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Jaargang 40, nummer 5, december 2006 
 

 
Nummertje 5, de laatste van dit jaar is  klaar om te worden gelezen. 
 
In deze Voltreffer de uitslagen van de najaarcompetitie + de teamindeling van het volgende seizoen. 
Al met al zien we dat het “nivo” van onze vereniging stijgende is. Bij de senioren spelen de eerste drie 
teams volgend seizoen: derde divisie, 1e klasse en nogmaals 1e klasse. Bij de jeugd speelt het eerste 
team volgend seizoen Landelijk B. Een mooie ontwikkeling. De voorzitter kijkt terug op afgelopen jaar 
en heeft een opmerkelijk bericht voor volgend jaar. Onze website is inmiddels ook geel/groen, Martin 
van Toorn doet hiervan verslag. Onze penningmeester brengt ons weer op de hoogte hoeveel penningen 
we ditmaal voor 2007 mogen afdragen. De PAC is met verschillende stukken goed vertegenwoordigd in 
deze Voltreffer. Sponsor Repro WK wordt in deze Voltreffer in het zonnetje gezet. Verder ook toernooi 
verslagen, nieuws van het oosten van de wereld en ook de 55+ club laat weer van zich horen. 
Ook het jeugdblok is goed gevuld. Zeer positief is hierin de aanlevering van diverse foto’s, wat altijd 
leuk is voor nu, maar ook voor later als er nog is door een oude Voltreffer wordt gebladerd. 
 
Vanaf de voorjaar competitie hebben we als vereniging de beschikking over 5 gloednieuwe tafels, met 
daarop 5 gloednieuwe netjes. Behandel deze materialen zorgvuldig, zodat we hier met zijn allen 
jarenlang gebruik van kunnen maken. 
 
Voor de rest weinig nieuws vanaf de redaktie kant, maar gelukkig heffen de kopie aanleveraars dit 
ruimschoots op, veel leesplezier. 
 
Vanaf deze plaats alvast iedereen hele fijne dagen toegewenst! 
 
Namens de redaktie 
 
Robert   
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Van de voorzitter 
 

 
 
Heerlijk genieten van een paar dagen vrij, in een comfortabele stoel de Voltreffer lezen, lekker eten met 
familie en/of vrienden tijdens de kerstdagen en vuurwerk kijken met de jaarwisseling. Ik kijk er naar 
uit. 
 
Gelukkig alleen maar positieve geluiden over de terugkeer naar de ware clubkleuren, groen/geel, zelfs 
de infomail en de website zijn overgestapt naar groen/geel. Dit en het feit dat we al jaren sportief en 
financieel gezond zijn geeft mij een goed gevoel. Ik ben blij dat ik onderdeel mag uitmaken van een 
gezellige en lekker lopende vereniging. 
 
Ook dit jaar mijn teamgenoten teleurgesteld met mijn afwezigheid tijdens de competitie, twee keer 
gespeeld maar wel twee punten gepakt tegen de latere kampioen. Komend voorjaar zal ik waarschijnlijk 
weer niet altijd kunnen spelen, al ga ik het wel proberen natuurlijk. Ik heb mijn hoop gevestigd op het 
najaarsseizoen, ik verwacht dan meer te kunnen spelen want daarom ben ik namelijk lid van een 
tafeltennisvereniging. 
 
Het eerste jeugdteam kampioen in het landelijk C, proficiat. Team 3 en 4 hebben ook het 
kampioenschap binnengehaald in respectievelijk de 3e klasse en de 4e klasse, van harte gefeliciteerd. 
Genoeg talent bij de jeugd, ik ben er dan ook van overtuigd dat ze verder kunnen doorgroeien. Bij de 
senioren heeft team 3, 6 en 11 het kampioenschap binnengehaald in respectievelijk de 2e klasse, 4e 
klasse en de 5e klasse, van harte gefeliciteerd. Deze teams werden zaterdagavond 9 december 2006 
gehuldigd op de club. Het eerste herenteam is keurig tweede geworden in de 3e divisie, er zat meer in 
maar door fysieke problemen net te weinig kunnen brengen in het rechtstreekse duel met de concurrent. 
Eindstanden, persoonlijke resultaten en percentages vind je terug in de verslagen van de T.C.J. en de 
T.C.S.. 
 
Heeft u zich niet opgegeven voor de infomail? Dan blijf je op de hoogte van de komende activiteiten 
van de T.T.V. Huizen. Geef je dan als nog op, dan mis je geen aankondigingen en/of inschrijvingen 
meer als je toevallig een week niet meer op de club geweest bent. 
 
De datum voor de A.L.V. is vastgesteld op woensdag 28 maart 2007, dus zet dit alvast in de agenda. In 
de bestuurssamenstelling zullen op de komende A.L.V. helaas wat mutaties plaats gaan vinden. Twee 
bestuursleden hebben aangegeven te stoppen. De bestuursvertegenwoordiger van de T.C.S., Piet Knop, 
zal zijn functie neer leggen. Ook ik, voorzitter van de T.T.V. Huizen, zal mijn functie neer leggen, op 
de nieuwjaarsreceptie en in de eerste Voltreffer van 2007 zal ik mijn besluit toelichten. Hier zullen 
geschikte kandidaten voor moeten komen, een voltallig bestuur is nodig om een gezonde vereniging te 
blijven, zowel op financieel als op sportief gebied. Ik heb goede hoop dat er mensen zijn die zich 
beschikbaar willen stellen voor één van deze functies, voor informatie hierover kunt u mij altijd 
vrijblijvend aanspreken. 
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De komende twee weken staan er nog leuke tafeltennisactiviteiten op de agenda. Tijdens dit schrijven 
het Kindertafeltennisfeest op zaterdag 16 december, de voorronde Nationale Jeugd Meerkampen op 
zondag 17 december, de voorronde Jeugd Midden Meerkampen op zaterdag 23 december, het Prima 
Donna Kaas Oliebollentoernooi voor de senioren (niet-leden) op donderdag 28 december en het Prima 
Donna Kaas Oliebollentoernooi voor de jeugd en voor de senioren (leden) op vrijdag 29 december 
2006. Dus nog volop tafeltennisactiviteiten. 
 
Namens het bestuur wil ik graag iedereen bedanken die zich het afgelopen jaar ingezet heeft voor de 
T.T.V. Huizen. 
 
Het bestuur van de T.T.V. Huizen wenst u prettige feestdagen en een gezond en sportief 2007. Ik zie u 
graag op de nieuwjaarsreceptie op dinsdag 2 januari 2007 om het nieuwe tafeltennisjaar te openen. 
 
Frank Hagen 
 

Het Primadonna Kaas Sinterklaas toernooi voor 
recreanten en zesdeklassers 
  
Donderdag 23 november was het zo ver. Het PDK recreantentoernooi stond op het punt van beginnen. 
Uiteindelijk waren er van de 25 inschrijvingen 18 overgebleven, waardoor er drie zeskampen gespeeld 
konden worden. 
Al gauw kwamen er enkele bijzonderheden naar voren. Arie Rebel, die al 60 jaar tafeltennist kon geen 
poulebriefje invullen ( Piet Knop die even kwam kijken beaamde dat. Arie heeft nog nooit het 
wedstrijdformulier ingevuld.) Hij moest dan ook knoeien in de volgende westrijd tegen Ina. Daar wist 
hij, volgens het formulier zelfs met 21-4 te winnen. Nieuw in de A poule waren Henk Dijks en Ton 
Sertons, wel bekend van Vitus en nu ook van de 55 plus club. Het werd er in die poule alleen maar 
spannender op. Piet Versteeg moest vol aan de bak tegen Henk Dijks. Met moeite wist hij in vijven te 
winnen. ( Ik kon het met moeite lezen, Arie zal het wel ingevuld hebben.!) Wim Heeres wist alles te 
winnen, ook van Arie. Wim werd eerste, Arie tweede, Piet Versteeg derde, Ton en Henk vierde en 
vijfde en Ina wist niets te winnen en mag volgende keer weer in de B poule 
In de B poule waren ook erg spannende wedstijden. Lida Vermeul en Carolien van Os speelden vijf 
sets, Lida won die vijfde set met 11-9. Carolien moest ook tot het uiterste gaan bij Lammert Beekhuis. 
!2 -10 in de vijfde, Lammert was niet tevreden met deze uitslag , hij dacht met 11-10 voor te staan, 
maar Carolien telde en Lammert had niet meegeteld, toen hij vroeg hoe de stand was kreeg hij te horen 
11-10, maar dat was volgens Carolien voor haar, in plaats van 11-11, werd het dus 12-10. Cees Lam 
werd overmoedig, hij wilde kennelijk al oefenen voor het oliebollentoernooi. Hij gaf Lida 7 punten 
voor. Dat brak hem flink op.Hij verloor. Gametelling moest bepalen dat hij toch nog tweede werd. 
Pieter Bosch werd ongeslagen eerste, Lida geflatteerd derde, Meep Kossen werd vierde, Carolien van 
Os vijfde en lammert beekhuis zesde. Hij mag het volgende keer in de c poule proberen. 
In de C poule waren ook twee nieuwkomers Peter de Rooij en  Arent Postma. Henk Schaap had een 
supporter meegenomen. Zijn vrouw heeft nog flink wat foto’s gemaakt. Henk Schaap mo9est vol aan de 
bak tegen Arent Postma. In de laatste set ging bij hem de vermoeidheid kennelijk spreken, want die 
verloor hij met 11-1. rinus Kroon wist in vijf sets te winnen van de andere nieuwkomer, Peter de Rooij. 
In deze poule stak Ries kuipers met kop en schouders boven de rest uit. Hij moet dus naar de B poule. 
Ina had weer voor letters gezorgd en zelfs de barman, Pieter Kos kon dus met een “prijs”naar huis gaan. 
Het was een erg leuke avond en zeer beslist voor herhaling vatbaar. 
  
Ina Busscher 
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Henk Oversteegen 
 

Ook de site inmiddels in groen/geel 
 
De leden die zo verstandig zijn regelmatig onze site te bezoeken hebben het natuurlijk al gezien. 
Diegenen, die dat niet doen, willen we hierbij aanraden het snel weer eens te doen. De site is nu ook in 
het groen/geel gestoken, zodat we ons ook hier in de officiële clubkleuren presenteren. 
Dit bevordert ons inziens de eenduidigheid die we binnen de vereniging toch graag willen zien en 
bewerkstelligen. 
André is er druk mee geweest dit op korte termijn te realiseren. Als Redaktie vinden we het een 
geslaagde stap (anders hadden we het natuurlijk ook niet zo gedaan). We hopen echter dat jullie er net 
zo over denken. 
 
Naast de kleurverandering hebben we tegelijkertijd nog wat kleine veranderingen aangebracht op de 
Homepage, maar ook daarachter. Denk hierbij aan de plek van Gastenboek, Forum, de info over 
Sponsoring, Lid worden, Routebeschrijving en Contact. Het voert te ver daar op deze plek dieper op in 
te gaan, maar bekijk de site nog maar eens op je gemak. 
 
Qua bezetting/taakverdeling is er de laatste tijd ook iets veranderd. Momenteel houden de volgende 
mensen zich met de site bezig: 
André Rebel  Webmaster en Redaktie 
Maarten Robbers Back-up Webmaster en verzorgen info jeugd 
Rob Barendregt  Verzamelen en plaatsen persberichten 
Bert Jongerden  Aanleveren info competitie senioren 
Ingeborg Rebel  Redaktie 
Martin van Toorn Redaktie 
Het hele site-gebeuren valt (maar dit is al zo vanaf het begin), onder de PAC. Ons aanspreekpunt is 
momenteel Jurriaan Dekker. 
 
We hopen dat jullie tevreden zijn met de door ons aangebrachte wijzigingen en de totale opzet. 
Echter, zoals we bij iedere gelegenheid aangeven, staan we altijd open voor commentaar, tips, adviezen. 
We zullen te allen tijde kijken of we daar iets mee kunnen.  
Nogmaals, we zijn benieuwd naar jullie ervaring met de wijzigingen binnen de deels vernieuwde site. 
Waarschijnlijk ten overvloede, maar toch, het adres is www.nttb.nl/huizen. 
 
Namens de Webredaktie/master 
Martin van Toorn 
 

 
Rene Schijff Bokaal 
 
Ook over het jaar 2005-2006 is Monique Kievith de winnaar van de Rene Schijff Bokaal. De bokaal die 
wordt uitgereikt aan degene die over twee seizoenen (najaar 2005, voorjaar 2006) het hoogste 
percentage heeft gescoord in de landelijke competitie gaat voor de derde keer op rij naar Monique. Een 
fantastische prestatie, Monique gefeliciteerd!!  
 
Thijs Fennis, secretaris T.T.V. Huizen. 
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Competitie overzicht najaar 2006 
 
Weer een kompetitie afgesloten met 3 kampioenen die op zaterdagavond 8 december 
met een bloemetje verrast zijn. 
De kampioen van dit seizoen team 3 team 6 en team 11 ook vele anderen teams deden goed mee en 
hadden volop kampioenskansen 
Helaas zij hebben het niet gered soms was de naaste concurrent in een rechtstreeks duel beter 
zoals bij team 1 dat in Smash zijn meerdere moest erkennen. 
De meeste teams deden het goed alleen team 8 degradeerde zie voor eindstanden en percentages elders 
in deze voltreffer. 
Inmiddels zijn de nieuwe teams voor de volgende competitie weer ingediend en gaan we vanaf 
maandag 22 januari weer van start helaas met een team minder omdat drie spelers gestopt zijn, ook de 
nieuwe teamindeling staat in deze uitgaven. 
 
Bert Jongerden 
ACL 
  
        

   

eindstanden en 
percentage`s 

najaarscompetitie 
2006     

        
team 1    team 2 team3  
        
Bultman/Smah 2  71 ONI 1  70 Huizen 3 67 
Huizen 1  57 Huizen 2  56 VEV 1 54 
De Veluwe 1  56 Almeerspin 1  49 Vitac 1 50 
DTS 1  43 Rega 2  48 Victoria 6 46 
Hutaf 1  40 Laren 2  43 Hoogland 1 45 
Cevelum 1  33 SVE 3  34 ATC 3 38 
        
Frank Bilius 53,3% Robert Bunschoten 42,9% Jurriaan Dekker 61,9% 
André Rebel 60,0% Kornel Ringelberg 52,4% Geert molenaar 66,7% 
Gijs Molenaar 66,7% Patrick Visser 66,7% Henk Klein 71,4% 
   Patrick van Dijk 76,2% Jerry van Leeuwen 75,0% 
        
team 4   team 5   team 6  
        
TTVN 4  56 Bunshot 4  72 Huizen 6 52 
SVE 7  44 Overhees 1  66 Lelystad U 5 51 
Fletio 2  39 Huizen 5  53 Rega 7 43 
Huizen 4  37 Goodluck 6  46 Laren 5 39 
Elan 4  24 Eemnes 1  40 Goodluck 9 15 
   Tovo 2  23   
        
Frank Hagen 33,3% Alex Smit  45,8% Bert Jongerden 50,0% 
Thijs Fennis 44,4% Piet Knop  58,3% Kees Visser 61,1% 
Bert v/d Zwaan 47,6% Joop Rövekamp 58,3% Jelle Vijfhuize 66,7% 
Edwin van Dijk 54,2% Richard Hol 59,3% Rob Barendregt 77,8% 
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team 7   team 8   team 9  
        
Hoogland 3  65 Vita 1  75 Lelystad U 6 76 
Elan 5  62 DOSC 1  61 Huizen 9 75 
Stedepunt 1  53 Woerden 7  46 Bijmaat 10 65 
Huizen 7  41 Victoria 10  44 Zeta 4 56 
Almeerspin 8  41 HTV 4  40 Victoria 14 16 
ATC 7  38 Huizen 8  34 Almeerspin 10 12 
        
Sjaak v Oostrom 25,0% Jasper van Dien 23,8% Henk Oversteegen 54,2% 
Nicole v Beurden 33,3% Monique Gerritse 30,0% Pieter Kos 52,4% 
Sabine v Duinkerken 36,7% Joop Manussen 40,7% Klaas Kooy 83,3% 
Marcel Molenaar 70,4%    Jan van Wessel 100,0% 
        
team 10   team 11   team 12  
        
Over `t Net 5  72 Huizen 11  62 Hoogland 5 79 
VTV 18  60 TTCL 3  50 Elan 10 60 
Huizen 10  53 SC 1 t Gooi 4  50 UTTC 15 55 
Maarssen 5  53 Hoogland 6  47 Huizen 12 44 
Vitus 2  47 Lelystad U 8  47 Muiden 2 36 
Hoogland 8  15 Werinon 1  44 Lelystad U 9 26 
        
        
        
Martin van Toorn 23,3% Bram Gerritse 42,9% Hans le Poole 33,3% 
Henny Dekker 50,0% Paul Dekker 50,0% Gerrit Snikkenburg 36,7% 
Piet Zittersteijn 77,8% Gertjan Stolte 66,7% Piet Traabach 50,0% 
   Harriy Kempers 83,3% Leo van Bijleveld 66,7% 
        
team 13   team 14   team 15  
        
SVO 6  64 Victoria 15  69 Victoria 17 54 
Huizen 13  60 Huizen 14  45 Bijmaat 11 49 
Muiden !  59 Hoogerheide 2  39 Huizen 15 43 
Bijmaat 9  48 Bijmaat 12  33 SC `t Gooi 5 34 
Lelystad U 7  44 Zeta 5  4 Lelystad U 10 20 
ATC 8  25        
        
Goos Westland   36,7% Lida Vermeul 16,7% Rik Kroon 8,3% 
Gerben de Jong 74,1% Lammert Beekhuis 45,8% Landa Moll 33,3% 
Yorick Westland 85,2% Klaas Schipper 61,9% Ab de Weert 50,0% 
   Cees Lam   93,3% Ingeborg Rebel 66,7% 
      Pieter Bosch 94,4% 
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In de Schijnwerpers 

 
 
Deze keer wil ik een vrijwilliger in de schijnwerpers zetten, die eigenlijk geen lid is van de vereniging. 
Als vrijwilliger hoef je dat natuurlijk ook niet te zijn (denk aan ouders van jeugdleden, familie en 
vrienden van leden, echtgenoten, etc.) 
In de Schijnwerpers staat deze keer: 
 
 

Jan Spier 
 

Al jaren is hij betrokken bij onze 55plus club.  
Jan verzorgt de koffie, de drankjes, de meegenomen koek en versnaperingen en staat altijd klaar om de 
gasten te verwelkomen. Iedere woensdagmiddag is hij weer paraat. Een voorbeeld voor leden en niet-
leden hoe je met veel plezier een handje kunt helpen. 
Uiteraard staan Arie Rebel en Rien van der Putten met Jan ook een beetje in de schijnwerpers, want met 
z’n drieën zorgen ze er iedere woensdagmiddag voor, dat zo’n 30 55plussers een gezellige middag 
hebben onder het motto: “Bewegen is gezond” . 
 
De heren nodigen u uit om eens een kijkje te komen nemen en de sfeer op te snuiven 
 
Geert Molenaar 
 
 

                              
 
 

Ad hoc Dubbeltoernooi 
 
Een vrije week dus wat gaan we doen op vrijdagavond? Precies, een ad hoc georganiseerd toernooi. De 
populaire dubbelvariant wordt weer gekozen. Ik ben vroeg aanwezig zodat ik iedereen die binnenkomt 
kan vragen of die zin heeft om mee te doen. Volgorde van binnenkomst bepaalt ook wie met wie speelt. 
Dit resulteert uiteindelijk in vijf teams die wedstrijden van best of seven gaan spelen met handicap. Van 
de 10 wedstrijden worden er 5 in zevenen beslist, 2 in zessen en 3 in vieren. Het was dus best een 
spannende avond wat ook wel uit de eindstand bleek. Henny en Bram waren eerste geworden met 3 
gewonnen partijen en mochten een sinterklaaszakje gevuld met chocolade in ontvangst nemen. Bij de 
volgende drie plaatsen moesten er games geteld worden om te bepalen dat Harry en Paul tweede 
geworden waren (die ook een sinterklaaszakje in ontvangst konden nemen) Richard en Sjaak derde en 
Geert en Rob vierde. Marcel en Jerry mochten de poedelprijs bestaande uit een zwarte pietenpet in 
ontvangst nemen voor de laatste plaats. 
 
Namens de T.C.S. 
Bram Gerritse 
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Contributie 2007 
 
Op de A.L.V. van maart 2005 is besloten om vanaf 2007 de contributie jaarlijks te verhogen afhankelijk 
van de gemeentelijke index (1½ keer) en incidentele huurverhogingen. Voor 2007 bedraagt de index 
0,6%. Daarnaast is er in augustus 2006 een incidentele verhoging van 5% geweest (de laatste van drie 
opeenvolgende verhogingen, hopelijk blijft dat voorlopig ook zo). Daarmee komt de geplande 
verhoging van de contributie voor 2007 uit op 5,9%. Voor jeugd resulteert dit in een nieuw 
contributiebedrag van € 57,- per jaar (was € 54,-) en voor senioren wordt het € 85,80 per jaar (was € 
81,-). 
 
De bondscontributie voor 2007 is officieel nog niet bekend gemaakt maar volgens navraag bij het 
bondsbureau komt de basisbondscontributie uit op € 7,86 per jaar (was € 7,58). Voor competitiespelers 
komt er nog een toeslag bovenop: voor jeugd € 20,86 (was € 20,04) en voor senioren € 31,08 per jaar 
(was € 29,84).  
 
Mag ik u tenslotte, voor zover van toepassing, nog even wijzen op het gemak van een automatische 
incasso? Het levert u een korting op van € 1,50 per jaar en het scheelt mij veel werk: vanaf 1 januari 
2007 gebruiken we geen acceptgirokaarten meer, de ervaring (zo staat het in de postbankfolder) is 
echter dat facturen zonder acceptgiro minder snel betaald worden. 
  
Monique Gerritse-van de Brug 
Penningmeester 
 
 

--- � --- --- --- � --- --- --- � --- 
 
Hiermee ga ik akkoord dat de T.T.V. Huizen de contributie automatisch incasseert *: 
 
Naam lid:   ________________________________________________ 
 
Rekeningnummer:  ________________________________________________ 
 
Naam rekeninghouder:   ________________________________________________ 
(indien deze afwijkt van eerder genoemde naam) 
 
Adres:    ________________________________________________ 
 
Postcode en woonplaats: ______________  ______________________________ 
 
Datum en handtekening: ______________  ______________________________ 
  
* De contributie wordt in januari en juli, aan het eind van de maand, van uw rekening afgeschreven.  
* Vanzelfsprekend kunt u het automatische incasso op elk gewenst moment bij ons 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. 

 
--- � --- --- --- � --- --- --- � --- 
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Van de Vrijwilligerscoördinator 
 
Deze keer een klein, maar zeker niet onbelangrijk stukje. 
Vanuit de vrijwilligershoek is te melden, dat er binnen het P.A.C. het Speerpuntenplan uitgebreid 
besproken gaat worden. Hiermee zal dan ook vanuit de P.A.C. een advies naar het bestuur gaan hoe in 
de toekomst om te gaan met de vrijwilligers binnen de vereniging. 
 
Dat die vrijwilligers regelmatig in het zonnetje gezet moeten worden is natuurlijk logisch. Alle 
vrijwilligers mogen dan ook uit handen van de vereniging een klein presentje verwachten rondom de 
jaarwisseling. Uiteraard als dank voor al hun werk van het afgelopen jaar. 
De Voltrefferstukken “In de schijnwerpers” zal ook in 2007 nog verschijnen. Ook al is 2006 , het Jaar 
van de Vrijwilliger, bijna ten einde. Er zijn nog genoeg mensen, die het verdienen in de schijnwerpers 
gezet te worden en mogelijk dat ook dardoor anderen gemotiveerd gaan worden om een taak(je) binnen 
de vereniging aan te pakken. 
Moet je daarvoor lid zijn? Nee hoor, ook ouders van jeugdleden of echtgenoten van leden zijn van harte 
welkom om een steentje bij te dragen. 
 
Namens de P.A.C. wil ik nogmaals alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar en 
wens ik u allen hele fijne kerstdagen en een nog beter 2007! 
 
Geert Molenaar 
 
========================================================================== 
 

T   T   V      H U I Z E N 
 
 

UITNODIGING  
 

ALGEMENE LEDEN VERGADERING 
 

TAFELTENNISVERENIGING 
 

HUIZEN  
 

28 maart 2007 
 

 
“DE KLOEF”  

 
20.00 uur 
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Vreemde tafel toernooi 14 december. 
 
1 x In het jaar spelen we een vreemde tafel toernooi, dit jaar tussen het Sinterklaas- en 
Oliebollentoernooi. We hadden 10 deelnemers, dus 5 vreemde tafels gemaakt, namelijk 
anderhalve tafel met 2 netjes, een schuine tafel, een tafel met een laag en een hoger gelegen helft, 2 
tafels schuin tegenover elkaar, en een tafel met een hoog net. 
 
In principe wilden we op elke tafel 3 minuten spelen tegen elke tegenstander, maar om 10 uur was 
iedereen toch wel heel erg dorstig, dus hebben we een drinkpauze ingelast, daarna weer aan de slag. 
Carolien ging om 10 uur naar huis, maar gelukkig stapte Hans le Poole net binnen, en nam haar plaats 
in. Ook Arent was om 11 uur bekaf, en Henk O. heeft zijn plaats  ingenomen. 
 
Om kwart voor 12 zijn we gestopt, alhoewel nog niet iedereen tegen iedereen had gespeeld, we hebben 
met zijn allen (in 10 minuten tijd) alle tafels weer opgeruimd, en zijn de uitslag gaan berekenen in de 
kantine. 
 
 

          
 
Als eerste (natuurlijk zei hij zelf) kwam uit de bus Cees Lam met 486 punten, 8 x gespeeld, gemiddeld 
60,75.   
2e Plaats Klaas Schipper met 365 punten, 7 x gespeeld, gemiddeld 52,14. Klaas smashte goed op de 
schuine tafel, hij heeft daar veel punten gescoord. 
Als 3e Pieter Bosch met 408 punten, 8 x gespeeld, gemiddeld 51 rond. (8 punten meer als zijn zusje). 
Op de 4e plaats Jeanet Bosch met 400 punten en 8 x gespeeld, gemiddeld 50 rond. 
Jeanet reed om half een nog even terug naar Dordrecht, na een heerlijke avond. 
De 5e plek was voor Gerrit Schipper met 343 punten, 7 x gespeeld en 49 gemiddeld, Gerrit voelde zich 
als een vis in t water op de lange tafels. 
Op de 6e plaats Rik Kroon, met 361 punten, 8 x gespeeld en 45,12 gemiddeld, dit was Rik’s eerste 
vreemde tafeltoernooi en voor herhaling vatbaar zei hij. 
Op de 7e plaats Carolien van Os/Hans le Poole met 356 punten, 8 x gespeeld, en 44,5 gemiddeld. Zowel 
Carlolien als Hans hadden een superavondje. 
De 8e plaats was voor Ina Busscher met 306 punten, 7 x gespeeld en gemiddeld 43,71, dit is wel een 
lage plaats, maar ze was ook druk in de weer met de tijdwaarneming/kookwekker. 
Plaats 9 was voor Arent Postma/Henk Oversteegen met 311 punten, 8 x gespeeld en 38,87 gemiddeld.  
Arent had een nieuw batje van Sinterklaas gehad, dus dat moest even wennen, en als nieuwkomer gelijk 
een Sinterklaastoernooi én een vreemdetafeltoernooi spelen, valt niet mee. 
Als laatste en op de 10e plaats Lida met 272 punten, 7 x gespeeld en 38,85 gemiddeld. 
Lida was nog een beetje moe van alles, dus volgende keer komt ze hoger. 
 
Misschien doen we volgend jaar wel een vreemde batje toernooi, is weer eens iets anders. 
 
Ina Busscher  - Henk Oversteegen. 
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Sponsor in het zonnetje 
 
Met deze nieuwe rubriek willen we onze sponsoren wat meer in de spotlights gaan zetten. De eerste 
waar Lammert en ik mee wilde gaan beginnen is ReproWK. Zij zijn sinds kort verantwoordelijk voor 
de afdrukkwaliteit van de Voltreffer. Deze Voltreffer wordt voor de derde keer bij hen geprint. 
 

  
 
ReproWK is een printshop die zich vooral richt op het printen van documenten, handleidingen, boekjes, 
posters, bedrukken van shirts, trainingspakken, sporttassen, etc. Zij doen dit door middel van digitaal 
printen. Dat de zaken goed gaan blijkt onder andere uit het feit dat ze volgend jaar gaan verhuizen naar 
een nieuw en groter pand. Hierin zal ook een showroom komen waardoor de klanten daadwerkelijk 
kunnen zien wat het product inhoudt. Ze hebben naast de “gewone” printers ook een groot formaat 
printer van 2 meter 60, dit is de grootste in de regio. 
 
Kortom op onze website www.reprowk.nl staat alle informatie. 
 
Willem Vedder is de eigenaar van ReproWK en aan hem hebben we natuurlijk wat vragen gesteld. Dit 
onder het genot van een kopje koffie. Hij kent de tafeltennisvereniging natuurlijk via Lammert en dat 
bleek ook wel in het gesprek. Ze vulden elkaar goed aan. 
 
Op de vraag waarom hij voor verenigingen een dergelijke prijs berekend gaf Willem aan dat hijzelf al 
vele jaren ook in verenigingen als vrijwilliger betrokken is geweest en daarom weet hij ook dat het vaak 
moeilijk is om geld te vinden om dit soort activiteiten goed uit te voeren en er nog uit te laten zien ook. 
Natuurlijk doet hij het ook voor de naamsbekendheid want hij is ook ondernemer. 
De Voltreffer vind Willem een goed blad. Daar verstaat hij onder veel nieuws, een herkenbare kleur 
(groen voor en geel achter), prettig leesbare lay-out en de kwaliteit van de stukjes is goed. Kortom een 
compliment voor onze Robert. 
Welke verbeteringen er mogelijk zijn dat was eigenlijk een open deur leek het wel want de 
mogelijkheden werden met heel duidelijke voorbeelden en andere boekjes duidelijk gemaakt. Willem 
gaf aan dat foto’s (ook op het voorblad) heel goed werkt met natuurlijk ook gekleurde binnenvellen en 
zelfs full color voor de omslag en een ringband mocht ook niet ontbreken. 
Sponsoren vinden het belangrijk dat er mooie verhalen, goede foto’s, kwalitatief goed papier in de 
juiste kleuren met natuurlijk een goede plaatst voor hun advertentie in het blad staan. Hiervoor willen 
zij wel wat extra betalen als de kwaliteit maar goed is. 
 
ReproWK wenst alle clubleden van de voltreffer prettige feestdagen toe. 
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Het Holleblok, hoe is het nu? 
 
Eind oktober heeft de gemeenteraad akkoord gegeven voor het renoveren van het Holleblok. Hierna is 
zowel de klankbordgroep als de gemeentelijke beheercommissie bij elkaar geweest.  
 
De klankbordgroep heeft uitleg gekregen hoe de planning in grote lijnen eruit gaat zien. Dit is vooral 
gericht op woningbouw en bouwbewegingen die nodig zijn voor het renoveren van het Holleblok. Elk 
deel van de wijk zal bij elkaar geroepen worden om mee te praten over wat dat voor dit deel inhoudt. 
Deze wijkbijeenkomsten zullen vanaf januari 2007 gepland gaan worden. 
 
De gemeentelijke beheercommissie heeft uitleg gekregen hoe de projectorganisatie eruit ziet en wat dat 
voor ons betekend. We hebben als overige gebruikers een beheercommissie ingericht. Hierin zitten 
Frank Hagen, Martin van Toorn, Peter van de Broek, Jaap Roeten, Kees Visser en Jeroen Blok. Zij 
onderhouden de contacten met de bouwers en gemeente. 
De interne beheercommissie heeft de gewenste wijzigingen reeds doorgegeven en aangegeven dat wij in 
de planning in de maand juni tot en met half juli 2008 willen renoveren. Dit omdat er 
competitiewedstrijden, bekerverplichtingen en toernooien in de overige periode zijn vastgesteld. Als de 
planning gehaald wordt zullen we daarna de eigen verenigingsruimte ook wat willen opleuken, maar 
daar komen we zeker nog op terug.  
 
Kortom; we zijn druk bezig al is dat niet altijd te zien. Heb je ideeën spreek gewoon iemand van deze 
commissie aan. 
 
 
Namens de Holleblok beheercommissie 
Jeroen Blok 
 
 
 

Training competitiespelers 
 
Het seizoen is weer afgelopen en de bijbehorende trainingen ook. De T.C.S. heeft samen met de trainer 
de trainingen voor competitiespelers geëvalueerd. Het bleek dat de opkomst in vooral de late groep erg 
tegenviel, maar het maakt niet zoveel uit of de sterkere of zwakkere spelers dan spelen want ook 
voorgaande seizoenen was deze groep meestal minder druk. Er is voor het volgende seizoen besloten 
om de twee groepen samen te voegen, zodat er weer een volle zaal is met de training. Binnen de 
training wordt wel geacht dat de spelers van de hogere klasses tegen elkaar spelen en zo ook de lagere 
klasses, zodat de training voor iedereen even zinvol is. De training zal 9 januari 2007 weer beginnen 
om 20:30 uur en zal dan 1½ uur duren. U kunt zich hiervoor opgeven bij ondergetekende via 
awgerritse@gmail.com (graag zo spoedig mogelijk). 
 
Namens de T.C.S. 
Bram Gerritse 
 
 
Wist u dat:  Zaterdag 20 Januari een superklaverjas wordt georganiseerd 
Wist u dat:  U zich kunt opgeven op het inschrijfformulier in de kantine 
Wist u dat:  Wie o wie wordt TTV Huizen superklaverjasser van het jaar 
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  teamsamenstelling voorjaar 2007   
De bovenste naam in een team is aanvoerder   

       

 Team 1 3e div  zaterdag Team 8 4 e kl vrijdag 
 Gijs Molenaar  Harry Kempers  
 André Rebel  Bram Gerritse  
 Frank Bilius  Gertjan Stolte  

    Paul Dekker  
       

 Team 2 1e kl vrijdag Team 9 5 e kl dinsdag 
 Robert Bunschoten  Henk Oversteegen  
 Kornel Ringelberg  Klaas Kooy  
 Patrick Visser  Jan van Wessel  
 Patrick v Dijk  Pieter Kos  

       

 Team 3 1e  kl vrijdag Team 10 5 e kl vrijdag 
 Jerry v Leeuwen  Martin v Toorn  
 Geert Molenaar  Henny Dekker  
 Henk Klein   Piet Zittersteijn  
 Jurriaan Dekker     

 Dico van Dissel  Team 11 5e kl vrijdag   

 Team 4 3e  kl vrijdag Piet Traarbach  
 Bert v/d Zwaan  Leo v Bijleveld  
 Frank Hagen  Hans le Poole  
 Monique Kievith  Gerrit Snikkenburg  
 Edwin van Dijk     

 Thijs Fennis  Team 12 5e kl vrijdag  

 Team 5 3e kl vrijdag Goos Westland  
 Kees Visser  Gerrit Schipper  
 Bert Jongerden  Yorick Westland  
 Rob Barendregt  Gerben de Jong  
 Jelle Vijfhuize     

    Team 13 5e kl donderdag  

 Team 6 4e kl vrijdag Lammert Beekhuis  
 Joop Manussen  Klaas Schipper  
 Piet Knop   Cees Lam   
 Richard Hol  Lida Vermeul  
 Monique Gerritse-v/d Brug    

    Team 14  6e kl donderdag 

 Team 7 4e kl vrijdag   Ingeborg Rebel  
 Marcel Molenaar  Rik Kroon   
 Nicole v Beurden  Ad de Weerd  
 Sabine v Duinkerken  Pieter Bosch  
 Sjaak v Oostrom     
 Jasper van Dien     
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Steunactie voor tafeltennistafels 
 
 
 
Een tafeltennisvereniging zonder tafels kan niet. Nu moeten de tafels vernieuwd worden en om dit (en 
natuurlijk andere dingen zoals jeugdactiviteiten) te kunnen doen heeft de T.T.V. Huizen een steunactie 
op touw gezet. 
 
Wat houdt deze steunactie in?  
 
Vroeger deden we mee aan de grote clubactie, maar omdat heel veel verenigingen hieraan meedoen 
bleef er te weinig over om wat leuks of zinnigs mee te doen. Deze steunactie wordt binnen Huizen (en 
mogelijk zelfs omstreken) nergens gedaan. 
 
Hoe werkt het? 
 
Elk boekje bevat 25 afbeeldingen met (s)teun het spaarvarkentje, met daarop een kraslaag. Onder elke 
kraslaag staat een bedrag afgebeeld, tussen de € 0,50 tot € 2,50. Het boekje heeft ook 25 velletjes met 
elk 8 aantrekkelijke kortingsbonnen. Clubleden of andere vrijwilligers kunnen dan door familie, 
vrienden, buren, enz. een geldbedrag zichtbaar (laten) maken. De koper betaalt het tevoorschijn 
gekraste bedrag en ontvangt een coupon met daarop de kortingsbonnen.  
 
Wat gaan we van de opbrengst doen? 
 
We hebben al een aantal tafeltennistafels besteld en hiervoor hebben we natuurlijk geld nodig. Ook is 
het belangrijk dat we iets extra’s voor de jeugd kunnen doen. Want wie de jeugd heeft, heeft de 
toekomst. 
 
Hoe kun je aan dit boekje komen? 
 
Om iets voor uw / jouw club te kunnen doen kun je een boekje aanvragen bij Lammert Beekhuis of 
Jeroen Blok. 
 
 

 
 
 
 
 



        
   

                       
           
   

 
 
 15 

 

55 PLUS CLUB 
 
 Uitwisseling met Visenta uit Hilversum 
 
Woensdag 25 oktober ( net te laat voor de vorige Voltreffer ), speelden wij weer onze jaarlijkse 
wedstrijd tegen Visenta uit Hilversum. 
Dit jaar was de organisatie in onze handen  
 
In team 1 speelden Piet Versteeg en twee “nieuwelingen” namelijk Arie Hoek en Ed Appelboom, die 
sinds begin dit jaar deelnemer zijn van de 55+ club. 
Ed won zoals verwacht met overmacht zijn 3 partijen, Arie moest twee tegenstanders feliciteren en Piet 
die vorig jaar 3 partijen won, moest nu zijn meerdere erkennen in de geroutineerde Herman van Hienen. 
Uitslag: 6-3 
 
Ook team 2 won met 6-3. 
Hier wonnen Arie Rebel en Ton Sertons al hun partijen en bleef de derde man na 3 spannende partijen 
met lege handen achter. 
Arie maakte korte metten met zijn tegenstanders, zodat hij nog wat tijd had om zich met de organisatie 
te bemoeien. 
Ton wilde zo lang mogelijk genieten van zijn optreden met uitslagen van 23-21, 23-21,24-22, 22-20 en 
21-19. 
 
Team 3 bestaande uit Wim Boelen, Rien v.d. Broek en Meep Kossen moesten hun meerdere erkennen 
in de Hilversummers, waarvan vooral de dames behoorlijk huis hielden. 
Lammert Hovius won alleen van Meep en de overige 5 punten werden behaald door Christine Nots (3) 
en Bep Oosterwijk (2). 
Uitslag 3-6 
 
Bij team 4 was het tot de laatste game spannend met uiteindelijk winst voor Visenta. 
Rien v.d.Putten en Ben de Lichte wonnen ieder 2 partijen en Aad Brons won  helaas geen enkele partij 
met excuus dat hij te hoog was ingedeeld omdat Gerard Steur niet mee kon spelen. 
Hierover later meer. 
Freddy van Leeuwen (dame) zorgde bij de tegenstanders voor 3 winstpunten. 
Uitslag 4-5 
 
Team 5 bestaande uit Bets Brons, Riet Kothmann en Theo Koebrugge was niet opgewassen tegen de 
overmacht. 
Bets en Riet wonnen ieder 1 partij en voor de rest was het 7 keer de tegenstander feliciteren 
Uitslag 2-7 
 
Team 6 verraste ons ook dit keer met een overwinning. 
Jan Vocht won 1 partij, Ryer Makkinje 2 en Rinus Kroon ook 2 
Bij de tegenstanders speelde Toos Raadman als invalster mee en won al haar partijen. 
Uitslag 5-4 
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Totaal uitslag 26-28. 
De CHRIS KAT bokaal ging dus naar de tegenstanders en die mochten de prijs definitief in hun 
prijzenkast zetten, omdat zij 3x achter elkaar gewonnen hadden. 
De prijs werd overigens uitgereikt door dhr Kat die in 2001 voor een nieuwe wisselprijs zorgde, nadat 
Huizen in 2000 de wisselbeker mocht behouden. 
Dhr Kat, die in december 2003 naar Zwijndrecht is verhuisd, houdt nog steeds kontakt met ons en 
probeert ieder jaar bij de uitwisseling aanwezig te zijn. 
 
Na afloop van het sportieve gebeuren komen altijd de hapjes en drankjes op tafel, geheel verzorgd door 
Maitre Gerard Steur, die er weer een schitterende happening van gemaakt had en veel waardering 
ontving van alle aanwezigen. 
 
Of de uitwisseling in de komende jaren blijft bestaan hangt mede af van de fusieplannen in Hilversum. 
 
         RIEN 
 

55PLUS CLUB  
 
Het einde van het jaar komt weer in zicht en ik hoop dat U allemaal prettige kerstdagen heeft of al heeft 
gehad en wens U een prettige jaarwisseling en een goed nieuwjaar. 
Wanneer het aan ons ligt zorgen we in het nieuwe jaar voor veel sportieve woensdagmiddagen en 
bovenal gezelligheid. 
 
        ARIE  JAN  RIEN 
 
 

 
 

In de schijnwerpers 
 
 

Heeft u elders in de Voltreffer al iets kunnen lezen over Klaas Spier en de 55plus club, de volgende die 
het verdiend om in de schijnwerpers te staan is: 
 
 

Robert Bunschoten 
 

Wat Robert allemaal binnen de vereniging al niet gedaan en heeft en ook nog doet: Z.K.C., P.A.C., 
T.C.J., Voltreffer, helpende hand bij allerlei toernooien, schoonmaken, kortom: een Manusje (sorry 
Joop…) van Alles! Al vanaf de jeugd was hij binnen de vereniging betrokken en had hij zitting in 
commissies. (daarmee ook een voorbeeld stellend voor de huidige jeugd, zou ik zeggen). 
 
Een gouden kracht voor de vereniging, een persoon waar op te bouwen is. Ik hoop dan ook, dat Robert, 
ondanks, dat hij en zijn vrouw voor de 2e maal in blijde verwachting zijn, nog vele jaren beschikbaar is 
om die genoemde helpende hand toe te steken. 
 
Geert 
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Oost Side Story  
 

Zaterdagmorgen weer (nuchter) vroeg op, ik begin er al aan te wennen. Samen met de "verwerver" 
(iemand die hier alle inkopen moet regelen met plaatselijke bedrijven) moesten we bij de ingang van dit 
kamp een Afghaan ophalen, die bij mij geld kwam halen voor geleverde diensten. Wij moesten hem 
buiten de poort ophalen en dat duurt het even voordat hij binnen wordt gelaten. Eerst wordt hij 
gefouilleerd, daarna krijgt hij een pasje en moet hij zijn vingerafdrukken laten registreren. Bij een soort 
wachtpleintje binnen het kamp staan wel 30 Afghanen te wachten op werk, bv chauffeur, bouwvakkers, 
tolken e.d. Toen wij aankwamen lopen werden we door die mensen bestormt, omdat ze dachten dat wij 
werk voor ze hadden. Helaas kunnen ze natuurlijk geen Engels, maar een Afghaanse tolk zei gelukkig 
dat wij niemand zochten voor werk. Als je tussen 30 Afghanen in staat, begrijp je gelijk dat die wel wat 
"Fa doucheschuim" kunnen gebruiken en niet vanwege die dames, ook hier en daar een luchtje van 
"mijn oom Calvin" zou geen kwaad doen. De meneer die wij ophaalden zou bij binnenkomst gelijk"at 
last Freedom". Wij vroegen ons af waarom hij dat zei. Toen legde hij uit dat iedere dag in Kandahar-
city wel een zelfmoordaanslag werd geplaagd en nu ook op de mensen die werken voor ISAF. Ook zij 
mogen niet zo maar naar ons toe komen en moeten eerst bellen met een Afghaanse security of het wel 
veilig is om de stad uit te gaan. Zelfs worden ze thuis in de gaten gehouden, dus de enige plek die voor 
hem nog een beetje veilig is, is ons kamp, vandaar "freedom". 
Zaterdag is er ook bazaar (100-150 handelaartjes) van 10.30 tot 14.30 waar allerlei Afgaanse spullen te 
koop zijn, zoals Kasjmir sjaals, burka's, geld van Saddam Hoessein, kleden, kralen, kettinkjes e.d. 
Samen met de verwerver en nog een burger op stap. Die burger begreep er niet zo veel van en begon bij 
het eerste kraampje al spullen te kopen voor de prijs die die Afghanen vroegen. Die lopen nu nog 
grappen over hem te maken in het Hilton hotel.  
Er lagen erg veel Kasjmir sjaals en met een beetje afdingen betaalde je daar 30$ voor 10, lager was niet 
mogelijk hoorde we van veel collega's. Uiteraard probeert een echt Kleintje voor nog minder en de 
verwerver, Bert, kon ook een echt Kleintje zijn. Wij wilden alledrie 10 sjaals en gingen voor de prijs 
van 60$ voor 30 stuks. Na een akkoord bereikt te hebben zochten we 30 sjaals uit en wilden betalen, 
toen was de prijs ineens weer 90$, helaas voor hem, we gooiden alles weer terug en liepen weg. 80$ sir,  
70$ sir,     ok 60$ sir. We hebben dus gelijk weer de marktprijs verpest voor iedereen en een beetje 
jaloezie bij de collega's. 
 

 
 
 
Volgende week gaan we voor de Burka's, die nu nog voor de laagste prijs te koop zijn voor 12$, wij 
gaan het volgende week proberen voor een dollar of 8.  
's Avonds met mijn slaapgenoot Anno (Gronings) maar weer even naar de Dutch Corner een Bafje 
drinken en onze collega's begroeten die net waren aangekomen waarmee wij ook in de opwerkperiode 
mee hebben gezeten in Garderen. 3 van de Marechaussee, 4 van de marine en nog een stel van de 
landmacht.Uiteraard weer verteld dat het hier vrij rustig was de laatste tijd.  We waren net aan ons 2de 
Bafje bezig toen er een raar geluid over ons heen vloog. Iemand kwam al schreeuwend binnen rennen, 
"dekken, dekken, dekken en geen geintje". Dus met een biertje in de hand snel languit op de grond gaan 
liggen. Kan gelijk ook weer mijn broek de was in, want de vloer was niet bepaald met de "witte 
tornado"  
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gedaan. De mensen die buiten de Dutch Corner stonden te roken hadden een raket zien overgaan en 
hebben dus alarm geslagen, ze hadden geen ontploffing gehoord. Het alarm ging pas na 2 minuten aan, 
na een telefoontje vanuit de Dutch Corner. Normaal moet het alarm afgaan, voordat de raket de basis 
heeft gehaald, maar ja.....Na 3 minuten moet je naar je bunker toe, dus dat deden we maar snel. De 
vorige keer in mijn onderbroek, nu met een biertje (nou ja Bafje) in de hand. Na 20 minuten was alles 
weer veilig en konden we weer verder gaan met het volgende Bafje. 
 
Het was niet te geloven, maar na weer 2 Bafjes ging weer het alarm af. Weer met een Bafje de bunker 
in. We besloten maar naar onze hut te gaan daarna, want als we weer 2 Bafjes zouden gaan drinken zou 
er wel weer alarm kunnen afgaan, dachten we. 
 
  
Zondag lekker uitgeslapen en pas om half twee te beginnen. Even de sjaals ingepakt en de foto's 
gebrand op een cd en opgestuurd naar Darlenys. Bij het eten hoorde we waar de raketten waren 
ingeslagen,de eerste 300 meter verder, maar hij was niet afgegaan. De 2de 2-3 kilometer verder, wel 
afgegaan, maar geen schade. Bij de eerste raker was wel het staartstuk van de raket tussen de tent waar 
de luchtmobiele eenheid slaapt en ons chalet terecht gekomen. Vandaar die suis die we hadden gehoord. 
Achteraf bedachten we dat wij daar wel 20 minuten daarvoor hadden gelopen richting Dutch Corner en 
als zo'n staartstuk tegen je aan komt dan heb je kans dat zelfs Robert Schumacher er niets meer van kan 
brouwen.   
 
 

 
 
Zondagavond maar weer gezellig naar "De wedstrijden"gekeken. Het leek wel oorlog op die 
voetbalvelden, een elleboogje hier en daar bij Vitesse en een zachte corrigerende schop van Theo 
Jansen. Gelukkig deden onze "Godenzonen"daar niet aan mee, Braamhaar zag ook wel dat Huntelaar 
last had van een verdwaalde mug die hem wou steken en die hij wilde doodslaan. Die lieve Huntelaar is 
allergisch voor muggen. Die Braamhaar mag trouwens wel eens zijn ogen bij Hans Anders laten testen, 
samen met een paar andere collega's van hem. U begrijpt al dat de beelden t/m Ajax-AZ goed waren. 
Toen die hooligans uit Rotterdam weer aan de beurt waren stopte het beeld weer regelmatig, zodoende 
hoefde wij dit pupillenvoetbal niet aan te zien.  
Maandag een rustige normale dag en ook de dinsdag was vrij rustig. Alleen onze vrouwelijke burger 
collega "Hari Krishna" ging vandaag terug naar Nederland na een verblijf van een week. Voor haar 
gelukkig en voor ons ook, want als je met zo'n naïeve gedachte hier komt heb je hier weinig te zoeken 
en te doen.  
Dinsdagnacht om 00.15 wakker geworden. Ik dacht eerst dat mijn slaapbud Anno lag te dromen van die 
oude lachfilm "Porky's pikante pretpark" en die lerares nadeed in de gymzaal, maar het was toch het 
alarm dat weer afging. Snel omkleden en de bunker in. Iedereen met slaperige ogen en er was een 
vrouwelijke sergeant die vergeten was haar bril op te zetten. Met -4 voor beide ogen zag ze uiteraard 
geen steek en dat zei ze ook steeds. "Ik zie helemaal niets, behalve een paar schimmen". Gelukkig had 
ze over haar pyjama heen een jas aangetrokken want anders had ze misschien wel niet alles gezien, 
maar misschien wel wat gevoeld met al die kerels die al een paar weken van huis zijn, hoewel..... Ik zag 
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wel  
 
wie het was en die hoef je maar 1 keer aan te raken en je krijgt te maken met haar broer, inderdaad de 
bokser Delibas die voor Nederland heeft meegedaan aan de Olympische spelen en ik hecht te veel 
waarde aan mijn babyface om die te laten verbouwen door een bokser, trouwens Darlenys ziet er veel 
knapper uit, zelfs in een Burka, denk ik.      
Woensdag waren er al weer een heleboel mensen zenuwachtig geworden omdat vandaag minister 
Kamp en Van Ardenne zouden komen. Maar dat werd weer in de war gegooid door de favoriete 
minister van Harry Kempers, onze “IJzeren Rita”.  
Jammer dat ze niet in het volgende kabinet komt, want dat is zo’n beetje de enige echte kerel in de 
tweede kamer, die draait niet zo erg als bijvoorbeeld Jan Marijnissen, die nu ineens wel voor de NATO 
was. Hij zou misschien moeten mee regeren en dan kan je natuurlijk niet tegen de NATO zijn. Jammer 
dat ik er nu niet met Rob en Harry kan over discussiëren aan de bar op vrijdagavond met een paar 
“Wanta’s” (wodka-fanta voor de niet drinkers onder de geadresseerden, maar dat zullen er niet veel zijn 
in mijn kennissenkring). 
Donderdagmiddag had een collega voor ons geregeld dat we een bezoek konden brengen aan de 
“nieuwe” Russchische HALO, de op één na grootste helikopter ter wereld. De vorige was verongelukt, 
maar na 2 dagen was er al weer een “nieuwe” ter beschikking. Als je er naar kijkt vanuit de verte lijkt 
hij niet zo groot, maar als je er eenmaal dicht bij bent en er in mag, ook in de cockpit, dan lijkt het net 
een aardig groot vliegtuigje. Ik zal wel een fotootje meesturen.  
 

 
 
 
 
Vrijdag was een dag dat alles goed liep. Er kwamen voor de 1500-1700 man die hier in Afghanistan 
zitten maar liefst 632 postzakken aan. Als de familie Westland die allemaal moest rondbrengen, dan 
waren ze met de kerst nog niet klaar, maar hier was het binnen de 7 uur op zijn plaats. Heb er ook nog 
even een stuk of 15 verwerkt. Darlenys had alles goed begrepen wat ik hier nog nodig had (mag ook 
wel, want ze vertelde me ’s avonds dat ze bericht had gekregen dat ze voor haar inburgeringtoets, die ze 
1 maand geleden had gemaakt, was geslaagd in 1 keer). Mag ze nu eindelijk haar Nederlandse paspoort 
gaan aanvragen en krijgt ze straks van “IJzeren Rita” geen enkeltje Colombia, hoewel ik dat wel 
jammer vind, want nu moet ik het zelf kopen (een retourtje uiteraard) en dan ga ik zelf ook maar mee 
om te kijken hoe het met mijn koeien is. Bij de post zaten ook weer verschillen kaarten, hartelijk dank 
daarvoor, altijd leuk als je wat post krijgt.  
Het is vrijdagavond, dus weer “Bafjes” tijd. Met de “barkeeper” in gesprek geraakt die naar het 
tafeltennissen zat te kijken (er staat in de Dutch Corner 1 TT-tafel, een poolbiljart, voetbalspel, ed.). Hij 
zei dat hij al van iedereen had gewonnen en hij zei dat hij over 2 dagen naar huis ging. Nou ik wilde 
hem wel met een trtauma naar huis toe sturen en vertelde hem dat ik al 30 jaar op tafeltennis zat, geen 
top, maar ook geen flop. Hij begon hard te lachen en daagde mij gelijk uit. U weet wie het laatst 
lacht.....Er stonden ook nog een paar jongens te kijken die de “barkeeper” altijd had verslagen, dus een 
extra oorlogswond voor hem. Uiteraard hield ik me dit keer niet in, jammer dat het tafeltennisbatje uit 
het jaar “Krijtje” stamde (mijn eigen batje lag in mijn hut), anders had hij waarschijnlijk geen 5 punten 
gehaald (we speelden 2 games tot de 21). Nu kwam hij toch nog tot 2 keer tot de 6 punten.  
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De jongens die aan het kijken waren konden hun galgenhumor niet onder stoelen of banken steken en 
de “barkeeper” droop zielig terug naar de bar. Jammer dat de psychologe net naar huis was, anders had 
ze nog een zware klus te doen. Dus u weet, geen oude, grijze, sexy mollige mannen uitdagen voor een 
partijtje pingpongen.  
 
Daarna zelf nog even geklaverjast. Gelukkig zat “Azen Pen” niet aan tafel en ook geen Fred Kaps, dus 
werd het een gelijkspel. Snel naar mijn hut om even mijn neef Henk en aanstaande nicht Marleen te 
bellen om hun te feliciteren met hun verloving.  
Morgen weer naar de bazaar, dan gaan we bieden op de Burka’s, ze vragen $ 12, wij gaan voor $ 8. 
 
Iedereen een heel fijn Kerstfeest toegewenst en een zeer sportief, gezond en gelukkig 2007. 
 
 
Enrico Petito 
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JEUGDHOEK 
 

 

 
 
 
 

Drie kampioenen in één seizoen!  
 
Daar zijn we natuurlijk heel trots op, zowel op de teams als op de begeleiders/coaches. Zaterdag 9 
december werd iedereen in het zonnetje gezet. Het was een gezellige avond met zoveel jeugdleden en 
ouders. Nu hopen dat we na afloop van de voorjaarscompetitie weer zo’n feest kunnen houden. 
  
Ander goed nieuws: voor het eerst in 10 jaar hebben we weer een jeugdspeler bij de jongens met een A-
licentie: Quinten van Dissel. Van harte gefeliciteerd! 
  
Inmiddels is de nieuwe teamsamenstelling bekend. Volgend seizoen hebben we weer zes jeugdteams. 
We zijn nog op zoek naar een begeleider/coach. Als iemand deze gezellige taak op zich wil nemen, kan 
hij/zij Peter v/d Broek of mij aanspreken. De start van de nieuwe competitie is in week 4 op zaterdag 22 
januari. Zet dat dus vast in je agenda. 
  
Alle trainingen beginnen in week 2(dinsdag 9 januari) behalve de trainingen van Edwin van Dijk, die 
beginnen op 20 januari. 
  
Afgelopen zaterdag 16 december was er weer het jaarlijkse kindertafeltennisfeest. De opkomst was wat 
laag, maar dat mocht de pret niet drukken. Het was een gezellige en goed georganiseerde dag en na 
afloop gingen we met alle jeugdleden die meegeholpen hebben een uurtje bowlen. Als het meezit, kan 
je het verslag nog in deze Voltreffer lezen, want de deadline voor de Voltreffer was op dezelfde dag als 
het kindertafeltennisfeest. Ik wil in ieder geval vast iedereen bedanken die heeft meegeholpen. 
  
 
Tot slot nog een aantal data voor je agenda: 
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2 januari  : nieuwjaarsreceptie 
13 januari  : afdelingskampioenschap rating 0-120 
20 januari:  : afdelingskampioenschap rating 121-hoger 
24 en 25 maart : : Nijmegen, toernooi  voor jeugdleden met een b/c-licentie. 
  
Namens de T.C.J. wensen wij alle jeugdleden en ouders en natuurlijk alle vrijwilligers die jullie helpen:   
 
FIJNE FEESTDAGEN ! 
  
Veel tafeltennisplezier 
  
Maarten Robbers 
 

Jeugdcommissie 
 
De 1e helft van de kompetitie zit er al weer op,en ik denk niet dat we mogen klagen over de resultaten . 
We hebben wel weer 3 teams die kampioen zijn geworden te weten het 1e het 3e en het 4e team. 
Het 3e team is zelfs voor de derde keer op rij kampioen geworden ,wat  al een prestatie op zich is . 
Maar ze zullen het nu wel zwaar krijgen (al zeggen we dat al 3 jaar ) maar de 2e klas is best zwaar. 
Ook de tegenstanders worden steeds weer groter wat misschien ook best wel mee gaat spelen. 
Ook Huizen 1 zal alle zeilen bij moeten zetten want ook zij gaan een klasse hoger spelen. 
Zij gaan nu landelijk B spelen en dat is toch wel weer een heel tijdje geleden dat we een landelijk B 
team hadden. 
 
Huizen 1 heeft het tot de laatste speeldag spannend gehouden,zij zijn dan ook kampioen geworden met 
1 punt verschil met de nummer 2. 
Bij Huizen 3 en ook bij Huizen 4 was het wel wat duidelijker. 
Het verschil van Huizen 3 op de nummer 2 was daar zelfs 21 punten dus dat liegt er niet om. 
Huizen 4 was ook wel overtuigend kampioen,ook zij stonden ruim voor op de nummer 2 en wel 13 
punten. Zij gaan volgend seizoen 3e klas spelen wat ook best de nodige moeite zal gaan kosten. 
Maar ook over de overige teams mogen we niet ontevreden zijn ,want met een 3e plaats voor Huizen 2 
en ook een 3e plaats voor Huizen 5 en dan nog een 5e plaats voor Huizen 6 doen we toch ook goed mee. 
Daarbij moet dan ook nog worden vermeld dat het 6e team 3 spelers had welke voor het eerst 
kompetitie gingen spelen. 1 speler uit dit team heeft al een kompetitie gespeeld. 
We gaan de nieuwe kompetitie toch ook weer van start met 6 teams,er zijn deze keer wel een paar 3 
mans teams maar als iedereen elke week zijn wedstrijdjes speelt en niet afzegt dan moet dat lukken, het 
is nu ook goed gegaan met de afzeggingen. 
Jongens ik hoop dat we in de nieuwe kompetitie toch weer een paar kampioene mogen feliciteren,dan 
doen we het heel goed. Al zal het best wel zwaar zijn. 
Dan wil ik nu toch de teams even afzonderlijk belichten zoals altijd. 
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Huizen 1 is zoals ik al heb gezegd is kampioen geworden,het is de hele kompetitie spannend geweest. 
Jammer was het dat de thuis wedstrijd tegen shot verloren ging,dat was wel even een tegenvaller omdat 
ook zij nog kampioen konden worden,en op dat moment naar de 2e plaats klommen. 
Maar gelukkig hielden wij stand. De laatste wedstrijden waren de nummers 2 en 3 tegen elkaar en 
Huizen moet tegen de nummer 5 dus dachten wij het moet een kat in het bakkie zijn,maar dat bleek nog 
moeilijk zat te zijn maar ze hebben het gehaald. 
Ruben Lam eindigde in de kompetitie met 72 % Quinten van Dissel kwam op 62% Dico van Dissel 
eindigde op de hoogste plaats en kwam op 86 % en Wesley van Wingerden eindigde op 63 %, dus al 
met al heel niet slecht. 
 
Huizen 2 Dit is een team wat echter helemaal uit elkaar gaat vallen omdat hier 2 spelers naar de 
senioren gaan ,waar zij dit seizoen ook al gedeeltelijk in hebben gespeeld. 
Dit team is geeindigd op een 3e plaats met een gelijk aantal punten als de nummer 2 maar met een 
slechter persoonlijk resultaat. 
Gerben de Jong kwam aan de 66% en was hiermee tevens de hoogst geeindigde,Yorick Westland kwam 
niet verder dan 44%   wat toch wel een beetje beneden zijn stand was. 
Jorrit Joritsma bleef steken op 41% en Kevin Kos welke in de laatste wedstrijden weer een beetje terug 
krabbelde kwam toch nog uit op 50%. 
 
Huizen 3 dan zij werden dus kampioen met een grote voorsprong op nummer 2 . 
Maar nu moeten zij het proberen in de 2e klasse wat toch wel een groot verschil is , maar ze hebben het 
voordeel dat hun trouwe coach Henk Overstege met ze meegaat hij laat ze niet in de steek. 
Hier waren de percentages voor Wout de Wit was dat 80% voor Nico Sentini was dat 86% en voor 
Maxim vd Kaaij was dat 74% dus dat verschil is niet zo groot. 
 

 
 
Huizen 4 ook zij werden kampioen het is mijn eigen team dus ook ik mag best een beetje trots zijn op 
de jongens,want ik weet ook dat ze best hebben moeten knokken. 
Het was best af en toe angstig want ze lieten nog wel eens wat puntjes liggen en waarom of waardoor 
weet ik nu nog niet ,en ik denk dat zij dat zelf ook niet weten maar het kampioenschap is toch binnen. 
Remco Nagtegaal was hier de sterkste hij kwam tot 92%,David de Haan kwam tot 75% en Jori 
Hoecamp en ook Herman Segers bleven steken op 57%. 
Dus mogen we toch spreken van een goed resultaat, maar ook zij zullen het best moeilijk krijgen in de 
3e klasse. Huizen 5 ook zij deden het weer goed onder het toeziend oog van hun coach en begeleider 
Harry Kempers ,zij behaalden toch een derde plaats met 1 punt minder dan de nummer 2. 
Ook dit is best een goed resultaat te noemen, gezien de bezetting van het team. 
Uiteindelijk speelde hier Sander Lam ook voor het eerst kompetitie en werd meteen voor de leeuwen 
gegooid  maar hij deed het heel niet slecht want het is echt niet gemakkelijk om van de recreanten 
zomaar in de 4e klas te worden gezet. Hij haalde wel 33%,Jarco Moll kwam tot 62% en Jacob Vlot 
bleef steken op71% en Gert Jan Westland haalde 43%. Dan hebben we nog  
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Huizen 6 zij deden het voor nieuwkomers in de Kompetitie heel niet slecht. Zij eindigde dan wel op de 
1 na laatste plaats maar met een gelijk aantal punten als de nummer 4.Een vermeldenswaardig voorval 
was hier dat David Boef na 4wedstrijden pas 1 keer had verloren ,daarna kocht hij een nieuw batje en 
verloor de eerst 6 wedstrijden,waarna hij zijn oude bat weer oppakte en vervolgens niet meer heeft 
verloren. Hij kwam dan ook als hoogste op71% Erik Molenaar kwam tot52%,Juste Zandbergen bleef 
steken op17% en William Bovenschen haalde 22% . 
 
Dit waren dan weer de kompetitie resultaten van najaar 2006. 
De nieuwe kompetitie hebben we wat verschuivingen moeten doorvoeren,maar ook nu zijn we er wel 
weer uitgekomen. Jammer is het dat er wel wat 3 mansteams bij zijn, maar soms kan het niet anders. 
Maar als iedereen elke week zijn wedstrijden speelt is er niks aan de hand,dat ging nu ook goed. 
Dan nu de nieuwe teams welke ook op internet gezet zijn door Maarten. 
Ik zet de klasse erbij zo ze zijn aangevraagd maar dat wil niet zeggen dat ik dat ook altijd krijg dat kan 
je alleen hopen. 
 
Huizen 1 LB  dat is wel zeker. 
Dico v Dissel ,Quinten v Dissel, Wesley v Wingerden en Ruben Lam. 
Team 2 2e Klasse ook dat is zeker. 
Maxim vd Kaaij, Wout de Wit en Nico Sentini. 
Team 3 3e klasse is ook zeker 
David de Haan ,Remco Nagtegaal,Jori Hoencamp en Herman Segers. 
Team 4  3e klasse  is aangevraagd 
Jorrit Jorritsma,Jacib Vlot en Jarco Moll. 
Team 5  4e klasse  is aangevraagd 
Sander Lam - ,Gert Jan Westland,  _ David Boef en Erik Molenaar. 
Team 6  5e Klasse  is aangevraagd 
William Bovenschen  _ Juste Zandbergen en Hendrik Teeuwissen welke voor het eerst kompetitie gaat 
spelen. 
 
De nieuwe kompetitie start in de week van 27 Januari dus dat is al weer snel. 
Dan denk ik dat ik nu alles wel weer heb geschreven en wens ik jullie allemaal een heel goede kerst en 
een heel goed begin in 2007. 
Denk er wel aan dat jullie voorzichtig doen met vuurwerk. 
 
Namens de TCJ 
Peter vd Broek.   
 

Trots, trots, trots, 
 
Ja drie maal trots, dat ben ik op mijn team, Huizen drie. Vier seizoenen spelen we in een team. Hoewel 
ik  geen bal sla in dit team, zeg ik toch :”Spelen we in een team.” 
Het team bestaande uit Wout de Wit, Nico Sentini en Maxim v.d.Kaay heeft een prestatie geleverd, drie 
keer op rij. In die drie seizoenen zijn ze slechts één keer verslagen en dat kwam nog doordat er invallers 
meededen( die speelden overigens prima). 
Ben ik nu drie keer trots, omdat mijn jongens kampioen werden? Nee, ik ben een keer trots omdat ze 
kampioen werden, ik ben een keer trots omdat ze altijd trainen en ik ben een keer trots omdat het zulke 
leuke jongens zijn. 
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Ik werd de laatste week verschillende keren gefeliciteerd met het kampioenschap. Men deed net of het 
mijn verdienste is dat deze jongens kampioen zijn geworden. Het is teamwerk, daar maak ik wel is 
waar deel van uit, maar er zijn onzichtbare mensen die een groter aandeel hebben in dit kampioenschap 
dan ik: De trainers, Marty, Edwin en Jerry. Wie van die drie het belangrijkste is zou ik niet durven 
zeggen. Ik zie regelmatig een stukje van die trainingen en van de drie trainers zien er twee ook 
regelmatig een stukje van de wedstrijden. Ik heb overleg met de trainers en ik geef aan waar mogelijke 
tekortkomingen zijn bij de techniek. Daar wordt in de volgende trainingen aan gewerkt. Alle trainers 
doen dat op hun eigen wijze en de resultaten zijn merkbaar. 
De jongens zelf presteren toch maar elke week weer goed, ze tonen vechtlust en zijn teleurgesteld als er 
eens een keer een set of een partij verloren gaat . Die inzet en vechtlust is toch wel 50% van de totale 
prestatie. De techniek, onmisbaar bij tafeltennis, schat ik in op 30%. De rest, dus 20%, daar ben ik 
mede verantwoordelijk voor. Dat is tactiek. Gelukkig hebben mijn jongens zelf een grote hoeveelheid 
tactiek, dus ik ben mede verantwoordelijk voor 20%. Men moet dus niet doen of ik kampioen ben 
geworden. Het zijn echter wel mijn jongens die kampioen geworden zijn. Als alle coaches zo trots op 
hun jongens zijn als ik op de mijne, dan weet ik dat we komend jaar met dezelfde coaches verder gaan. 
Alle jeugdteams gefeliciteerd met jullie prestaties. Ook als je toevallig geen kampioen bent geworden, 
is je inzet en je plezier in het spelletje een felicitatie waard. 
De TTV Huizen wil ik ook feliciteren met zo’n jeugdafdeling. Deze jeugd laat zien dat de vereniging 
gezond is en een goede toekomst tegemoet gaat. 
  
Henk Oversteegen 
 
 

In de Schijnwerper 
 

 
 
Wat is je naam?                                                
Erik Molenaar. 
 
Hoe oud ben je? 
13 jaar. 
 
Heb je broertjes en/of zusjes? 
Ik heb 2 broers en 1 zus. 
 
Op welke school zit je en in welke klas? 
Op het Erfgooiers College, in de tweede klas. 
 
 
Hoelang zit je nu op tafeltennis? 
Volgens mij 3 jaar. 
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In welke klasse speel je met je team? 
In de 5de klas. 
 
Welke club speel je het liefst tegen en waarom? 
Victoria in Hilversum, die heeft een mooie kantine. 
 
Wie vind jij de leukste trainer? 
Edwin van Dijk. 
 
Waarin ben je het best met tafeltennis? 
Fore-hand. 
 
Waar vind je zelf dat je nog op moet trainen? 
Back-hand 
 
Wat is tot nu toe je leukste tafeltennismoment? 
Het winnen van een beker met het mixed-toernooi met de 55+-club. 
 
Wat vind je van de club?  
Vet! 
 
Vind je dat er iets op de club moet veranderen? Zo ja, wat dan? 
Ik vind het wel goed zo. 
 
Waar zou je zeker aan mee doen als de club dat orga niseert? 
Een uitje naar Walibi World. 
 
Heb je naast tafeltennis nog andere hobby´s? 
Nee. 
 
Wat is je favoriete drankje? 
Cola. 
 
Wat eet je het liefst? 
Poffertjes. 
 
Wat is je favoriete voetbalclub? 
PSV. 
 
Wat vind jij de beste film die er is? 
Pirates of the Caribean 1. 
 
Naar welke muziek luister je meestal? 
R&B. 
 
Aan wie wil je dat deze vragen de volgende keer wor den gesteld? 
Maxim van der Kaaij. 
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Coachen 
 
Vaak heb ik het de afgelopen periode met Henk Oversteegen gehad over het coach zijn in het algemeen, 
maar vooral over zijn coach zijn. Henk zit sinds een paar jaar opgescheept met 3 kleine, sommige wat 
drukker dan andere, ‘koters’.  En volgens mij en ook volgens veel anderen gaat dit tot nu toe hartstikke 
leuk en vooral ook hartstikke goed. Net als Cees is hij er in geslaagd om zijn team 3 seizoenen achter 
elkaar kampioen te laten worden, een unieke prestatie. Nu zeg ik niet dat dit alleen aan de coach te 
danken is, de jongens zijn natuurlijk ook gewoon een stukje beter geworden en zetten zich altijd voor 
de volle 100 % in bij de training……uhhhhm. Maar ik denk toch dat Henk’s jongens ontzettend blij 
zijn met een coach als Henk, hij heeft ze tenslotte de afgelopen seizoenen fantastisch begeleid en lief en 
leed met ze gedeeld. Maar toch kreeg ik in mijn ‘discussies’ met Henk de indruk dat Henk lijdt aan een 
vorm van onderschatting van zichzelf, of overschatting van het begrip coach zijn. Net als afgelopen 
seizoen heeft hij mij gevraagd (ik als tafeltenniskenner???) of het voor de jongens niet beter zou zijn, 
nu ze weer een klasse hoger gaan spelen, als ze een coach krijgen met ietwat meer tafeltennisinzicht. 
Afgelopen seizoen hebben jij en je jongens eigenlijk wel je ongelijk bewezen door weer kampioen te 
worden. Het coachen van jeugd is naar mijn mening vooral belangrijk op mentaal niveau, niet zo zeer 
op technisch niveau. Daar moeten de trainers voor zorgen. Je kan in wedstrijden niet zorgen dat iemand 
een andere techniek uitvoert, daar zijn de wedstrijdsituaties vaak ook niet geschikt voor. Door training 
kan je de vaardigheden verbeteren, en niet door coaching. Een coach moet er naar mijn mening voor 
zorgen dat de spelers scherp blijven, geconcentreerd blijven. Natuurlijk kan een aanwijzing als let meer 
op de forehand of  zorg dat je wat meer langere ballen op de backhand plaatst wel helpen, maar hier is 
weinig tafeltennisinzicht voor nodig. Ook heeft Henk een schat aan ervaring, dus die kleine dingen ziet 
hij zelf ook wel. En ze zeggen ook vaak: never change a winning team, dus wat mij betreft Henk, blijf 
jij coach van (inmiddels team 2) jou jongens, totdat jij ze naar het Landelijk A hebt geloodst. Tegen die 
tijd moeten we maar eens kijken of we een coach kunnen vinden met veel tafeltennisinzicht, of 
misschien heb jij dan al je trainersdiploma en kan je het zelf af.... 
 
Jerry van Leeuwen 
 

 
 
 
Dr. Maria Montessori school wint Kinder Tafeltennis 
Feest bij TTV Huizen 
 
 
Afgelopen zaterdag 16 december is het de Maria Montessorischool uit Huizen gelukt om voor de derde 
keer achter elkaar de schoolprijs bij het KinderTafeltennis Feest bij Tafeltennisvereniging Huizen te 
veroveren. Dit betekent dat over de hele dag genomen, deze school het beste gepresteerd heeft. Het 
Kinder Tafeltennis Feest is een tafeltennis toernooi voor de leerlingen van basisscholen uit Huizen. ’s 
Morgens hebben de leerlingen van groep 5 en groep 6 hun tafeltenniskunsten kunnen vertonen en ’s 
middags waren de leerlingen van groep 7 en 8 aan de beurt. Hoewel het toernooi, met in totaal 70 
aanmeldingen, in vergelijking met vorige jaren wat minder druk bezet was, was het een ontzettend 
gezellige dag. Naast de wedstrijden die de leerlingen speelden, was er ook voldoende mogelijkheid om 
op een speelse manier kennis te laten maken met tafeltennis, met een spel waarin snoep gewonnen kon 
worden, rond-om-de-tafel. Hoewel de schoolprijs natuurlijk ook erg belangrijk is, konden de kinderen 
ook zelf prijzen winnen natuurlijk. De winnaars van de individuele prijzen per groep waren als volgt: 
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Groep 5: 
1e Willem Schaap (v/d Brugghenschool) 
2e Dylan Wesselink (v/d Brugghenschool) 
 
Groep 6: 
1e Tom de Boer (De Parel) 
2e Erik van Haeften (De Klimop) 
 
Groep 7: 
1e Maxim v/d Kaaij (Kon. Wilhelminaschool) 
2e Tim Banning (Dr. Maria Montessorischool) 
 
Groep 8: 
1e Sander Lam (De Tweemaster) 
2e Robin Provoost (v/d Brugghenschool) 
 

 
 

 
 
BC Jeugdranglijsttoernooi HOORN 

HET RESULTAAT 
 
Spanning, spanning en nogmaals spanning. 
 
Op het B/C jeugdranglijsttoernooi in Hoorn was er voldoende spanning. 
De tien spelers die zich opgegeven hadden voor het toernooi in Hoorn hebben een spannend weekend 
achter de rug. 
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Op zaterdag 21 oktober speelde Nico, Wout, Jarco, Jacob, Kevin en David de sterren van de hemel. Er 
waren uitstekende backhands en schitterende forehands te zien. 
 
Nico speelde in een zware poule van 4 en werd derde. Hij speelde verder in de troostronde van de 
jongens kadetten en speelde hier een aantal goede wedstrijden. Nico behaalde de 1/8 finale. 
 
Wout speelde in een poule van 4 en werd laatste. Hij speelde verder in de troostronde van de jongens 
kadetten en speelde hier zijn beste partijen. Wout haalde de finale en werd in een spannende strijd 
tweede. Wout was de enige van het weekend die met een beker naar huis ging. 
 
Jarco speelde in een poule van 4 en werd net derde. Hij haalde net niet de hoofdronde. Jarco speelde 
verder in de troostronde en werd hier uitgeschakeld in de 1/16 finale. 
 
Jacob, Kevin en David speelden in een poule van 4 en werden alle drie tweede in hun poule. 
Dit was voldoende om mee te spelen in de hoofdronde van de jongens kadetten. Deze drie spelers 
hadden nu kansen om een B-licentie te halen. Ze zouden dan de finale moeten winnen in de 
hoofdronde. 
 
Het verliep anders dan verwacht. Kevin en Jacob werden helaas uitgeschakeld in de eerste uitvalronde 
van de hoofdronde. David speelde verder in het toernooi en kwam tot de 1/4 finale in de hoofdronde, 
een uitstekend resultaat. 
 
Op zondag 22 oktober waren Dico, Ruben, Quinten en Wesley aan de beurt. 
 
Dico en Wesley speelden in hun poule bij de junioren jongens uitstekende wedstrijden. 
Dico behaalde twee zwaar bevochten overwinningen, maar helaas voor hem waren de onderlinge 
resultaten in het nadeel van Dico, waardoor hij derde werd in zijn poule van 4. 
Wesley speelde drie moeilijke wedstrijden en kon maar één wedstrijd winnen. In de andere twee 
wedstrijden was Wesley niet opgewassen tegen zijn tegenstanders. 
Beide spelers speelden verder in de troostronde van de junioren. Wesley werd ook direct in de eerste 
uitvalronde uitgeschakeld. Dico behaalde de 1/4 finale in de troostronde, dit was een goed resultaat. 
 
Ruben speelde in zijn poule bij de jongens kadetten drie wisselvalige wedstrijden. Ruben won één 
wedstrijd en verloor er twee. Hij speelde verder in de troostronde jongens kadetten. In de uitvalronde 
werd hij direct uitgeschakeld. 
 
Quinten speelde in zijn poule drie makkelijke wedstrijden en werd overduidelijk eerste. 
Hij speelde verder in de hoofdronde jongens pupillen, speelde een aantal goede wedstrijden en behaalde 
een 1/2 finaleplaats in de uitvalronde. 
 
Harry Kempers en ondergetekende hebben een leuke en spannende zaterdag en zondag meegemaakt. 
Aan alle jongens willen wij zeggen GOED GESPEELD en blijf je spel verbeteren. 
 
Het is een ontzettend sportief en leuk weekend geworden. 
 
De complete uitslagen kun je terugvinden op www.nttb.nl .  
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Wout 
  

 
 

Jacob, Kevin, Jarco, Wout                                                       
                     Nico, David 

(begeleider Harry Kempers) 
 

 
 
Ruben,Quinten,Dico,Wesley        Cees Lam 



        
   

                       
           
   

 
 
 31 

 

 

ACTIVITEITENKALENDERACTIVITEITENKALENDERACTIVITEITENKALENDERACTIVITEITENKALENDER    

 
 

December 2006    
 Dag Datum  Begintijd Activiteit                     Jeugd     Senioren 
  
 Do 28-12  19.45 uur Prima Donna Kaas  

Oliebollentoernooi Niet Leden    x 
Vr 29-12  10:00 uur Prima Donna Kaas 
     Oliebollentoernooi Jeugd         x 
Vr 29-12  19.45 uur Prima Donna Kaas 

Oliebollentoernooi      x 
 
Januari 2007   
Dag Datum  Begintijd Activiteit                   Jeugd     Senioren 
Di 02-01    Nieuwjaars receptie           x  x 
Za  06-01    SV Huizen Zaalvoetbal Toernooi 
Vr 12-01  19.45 uur Prima Donna Kaas 
     Clubkampioenschappen Eigen Klasse   
 x 
Za 13-01    SV Huizen Zaalvoetbal Toernooi 
Za 20-01  20.30 uur Superklaverjas Toernooi     x 
Ma 22-01    Start Voorjaar Competitie      x 
Za 27-01    Start Voorjaar Competitie          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 
 


