar dat ik eigenlijk 
alleen maar mijn backhand heb ontwikkeld. Dus dit was echt pingpongen.  
Kort daarna ging ik in dienst, daardoor lag het tennissen 18 maanden stil. Na mijn diensttijd, toen ik 
ging werken, hadden we op het bedrijf een tweetal tafels staan maar meestal waren anderen al bezig 
tijdens de lunchpauze. 
In 1980 verhuisde het bedrijf van Bussum naar Huizen. 
Daar kregen we (dankzij Jeroen Blok, die daar ook werkte) de beschikking over twee fraaie 
wedstrijdtafels. Intussen was ik ook wat wijzer geworden, en zorgde ik dat ik mijn brood al voor de 
lunchpauze ophad. 
Dus speelde ik wat vaker en ging mijn spelpeil ook enigszins vooruit. 
Maar, ik ben nooit een echte tafeltennisser geworden. En dat zal ik nooit worden ook. 

 
Via (weer Jeroen Blok) ben ik bij de 55+ club terechtgekomen en daar heb ik gemerkt dat ik toch wel 
een flinke achterstand in techniek had. Bovendien ontbrak het mij aan de ware competitie mentaliteit. 
Gelukkig wordt dit een beetje door mijn enthousiasme gecompenseerd. 
In  het begin ging het nog wel een beetje maar sinds eind 2005  gaat het moeizamer. In het najaar van 
2005 ging namelijk mijn gezichtsvermogen aan het linker oog steeds verder achteruit. Ik dacht dat het 
nastaar was (hiervoor was ik na mijn staaroperatie gewaarschuwd). Bij onderzoek in het AZU bleek dat 
het netvliesloslating in een ver gevorderd stadium was. Inmiddels heb ik hieraan drie operaties 
ondergaan. Ik zal jullie de details besparen. 
Maar, mijn volledige zicht aan het linkeroog krijg ik nooit meer terug. 
Het probleem daardoor is, dat ik geen diepte meer kan inschatten: mijn 3- dimensionale beeld is weg. Ik 
zie het balletje wel, maar kan niet bepalen waar hij zich bevindt.     
Nu lijkt het wel of ik te pas en te onpas mijn handicap met mijn linker oog als argument gebruik voor 
mijn matige spel. Dat matige spel had ik al, alleen is het door mijn gebrekkige linker oog nog matiger 
geworden.  
Het valt niet mee voor je zelf te constateren en te accepteren dat je beperkt wordt in je spel. Ik merk nu 
pas wat je mist, als je niet het volledige zicht met beide ogen hebt. Alle goede raadgevingen van Arie 
Rebel, Wim Boele en eventuele anderen  ten spijt: als ik niet kan inschatten waar  het balletje zich 
bevindt, kan ik hem ook niet dun, dik of op wat voor een manier dan ook gericht raken. Ik ben al blij als 
ik het balletje terug op de tafel kan brengen.  
Het eind van de tafel of de hoogte van het netje is net zo lastig in te schatten. Het is soms ook 
vervelend, als er een wedstrijdje gedubbeld wordt: 
mijn partner moet het gevoel hebben, dat hij/zij tegen drie man speelt: twee tegenstanders en een 
schutterende partner.  
Enkelspel gaat me enigszins beter af dan dubbelspel omdat ik dan ook geen rekening hoef te houden dat 
ik mijn partner niet zie als hij links van mij staat. Ik hoop dat mijn rechter oog na verloop van tijd een 
groot gedeelte van de functie van het linker oog gaat  compenseren. Het is jammer, dat ik vrijwel weer 
helemaal van voren af aan moet beginnen, maar ik vind het nog steeds leuk om te komen. Als mijn 
mede 55+ ers een beetje geduld met me hebben wordt het nog wel wat. Wellicht dat het  
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onderricht van Ed Appelboom mijn spelpeil iets kan opkrikken. Misschien moet ik wat meer oefenen 
op mijn oogopslag. 
Het wandelen gaat mij beter af: dit jaar hoop ik voor de  11e keer de Nijmeegse 4-daagse, 4 x 50 
kilometer uit te lopen.  
Met stijgende instemming overigens heb ik het stukje over Jeroen Blok in de meest recente Voltreffer 
gelezen. Zoals hij daarin beschreven staat, herken ik hem helemaal. Ook mij heeft hij regelmatig verrast 
met zijn onschuldige blik en zijn uitroep: “Oh, sorry hoor!” als hij een stapje naar links deed en het 
balletje ook links om mijn oren sloeg.  
 
Karel de Boo, 59+er. 
 

 
 
 

PANIEK BIJ DE 55+ CLUB 
 
Hoe laat je 27 mensen tafeltennissen op 6 tafels ? 
Hoe reageer ja wanneer je 50% meer koffie moet schenken dan gewoonlijk en je dus ook 50% meer 
schone kopjes nodig hebt ? 
Hoe kies je uit een groep van 31 personen 18 sportievelingen voor een uitwisseling met de Visenta’s op 
25 oktober ? 
 
Op woensdag 11 oktober is eindelijk gebeurd waar we al heel lang stiekem naar uitkeken, maar waar 
we ook wel een beetje bang voor waren, namelijk dat de speelzaal te klein zou zijn. 
Normaal komen er wekelijks uit onze groep van 25 een achttiental spelen, omdat er altijd wel een aantal 
met vakantie zijn, of andere besognes hebben. 
Inmiddels is er mede door de verspreiding van de Flyers een behoorlijke aanwas van deelnemers en 
zitten wij boven de dertig personen, waarvan er op deze gedenkwaardige woensdag  27 op kwamen 
draven, met als gevolg dat wij te weinig capaciteit hadden om te spelen, omdat er op 6 tafeltennistafels 
slechts 24 spelers gelijk aan de gang kunnen gaan. 
Met veel improvisatie is alles op zijn pootjes terecht gekomen en dan denk ik niet alleen aan het 
sportieve gedeelte, maar ook aan het aantal kopjes koffie dat er geschonken moet worden en het aantal 
schone kopjes en schoteltjes dat hiervoor nodig is. 
Dat Ries Kuiper, die trakteerde vanwege zijn verjaardag, ook nog even een aanvullende aankoop moest 
doen, was een leuke bijkomstigheid. 
Wanneer deze ontwikkeling zich voortzet dan gaan we een mooi winterseizoen tegemoet. 
 
         RIEN 
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Barmedewerkersbijeenkomst. 
 
Het is al weer een tijdje geleden, maar op woensdag 3 mei was er een barmedewerkersbijeenkomst. 
Tijdens deze avond konden barmedewerkers hun vragen en ideeën kwijt bij de ZKC en de 
vrijwilligerscoördinator.  
De barmedewerkers zijn over het algemeen tevreden. Zij geven aan, dat de zaken door de ZKC goed 
verzorgd zijn. Taken zijn op het oog goed verdeeld, alles is goed georganiseerd, m.n. inkoop en 
schoonmaak zijn prima verzorgd. 
Bij de barmedewerkers kwamen de volgende opmerkingen en adviezen vandaan, met daaronder een 
antwoord: 
 

 
 
 

• De bardienst op vrijdagavond is wel erg lang: van 19.30 uur – 2.00 uur en vaak nog later. Is hier 
iets aan te doen? 

•  Antwoord: barmedewerker heeft het recht 2 uur te stoppen. Zou overgedragen mogen worden 
aan een ander. Verder is de bardienst nu eenmaal die tijd. 

• De prijzen van de koffie zijn te laag. Kan meer op verdiend worden. 
•  Antwoord: volgens de huidige situatie hoeft dit niet persé te gebeuren.   
• Bij instructies barmedewerkers aangeven, dat het vuil van de borden gespoeld moet worden en 

de vaatwasser aangezet moet worden. 
•  Antwoord: dit lijkt duidelijk, hoewel wel opgemerkt dient te worden dat het beter is om het vuil 

met keukenpapier in de prullenbak te gooien 
• Barlijst graag tijdig doorgeven. 
•  Antwoord: er wordt naar gestreefd dit te doen. 
• Meer zoutjes op tafel  
•  Antwoord: bij speciale toernooien wordt meestal al kaas van de sponsor uitgedeeld, verder is 

ons assortiment uitgebreid genoeg om zelf iets te nemen. 
• Longdrinkglazen mogen vaker gewassen worden.  
•  Antwoord: de glazen worden in ieder geval eens per maand in de vaatwasser gewassen en 

verder is het belangrijk voldoende te spoelen met spoelmiddel 
• Graag gekleurde stickers op de sleutels. Is een erg grote bos 
•  Antwoord: dit wordt meegenomen. 
• Optie om op vrijdagavond 2 personen achter de bar te zetten vanaf 22.30 uur? 
•  Antwoord: het is zeer zeker een goede optie, het probleem is alleen dat het moeilijk is om 

mensen te vinden die hiertoe bereid zijn en ook tijd voor hebben. 
• Keuken open op donderdag bij competitiewedstrijden? 
•  Antwoord: bij voldoende belangstelling en medewerking van de barmedewerker is dit 

mogelijk. 
• Waarom op vrijdag niet alleen tap en geen flesjes? Tap blijft nu slecht 
•  Antwoord: de tap blijft een zorgenkindje. Er wordt gekeken naar een andere oplossing. 
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Vanuit de ZKC waren er ook nog een paar instructies, te weten: 
 
• graag chocomelflesjes omspoelen omdat er anders biervliegjes komen. Geen natte dingen in de 

prullenbak (bijvoorbeeld de koffiefilters…deze graag in de keuken) 
• aan het begin van de bardienst een rondje maken door de zalen en kleedkamers en 

onregelmatigheden op papier melden. ZKC zorgt voor schrift bij de bar om ook voor de 
vereniging zichtbaar te maken wat er gemeld is 

• aandacht voor opschrift enveloppen. Graag voorzien van datum, bedrag en naam. Tevens barbon 
van datum voorzien 

• bonnen die blijven liggen voorzien van datum, naam en bedrag. Altijd even een nieuwe 
schrijven om gezeur met streepjes te voorkomen. 

 
Als er nog vragen en/of opmerkingen zijn dan kun je die altijd kwijt bij één van de ZKC leden. 
 
Namens de ZKC 
Kees Visser. 

 
 

 
 
 
 

Van de vrijwilligerscoördinator 
 
De afgelopen periode heeft in het kader gestaan van het bezorgen van de flyer en het Open Huis. Heel 
veel folders zijn bezorgd door vele leden. Dank daarvoor uiteraard. De coördinatie van de bezorging lag 
bij Jeroen Blok…ook bedankt. 
Het Open Huis werd niet echt druk bezocht, maar als t.t.v. Huizen hebben we ons bekend gemaakt door 
het hele dorp. Uiteraard van belang om hierop een goede follow-up te maken, bijvoorbeeld straks bij 
het Kindertafeltennistoernooi en het Prima Donna Kaas Oliebollentoernooi. 
 
Verder is het even rustig op het vrijwilligersgebied. De vereniging draait, wat niet wil zeggen dat er 
geen extra handen nodig zijn. M.n. de bardienst op zaterdagmiddag geeft soms wat problemen. Mijn 
verzoek is dan ook om Kees Visser eens aan te spreken en hem te vragen wat nu precies die bardienst 
inhoudt. Voor de mensen, die altijd al twijfelden en “nee” zeiden omdat het door de weeks te laat 
wordt: De zaterdagmiddag is perfect! Tel daarbij het leuke tafeltennis van onze jeugd en het goede 
tafeltennis van jeugd en eerste herenteam en de gezelligheid is compleet. Wist u wel, dat de 
zaterdagmiddag druk bezocht wordt met toeschouwers? Altijd gezellig! 
Daarnaast kunt u zich nog aanmelden voor de schoonmaak 1x per maand. 6 november is de 
eerstvolgende keer. Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom. 
 
Geert 
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Het Holleblok, hoe is het ermee? 
 
Nadat de vorige Voltreffer uitgekomen is stond er in de Gooi en Eemlander van 20 juli een bericht over 
de komende verhuizing ten tijde van de verbouwing. Het leek erop dat wij tijdelijk geen onderkomen 
zouden hebben of naar de Amer zouden verhuizen. Aan de hand van deze informatie is contact gezocht 
met de wethouder Liesbet Tijhaar. De mensen, die de infomail ontvangen hebben deze informatie op 21 
juli al gekregen maar om elk lid te informeren deze infomail nog even in de Voltreffer. Als toevoeging 
er nog even bij dat deze mededeling samen met de wethouder is gemaakt dus niet alleen bij het bestuur 
of onze beheercommissie vandaan komt. 
 
LS, 
 
Deze mail is samen met de wethouder Liesbet Tijhaar tot stand gekomen. 
 
In de Gooi en Eemlander van 20 juli jl. stond een alarmerend bericht over het Holleblok en onze 
aanwezigheid aldaar. Ik ben daar door diverse mensen op aangesproken en wil dit bericht langs deze 
weg graag toelichten. 
Op dit ogenblik is er van een probleem voor onze tafeltennisvereniging geen sprake. Het is juist dat er 
renovatiewerkzaamheden plaats zullen vinden en dat wij hier ook mee te maken gaan krijgen lijkt me 
duidelijk. Alleen de suggestie van de Gooi 
en Eemlander dat er voor ons geen oplossing voorhanden is blijkt, na een gesprek met de wethouder, 
zeer voorbarig. De wethouder heeft alleen gereageerd op de vraag of de tafeltennisvereniging ook een 
tijdelijke verhuisbeweging naar de Amer gaat maken op het moment dat de gymzalen worden 
gerenoveerd.  Hierop heeft zij gezegd: "Dit is mij op dit ogenblik niet bekend. Wij moeten nagaan of 
een tijdelijke verhuizing van de tafeltennisvereniging noodzakelijk is en welke mogelijkheden er zijn". 
Dat is juist omdat de planning voor renovatie van de gymzalen, kleedkamers en verenigingsruimte nog 
gemaakt moet worden. Deze gesprekken worden na de zomer gevoerd. Het doel is om met zomin 
mogelijk overlast de renovatie (ook voor de tafeltennisvereniging) gerealiseerd te krijgen. 
 
De insteek is om de gymzalen in de vakantieperiode aan te pakken waardoor er voor alle gebruikers 
(schoolgaande kinderen, 
tafeltennisvereniging, overige huurders) zomin mogelijk geregeld hoeft te worden. We weten allen nog 
hoe precair de ruimtelijke situatie was tijdens de brand van de 3 in 1 sporthal. 
 
Kortom: er gaat veel gebeuren maar de definitieve planning is nog niet bekend, en van een probleem 
hoeft gelukkig (nog) niet gesproken te worden. 
 
Namens wethouder Liesbet Tijhaar wil ik jullie laten horen dat zij heeft begrepen dat de passage over 
de tafeltennisvereniging in het artikel in de krant voor begrijpelijke onrust onder de leden van de 
tafeltennisvereniging heeft gezorgd en dat zij dit betreurt.     
 
Wat is er daarna gebeurd? 
 
Volgens de huidige planning is er binnen de gemeentelijke commissie op 3 oktober het voorstel 
besproken en de commissie heeft het groene licht gegeven voor renovatie van het Holleblok. Concreet 
houdt dit in dat alle wensen die de tafeltennisvereniging heeft aangegeven in het renovatieplan 
opgenomen zijn. Eind oktober zal het door de gemeenteraad verder besproken worden en dan wordt er 
duidelijk wat er gaat gebeuren tegen welke kosten.  
 



        
   

                       
           
   

 
 
 18 

 

 
Zodra dit rond is wordt er een planning gemaakt welke verbouwing wanneer gebeurd. Wij, als 
vereniging, proberen om de aanpassingen van de gymzalen, kleed – en verenigingsruimte in de 
vakantie plaats te laten vinden. Dit omdat we er dan tijdens de competitie en toernooien geen last van 
hebben. Ook is het zo dat er binnen de gemeente Huizen een tekort is aan gymlokalen. 
 
Wordt ongetwijfeld vervolgd… 
 
Namens de Holleblok beheercommissie 
Jeroen Blok 
 

overgenomen van het competitie bulletin landelijk 
 
Mededelingen 
• De afgelopen weken zijn door enkele verenigingen vragen gesteld over de thans geldende regels 

rond het lijmen van de bekleding van het bat.  
Lijmen is nog steeds toegestaan, maar alleen als aan een aantal voorwaarden is voldaan. De 
belangrijkste daarvan is dat op de speellocatie van wedstrijden een goed geventileerde ruimte 
beschikbaar is gesteld voor het plakken van bekledingen op frames. Nergens anders op de 
speellocatie mogen vloeibare kleefstoffen worden gebruikt. De "Speellocatie" bestaat uit alle 
ruimten in het gebouw waar wordt gespeeld en het terrein waar dat gebouw staat, met inbegrip 
van de ingang, de parkeerplaatsen en daaraan gerelateerde voorzieningen.  
Deze regel geldt voor alle klassen in de landelijke competities én voor alle I-, N- en OR-
evenementen (internationale en nationale toernooien en toernooien die open zijn voor spelers uit 
meerdere afdelingen).  

  
Alle verenigingen in de landelijke competitie dienen dus een goed geventileerde ruimte te 
hebben waar gelijmd kan worden. Als die ruimte er niet is, is lijmen alleen in de buitenlucht, 
buiten het terrein van de speellocatie, toegestaan. 
Vanaf 1 september 2008 is het lijmen met kleefstoffen die vluchtige organische oplosmiddelen 
bevatten niet meer toegestaan. Het gebruiken van lijm zonder die oplosmiddelen, bijvoorbeeld 
lijm op waterbasis mag dan nog wel, maar alleen in de genoemde aparte ruimte of in de 
buitenlucht. 
 

Financiële tussenstand 
 
Zoals gevraagd op de A.L.V. van maart jongstleden i.v.m. het begrote verlies, hierbij een tussenstand 
van de financiële cijfers. 
 
Ivm publicatie op het www zijn de pagina’s verwijdert 
 
Mocht u vragen hebben dan zal ik deze graag beantwoorden! 
Monique Gerritse-van de Brug 
Penningmeester 
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Wijziging commissie 
 
In maart 2004 zijn Geert, Lammert, Henk en ik samen als de “4 musketiers”  begonnen met de P.A.C. 
Helaas heeft Henk aangegeven dat hij de commissie moet verlaten omdat hij uitgezonden wordt. 
Gelukkig zal deze uitzending tijdelijk zijn dus de vereniging zal zijn gezelligheid niet lang missen. Wat 
we wel zullen missen zijn de stukjes in de kranten, Zicht op Huizen, Mediapulse, etc. Dit heeft hij de 
laatste anderhalf jaar met zich veel enthousiasme en op eigen wijze (maar ook met frisse tegenzin) 
gedaan. Henk, namens vele van ons en mij in het bijzonder hartelijk dank hiervoor. Je hield alles 
nauwkeurig en netjes bij. Hierdoor zadel je jouw opvolger (Jurriaan Dekker) natuurlijk wel met een 
probleem op, maar gelukkig ondersteun je hem indien nodig nog tot het moment dat je weg moet. 
 
Naast je communicatieve eigenschappen, maken en houden van afspraken zullen we ook je 
aanwezigheid bij de commissievergaderingen missen. Ook ben je nauw betrokken bij overige 
onderdelen van de club, vooral de Z.K.C. heeft je belangstelling. Dat je gewoon nog betrokken blijft 
binnen de vereniging vinden wij heel gewoon want zoals je zegt ook vind hoort dat bij de club.  
 
Heel veel succes in het verre en kom heelhuids terug. 
 
 
Je ex-commissieleden, 
Lammert, Geert, Jurriaan en Jeroen 
 
 

In de schijnwerpers 
 
Ook deze keer wil ik iemand voor het voetlicht halen, die zich op bijzondere wijze inzet voor onze 
vereniging. 
 
Het is deze keer een man, die nog niet zo heel lang lid is van onze vereniging, maar al langer bekend. 
Door zijn optreden bij de t.t.v. Bunshot was Lammert Beekhuis (want daar hebben we het over) al een 
opvallende verschijning. 
Tijdens toernooien en competitie wedstrijden wist Lammert al geld voor zijn vereniging binnen te halen 
door loten te (laten) verkopen. Hij verzorgde de prijzen in de vorm van vleesschalen, visschalen e.d. 
In september 1999 werd Lammert lid bij onze vereniging. Was hij eerst betrokken bij het ophalen van 
prijzen bij diverse Oliebollentoernooien, later breidde dit zich uit tot advertenties binnenhalen voor de 
Voltreffer, bardienst en allerhande taken, die hem voor de voeten kwamen. 
Lammert is lid van de P.A.C. en doet daar voor een groot deel de sponsoring. Daarnaast draait hij 
regelmatig bardienst. Een lid om trots op te zijn. En dat zijn we dan ook, dus in de spotlight: 
 

Lammert Beekhuis! 
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Oost Side Story 
 
Na de Westside story krijgt u nu de Oost Side Story, want ook de niet leuke dingen mogen verteld 
worden. In mijn vorige stukje had ik nog gevraagd of er iemand langs wilde komen in Afghanistan, 
maar helaas, niemand heeft zich (vrijwillig) aangemeld. In Curacao kwamen er nog echte vrienden 
langs, maar die heb ik waarschijnlijk nu niet meer. Ik kan daar straks ook een leuke kamelentoertocht 
organiseren naar “de Grotten van Bin Laden” of jullie straks een leuk oud en nieuw met live vuurwerk 
aanbieden (Vraag aan de familie Kooy hoe mooi dat op Curacao was), hier zal dat nog intensiever zijn. 
Heeft u kleine kinderen, dan kunt u die gerust achterlaten in een grote zandbak, meisjes hebben de pech 
weer dat ze nu weer wel naar school mogen hier, dus dat is wel jammer voor de meisjes. De vrouwen 
hebben sowieso weinig te vertellen, zal wel door de Taliban komen, misschien dat die bij ons ook eens 
sommige vrouwen de mond kunnen snoeren.  
Als het goed is ga ik op 21 november naar Kaboel en dan door naar Kandahar, waar ongeveer 10.000 
militairen uit 30 verschillende landen zitten. Ik moet de Nederlanders voorzien van EURO’s en Dollars. 
Je kunt daar namelijk ook lekker uit gaan eten bij de Burger King of de Pizza Hut, dus heb je dollars 
nodig en er is geen pinautomaat, vandaar dat ik daar wel genoeg werk heb. Ook mag ik alle rekeningen 
“cash” betalen, van bijvoorbeeld de plaatselijke tolken, wasvrouwen e.d. Ik was liever bij vrouw en 
dochter gebleven, maar het vaderland heeft me eindelijk nodig voor deze taak, dus ga ik daar maar het 
beste er van maken. 
 
Ik mis helaas wel een hoop leuke dingen, denk ik. Bijvoorbeeld het kampioenschap van de Heren 1, 
want daar ziet het wel naar uit, terwijl ik bijna alle thuiswedstrijden van de laatste jaren heb gezien, 
maar ja jammer. Ook ons eigen team (3) maakt op dit moment nog een goede kans op het 
kampioenschap in de tweede klasse, maar ze hebben zoveel kwaliteiten dat het de laatste wedstrijden 
zonder mij ook wel moet lukken in die mooie geel groene shirts. 
 
Andere leuke dingen die ik mis zijn o.a. Sinterklaas, Kerst, Oud en Nieuw, en de verjaardag van mijn 
vrouw en van mijzelf en een paar familiefeesten. Tevens ook mijn trouwdag (heren deze vergeet ik nog 
niet).  
Ik zal jullie in de komende Voltreffers wel weer een beetje op de hoogte houden van het wel en wee 
van “onze jongens” in Afghanistan. Mocht u mij willen schrijven dan kan dat via mijn email: 
enrico_petito@hotmail.com of als u wat (lekkers) wilt opsturen met de Kerst (een gevulde kalkoen of 
een kerststol) dan kunt u dat doen via onderstaand adres: 
 
 
 
 
 
 
 



        
   

                       
           
   

 
 
 21 

 

Uiteraard kunt u Nederlands frankeren. U mag helaas geen erotische dingen opsturen, dus ook de 
Playboy, Niuewe Revu, Panorama, Aktueel  mag u (als u hem uit heeft) niet opsturen, want als de 
douane er achter komt dat er zelfs maar een vrouw in bikini staat afgebeeld, dan wordt de hele zending 
weggegooid (zeggen ze, ik denk dat ze die “vieze” boekjes mee naar huis nemen.)  
Ik wens jullie allemaal een sportieve fijne tijd toe. Tot horens, mails, msn, e.d…… 
 
 
Henk Klein 
 

             
 
In memoriam 
 
Via het secretariaat kwam het droeve bericht binnen, dat Anita Tax, oud-lid en moeder van oud-leden 
Henk en Sandra, op 65 jarige leeftijd is overleden. 
 
Anita was m.n. in de 80-er jaren een veelgeziene en graag geziene figuur bij de t.t.v. Huizen. Kwam zij 
eerst altijd zoon Henk (en later dochter Sandra) aanmoedigen, samen met haar man Henk sr., later werd 
zij ook lid van onze vereniging en heeft een periode competitie gespeeld. 
Daarnaast deed ze bardienst en maakte deel uit van de Z.K.C. 
 
Met het vertrek van Henk naar de Bijmaat kwam Anita ook niet meer op onze vereniging, maar velen 
zullen zich haar met een glimlach herinneren. 
 
Vanaf deze plaats wil ik de familie Tax condoleren met het grote verlies en hen heel veel sterkte 
wensen in de toekomst. 
 
Geert Molenaar 
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JEUGDHOEK 

 
 
Wat gaat de tijd toch snel 
  
  
Na een hete en natte zomer en vervolgens een hete nazomer is het tafeltennis seizoen weer begonnen. 
Tijdens de afgelopen periode zijn we druk geweest met de voorbereiding van de trainingen, competitie 
en het plannen van toernooien.  
 Het is jullie vast opgevallen dat we met ingang van het nieuwe seizoen in een groen/geel shirt spelen. 
Je blauwe shirt kan je nu gebruiken om in te trainen. Dat trainen werpt zijn vruchten af, want de eerste 
resultaten in de competitie zijn veelbelovend. Meerdere teams maken kans om kampioen te worden. 
  
Jerry van Leeuwen en Jelle Vijfhuize zijn bezig met een nieuwe opzet voor de recreantentoernooien. 
Dat doen ze omdat de deelname aan deze toernooien aan de lage kant is. Hopelijk krijgen we zo meer 
deelnemers. De trainingen op alle trainingsdagen worden goed tot zeer goed bezocht door jullie. Ik heb 
het hier al eens vaker geschreven, maar nogmaals: als je een keer niet naar de training kan komen, bel 
dan even naar de club om je af te melden. Dat is wel zo netjes voor de trainer.  
  
Ik heb niet zoveel meer te melden, het seizoen is nog niet zolang begonnen. Verderop vinden jullie 
verslagen van de externe toernooien van het najaar en nog een aantal van het voorjaar (die waren we 
vergeten te plaatsen, dus bij deze). Veel plezier en succes tijdens de rest van deze competitie. Doe goed 
je best tijdens de trainingen en de wedstrijden, dat is niet alleen leuk voor je teamgenoten, maar ook 
voor iedereen die in zijn vrije tijd zorgt dat je kunt tafeltennissen! 
  
Tot ziens op de vereniging 
  
Namens de T.C.J 
Maarten Robbers 
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Jeugdkompetitie 
 
Er moet toch weer even wat worden geschreven voor de Voltreffer. 
De helft van de kompetitie zit er al weer op,en ik denk dat we het niet verkeerd doen. 
We hebben 1 team op een gedeelde 1e plaats en 2 teams op de 1e plaats , ook hebben we nog 2 teams 
op een 1e plaats maar dan met 1 wedstrijd meer gespeeld dan de nummer 2,dus daar kan nog wel wat  
veranderen. Het is altijd jammer dat dat gebeurd want dan geeft dat zo’n vertekenend beeld. 
Dan hebben we ook nog een team op de derde plaats,en dat is best goed gezien het feit dat  
dit team voor het eerst kompetitie speelt. Ook is het weer een mooi gezicht in de zaal als je  
al dat groen geel weer ziet lopen, want dat is best wel een tijd geleden en uiteindelijk zijn dat  
wel de kleuren van de TTV Huizen. In voorgaande jaren het is wel weer een tijd geleden gingen  
we met alle jeugd met de bus (dat was dan wel een volle)naar het Maasland toernooi in Oss . 
Dan kon je altijd de spelers van Huizen gemakkelijk vinden wat niemand speelde in die kleur, 
ook als je wegmoest waren ze snel gevonden. 
We hebben nu ook weer een team meer in de kompetitie dus gaan we weer de goede kant op. 
Het is nu wel zo dat we wel 2 spelers hebben die ook bij de senioren uitkomen dus hoelang  
ze dit volhouden weten we nog niet,maar we wachten maar af. 
 
Dan nu de resultaten na de 1e speelhelft,ik heb in het begin al wat verklapt dus eris al iets bekend. 
We beginnen met Huizen 1. 
Zij staan op een gedeelde 1e plaats met ATTC/Freep. 
Het onderlinge verschil tussen de spelers is heel weinig dan wint de een er een meer en dan de ander. 
Wesley heeft alle wedstrijden nog meegespeeld wat inhou dat hij er een paar meer heeft gewonnen, 
hij heet er n.l. 10 uit 5 westrijden. 
Dico heeft er 7 uit 3 en Quinten heeft er 7 uit 4 en Ruben heeft er 6 uit 3 dus dat is al met al niet slecht. 
Huizen 2 staat nog 1e met 3 punten meer dan de nummer 2 maar wel met een wedstrijd meer gespeeld. 
Kevin doet het hier heel goed hij heeft in 4 wedstrijden nog maar 1 keer verloren,Gerben heeft er  
7 uit 4 Yorick komt op 4 uit 3 en Jorrit heeft toch iets meer moeite en komt op3 uit 4 wedstrijden. 
Huizen 3 zij doen het heel goed zij staan met 3 punten voor op de 1e plaats en wel in de 3e klasse, 
dus dat belooft nog wat. Het is een 3 mans team dus hebben ze allemaal evenveel gespeeld. 
Wout heeft er 12 uit 5,Nico komt op 10 uit 5 en Maxim blijft steken op 11 uit 5,dat maakt  
onderling dus ook heel weinig uit. 
 
Huizen 4 ook zij doen het goed en staan op de 1e plaats met 6 punten voor op de nummer 2, 
dus als alles goed gaat moeten zij kampioen kunnen worden. 
Alleen Herman heeft nog een beetje moeite met winnen,maar als hij het maar doet als het echt nodig is. 
David heeft hier 10 uit 4, Remco komt op 11 uit 4, Jori haalt er7 uit 4 en herman blijft steken op 4 uit 3. 
Huizen 5 ook zij staan op de 1e plaats maar ook met een wedstrijd meer gespeeld dus dat kan  
nog wel veranderen maar zij blijven toch wel om het kampioenschap meedraaien. 
Sander Lam komt voor het eerst uit in de kompetitie en dan ook nog meteen in de 4e klasse  
maar heeft er wel 4 uit 3 dus dat is niet slecht. 
Jarco heeft 9 uit 4 ,Jacob komt op 9 uit 4 en Gert Jan heeft er 5 uit 4 dus ook dat is niet slecht  
het is uiteindelijk wel een klasse hoger dan vorig seizoen. 
Dan hebben we ook nog Huizen 6 welke voor het eerst kompetitie spelen,ook zij hebben het ritme  
al aardig te pakken,zij staan gedeeld 3e met 2 punten achter de nummer 2. 
Almeerspin is hier gewoon veel te sterk zij staan nu al 14 punten voor op de nummer 2 dus dat  
wordt gewoon kampioen. Maar wij draaien gewoon goed mee. 
David Boef is hier duidelijk de sterkste hij heeft nog maar 1 keer verloren van de 4 wedstrijden  
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die hij heeft gespeeld. Erik Molenaar heeft er 4 uit 3 hij heeft al wel 1 seizoen gespeeld  
William Bovenschen komt op 3 uit 4 en Juste Zandbergen kwam tot 2 uit 4. 
Maar jongens niet getreurd er komt nog een helft dus een hogere klassering kan nog altijd. 
Dit was dan weer het stukje kompetitie. 
Iedereen kan zien dat ik niet heb overdreven door te schrijven dat het goed gaat. 
Jongens ik hang weer een nieuw inschrijformulier voor de nieuwe kompetitie op het bord  
dus schrijf je weer zo snel mogelijk in zodat ik niet iedereen hoef te bellen. 
Verder als jullie goed trainen en goed luisteren naar jullie coach dan komt het allemaal wel goed. 
 
Namens de Techn.Commissie Jeugd 
Peter vd Broek.  
 
 

 
 

Verslag Nationale Jeugdkampioenschappen voor B-licenties 
in Helmond op zaterdag 22 april 2006. 

 
Deelnemende spelers: Dico, Ruben en Quinten. 
 
Dico speelde in de kadettengroep en heeft zich niet weten te plaatsen voor de hoofdronde. 
In de poule heeft hij twee wedstrijden verloren en één gewonnen. 
Door dit resultaat speelde hij de troostronde. In de troostronde heeft hij de 1/4 finale kunnen bereiken. 
In de 1/4 finale werd hij uitgeschakeld.  
 
Ruben speelde ook in de kadettengroep en heeft zich ook niet weten te plaatsen voor de hoofdronde. In 
de poule heeft ook hij twee wedstrijden verloren en één gewonen. 
Door dit resultaat speelde ook Ruben in de troostronde. In de troostronde werd hij direct uitgeschakeld 
in de 1/16 finales. 
 
Quinten speelde in de pupillengroep en heeft zich wel weten te plaatsen voor de hoofdronde. 
In de poule van drie heeft hij één wedstrijd gewonnen en één wedstrijd verloren. 
Dit was voldoende om mee te mogen doen aan de hoofdronde. 
In de hoofdronde heeft hij de 1/2 finale gehaald. In de 1/2 finale werd hij uitgeschakeld. De 1/2 finale in 
de hoofdronde geeft recht op spelen in de A-groep de volgende dag.   
 
Na overleg met het thuisfront hebben wij Quinten inschreven voor het Nationale Jeugdkampioenschap 
voor A-licenties. 
Quinten speelde ook hier bij de pupillen en in een poule van vijf spelers. In de poule heeft hij drie 
wedstrijden helaas verloren, maar hij heeft ook één wedstrijd gewonnen. Quinten heeft zeer goed 
gespeeld. Door dit resultaat ging Quinten niet naar de hoofdronde en daar er geen troostronde was, 
eindigde het toernooi hier voor hem. Het resultaat bij het Nationale Jeugdkampioenschap was ieder 
geval van Quinten een zeer goede prestatie. 
 
Cees. 
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Midden meerkampen Jeugd 2006. 

  

De finale van de midden meerkampen werd gespeeld op zaterdag 14 mei 2006 bij 
S.V.E. in Utrecht. 
TTV Huizen was vertegenwoordigd met 7 spelers en wel : 
Remco, Wout, Kevin en Quinten bij de pupillen, 
Dico en Ruben bij de kadetten, 
en Wesley bij de junioren. 
In de jongensgroep de welpen was TTV Huizen niet vertegenwoordigd. 
  
We hebben ons verzameld bij de club en zijn om 10 uur vertrokken naar S.V.E. 
Peter van de Broek, Jerry van Leeuwen en ondergetekende hebben de jongens begeleid in de soms echt 
heel hete strijd. 
  
In de pupillengroep was de aanwezigheid van TTV Huizen zeer groot, 4 spelers van de 8 spelers waren 
van TTV Huizen. Remco en Wout hebben een goede prestatie neergezet, hun spel was uitstekend. 
Kevin had ook een uitstekende dag en heeft zelfs van de winnaar van het pupillentoernooi gewonnen. 
Quinten had de poule kunnen winnen, maar dat lukte net niet. 
De uitslag van de top drie was:  
1e Cas Mindlin, TTV Bijmaat, 2e Quinten van Dissel, TTV Huizen, 3e Kevin Kos, TTV Huizen. Een 
goede dag met zeer goed tafeltennis, jongens goed gespeeld. 
  
In de kadettengroep hadden wij twee vertegenwoordigers en wel Dico en Ruben. 
Hier was de openingswedstrijd tussen Dico en Ruben. Dico won de wedstrijd en dat was voor Dico het 
begin van een goed toernooi. Hij speelde zijn zeven partijen met zeer veel overtuiging. Van deze zeven 
partijen won hij er 5 en verloor er 2. Door dit resultaat en de onderlinge strijd was dit goed voor een 
tweede plaats. 
Ruben verloor zijn eerste wedstrijd van Dico en dit was voor Ruben gelijk het begin van het einde. Hij 
heeft één wedstrijd gewonnen en werd uiteindelijk zevende van de acht. 
De uitslag van de top drie was: 
1e Gamal de Groot, TTV Shot, 2e Dico van Dissel, TTV Huizen, 3e Stefan Berkhof, TTV Elan 
In de kadettengroep was de strijd hevig, maar eerlijk. Er werden goede partijen gespeeld, sommige 
jongens zijn echt klaar om zich te gaan meten met de junioren. 
  
In de juniorengroep hadden wij maar één vertegenwoordiger en wel Wesley van Wingerde. Maar wat 
voor een vertegenwoordiger hadden wij in de deze groep! Een speler die op papier misschien niet hele 
hoge ogen zou kunnen gooien in deze poule, maar schijn bedriegt. 
Wesley had een goede start. Hij won vijf van de zeven wedstrijden Wesley won ook van Pepijn 
Leppers. Het was af en toe vuurwerk wat er van het batje van Wesley kwam, een uitstekende prestatie. 
Door deze resultaten werd hij 2e in de juniorenpoule. 
De uitslag van de top drie was: 
1e Jelle Goosens, TTV HTTC, 2e Wesley van Wingerde, TTV Huizen, 3e Piere Faes, TTV Elan. 
  
Afsluitend kunnen wij zeggen een ZEER geslaagde dag voor TTV Huizen. 
Cees Lam 
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Verjaardagskalender Jeugd TTV HUIZEN 

 
Oktober 2006: 
8 Oktober: William Bovenschen, 15 jaar 
9 Oktober: David Boeff, 14 jaar 
18 Oktober: Gerben de Jong, 17 jaar 
 

November 2006: 
5 November: Dico van Dissel, 15 jaar 
6 November: David de Haan, 14 jaar 
 
Namens iedereen, van harte gefeliciteerd!! 
 
 

BC Jeugdranglijsttoernooi HOORN. 
 
Spanning, spanning en nogmaals spanning. 
 
B/C jeugdranglijsttoernooi Hoorn. 
 
De tien spelers die zich op gegeven hebben voor het toernooi in Hoorn wachten vol spanning op 
zaterdag en zondag 21 en 22 oktober 2006. 
Het eerste jeugdranglijsttoernooi van dit seizoen, een spannend moment voor de spelers. Hoe goed ben 
ik? Zal ik een wedstrijd winnen? Zal ik het toernooi winnen? Allemaal vragen waar ik jullie in een 
volgende voltreffer antwoord op zal geven. 
De inleverdatum voor deze voltreffer is namelijk een week voordat het toernooi in Hoorn gespeeld 
wordt, dus de antwoorden weet ik nog niet. 
 
De jongens, Nico, Wout, Jacob, Jarco, Kevin, David, Dico, Ruben, Quinten en Wesley hebben hard 
getraind en zijn klaar voor het eerste toernooi.  
Er zijn goede kansen voor een sterke Nico of voor een ongeslagen Kevin (op dit moment nog steeds 
100%) ook Wout, Jacob, Jarco en David presteren goed in de competitie. 
Ik weet nu al dat het een ontzettend sportieve en leuke dag wordt, want iedereen is goed voorbereid. 
 
Voor uitslagen kan je natuurlijk kijken op www.nttb-midden.nl en www.nttb.nl/huizen. 
 
Jongens, veel plezier. 
Cees Lam 
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Wat is je naam? 
David de Haan. 
Hoe oud ben je? 
13 jaar. 
 
Heb je broertjes en/of zusjes?  
1 Broertje en 1 zusje. 
Op welke school zit je en in welke klas?    
2de klas van het Erfgooiers College. 
 
Hoelang zit je nu op tafeltennis?    
3 jaar. 
In welke klasse speel je met je team?    
4de klasse. 
 
Welke club speel je het liefst tegen en waarom?    
De Bijmaat,  is lekker dichtbij. 
Wie vind jij de leukste trainer?    
Jerry van Leeuwen. 
 
Waarin ben je het best met tafeltennis?    
Forehand schuiven. 
Waar vind je zelf dat je nog op moet trainen?   
Backhand topspin. 
 
 
Wat is tot nu toe je leukste tafeltennismoment?   
Afdelingskampioensschappen. 
Wat vind je van de club?    
Goed!  
 
Vind je dat er iets op de club moet veranderen? Zo ja, wat dan?  
Nee, niet echt. 
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Waar zou je zeker aan mee doen als de club dat organiseert?    
Vader-kind toernooi. 
Heb je naast tafeltennis nog andere hobby´s?    
Niet echt. 
 
Wat is je favoriete drankje?   
Cola. 
Wat eet je het liefst?    
Pizza. 
 
Wat is je favoriete voetbalclub?   
Ajax. 
Wat vind jij de beste film die er is?   
Poseidon. 
 
Naar welke muziek luister je meestal?   
R&B. 
Aan wie wil je dat deze vragen de volgende keer worden gesteld?   
Erik Molenaar. 
 

Jeugdcup 2006. 
  
Afgelopen weekend 1 en 2 juli heeft in Papendal het laatste jeugdevenement van dit seizoen, de 
Jeugdcup 2006, plaatsgevonden.  
Quinten van Dissel heeft als vertegenwoordiger van Midden Nederland en als speler 
 van TTV Huizen meegedaan. 
  
Quinten heeft samen met Pepijn Leppers van Shot en Myrddin Verhey van Shot de  
vijfde plaats weten te behalen in dit toernooi, waar het neusje van de zalm aan meedoet  
wat betreft de pupillen en de welpen van Nederland. 
  
Quinten heeft zich met zijn teamleden kunnen voorbereiden op verschillende  
trainingsavonden op de locaties de Bijmaat in Huizen en Shot in Soest. 
De heer Tsuri Menereis had dit voor de spelers geregeld. 
  
Het resultaat van de meisjes Midden Nederland was beter dan dat van de jongens. 
De namelijk als achtste geplaatste meisjes zijn vierde geworden en dit is een zeer goed resultaat. 
  
Het was een lust voor het oog om deze jongens en meisjes bezig te zien. 
Wie weet kan TTV Huizen nog een aantal van dit kaliber jongeren opleiden. 
  
Cees Lam 
 

Huizen drie nog ongeslagen! 

 
Ja, wie had dat kunnen Denken  dat Huizen drie met Wout, Nico en Maxim in de derde klasse een goed 
partijtje meespelen. Tot nu toe vier wedstrijden gespeeld en nog geen enkele keer verslagen, sterker nog 
het gaat steeds beter… Werden de eerste twee wedstrijden gelijkgespeeld, daarna werd  
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Vitac met 9-1 naar Vinkeveen teruggestuurd en vorige week lieten mijn jongens slechts twee punten in 
Houten achter. Enigszins vertekend staan we op de tweede plaats, want de uitslag van Buna is nog niet 
binnen. De jongens wisselen hun prestaties af, de ene week wint de een alles en de andere week de 
ander. Wout heeft een solide spelletje . Hij moet wel zorgen dat hij de bal niet te hoog terug geeft, want 
dan passeert de tegenstander hem links en rechts.  Nico wil altijd van tafel weglopen en is veel te 
gehaast en ongeconcentreerd. Hij heeft echter een goede techniek. Als hij dichter aan tafel speelt is hij 
bijna niet te verslaan. Blijf je concentreren. Maxim heeft een goede techniek, slaat soms de bal te laat. 
Hij moet de bal eerder nemen, of veel later. Hou het maar op eerder. Lekker spinnen en de goede ballen 
slaan.  
Komende week tegen Victoria 2. Die moet gewonnen kunnen worden. Dan zijn we weer team van de 
week.  
Op 30 september staat bij coach van de week  Pieter Kos ingevuld. Een aardige jongen en een goede 
coach, maar op 30 september hoort een ander coach van de week te zijn!!! 
Ik ben benieuwd hoeveel Pieter heeft moeten betalen om zijn naam daar te krijgen. Ik zal echter niet 
rusten voor diegene die daar hoort te staan daar ook weer staat. 
DIT MOET HERSTELD WORDEN. 
 Huizen drie wordt volgend seizoen Huizen 2. 
 
Henk O. 
 

Afdelingsronde Nationale Jeugdmeerkampen 
2006/2007 

 
In het seizoen 2006/2007 organiseert de NTTB wederom de nationale jeugdmeerkampen.  
De NTTB wil met dit meerkampentoernooi aan het einde van het seizoen de beste welp, de beste pupil, 
de beste kadet en de beste junior vinden voor het seizoen 2006/2007. 
 
Om te beginnen wil de NTTB per regio de beste spelers vinden. Dit is gedaan in een voorronde, het 
afdelingstoernooi bij SVE in Utrecht. 
Aan dit toernooi deden van TTV Huizen Dico, Wesley en Quinten mee. 
Dico en Wesley hebben de afdelingsfinale helaas niet gehaald en zijn uitgeschakeld voor beste junior 
2006/2007.  Quinten heeft zich wel geplaatst voor de eerste landelijke voorronde bij de pupillen. Dit is 
een goede prestatie van Quinten. 
 
Op 5 november spelen we nog een voorronde bij HTTC Houten voor de kadetten en in deze voorronde 
speelt Ruben mee. Als hij niet eerste of tweede wordt, is hij uitgeschakeld om beste kadet van het 
seizoen 2006/2007 te worden. Als hem dat wel lukt, gaat hij samen met Quinten naar de eerste 
landelijke voorronde voor pupillen en kadetten. 
 
Uitslagen Afdelingsronde NJM 2006/2007.  
Voor de eerste landelijke voorronde (de kwartfinale) op 17 december zijn nu al geplaatst: 
 Jongens pupillen: Quinten van Dissel en Arman Bashtbawian. 
Meisjes pupillen: Ewa Bednarczyk en Tanja Brouwer 
Jongens welpen: Kevin Ranselaar. 
 
Als je meer wilt weten over deze nationale jeugdmeerkampen, kijk dan op www.nttb-midden.nl. 
 
Cees Lam 
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ACTIVITEITENKALENDERACTIVITEITENKALENDERACTIVITEITENKALENDERACTIVITEITENKALENDER    

 
 

November 2006     
 Dag Datum  Begintijd Activiteit                        Jeugd     Senioren 
 Zo 05-11    Voorronde Afd. Nat. Jeugd Meerkampen       x 

Za 11-11    Berkel-Rodenrijs Jeugd C/D Toernooi       x 
  
 

December 2006    
 Dag Datum  Begintijd Activiteit                     Jeugd     Senioren 
 Za 09-12    Assen Jeugd C/D Toernooi         x 
 Za 16-12    Kindertafeltennisfeest          x 
 Zo  17-12    Voorronde Land. Nat. Jeugd Meerkampen       x 
 Do 28-12    Prima Donna Kaas  

Oliebollentoernooi Niet Leden    x 
Vr 29-12  10:00 uur Prima Donna Kaas 
     Oliebollentoernooi Jeugd         x 
Vr 29-12    Prima Donna Kaas 

Oliebollentoernooi      x 
 

 
 

 
Maandelijks terugkerende aktiviteiten 
 
    Elke 1e maandag 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 


