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Jaargang 42, nummer 2, april 2008 
 

 
 
Met een prettig vooruitzicht (morgen op vakantie naar Tunesie) zit ik hier acher mijn pc nog even de 
laatste hand te leggen aan deze Voltreffer. Afgelopen zaterdag middag een bezoekje gebracht in de 
Kloef. Heren 1 speelde hun laatste competitie wedstrijd van het seizoen tegen de studenten van US (die 
reeds kampioen waren). En ook het eerste jeugd team speelde thuis en had ineens zelfs nog kans op het 
kampioenschap in de Landelijke A klasse. Ik kwam er al snel achter dat familie Bunschoten niet de 
enige was die op het idee was gekomen om nog even langs de Kloef te gaan. Zowel de kantine als de 
“bioscoop zaal “ zaten helemaal vol. Henk had die middag bardienst maar die heb ik eigenlijk helemaal 
niet gezien, deze stond namelijk heel de middag in de keuken om al die hongerige Huizers te voorzien 
van allerlei lekkers.  
 
De jeugd kwam aan het eind 1 punt te kort op het kampioenschap. Met lede ogen werd teruggedacht 
aan de eerste wedstrijd van het seizoen, waar uit een pijnlijke 8-2 nederlaag werd geleden tegen TTV 
Hilversum. Maar voor het eerst landelijk A spelen en dan gelijk kans op het kampioenschap, ik vind het 
knap! Heren 1 speelde een leuke en lange partij, uiteindelijk werd er nipt met 4-6 verloren. Frank 
verkeert de laatste wedstrijden in topvorm, kanshebber dus voor de algemene clubkampioenschappen 
die in mei worden gehouden. En André (was weer eens door zijn rug gegaan) moet maar weer door 
Ingeborg worden opgelapt zodat hij in september er weer staat. Gijssie liet in zijn laatste wedstrijd zien 
dat hij eigenlijk geen partij hoeft te verliezen in de 3e divisie. 
 
In deze Voltreffer belangrijk ontwikkelings nieuws over de renovatie van het Holleblok complex.  
Voor de leergierigen onder ons zijn er een tweetal technische stukken over tafeltennis: energie in de 
tafeltennisbal en het effect. Voor de rest van de stukken blader rustig door en zie ze zelf. De 
tafeltennisweek van zult u niet tegenkomen, Gerben de pen ligt bij jou. Ben benieuwd of je sneller wat 
op papier hebt dan Pieter Kos. Vraag anders maar even raad aan Joop Rövekamp, deze had er totaal 
geen problemen mee om iets op papier te zetten ☺ 
 
De vorige Voltreffer had ik aangegeven dat dit mijn laatste jaar zou zijn als redacteur van de Voltreffer. 
En dat ik op zoek was naar een opvolger. Gelukkig heeft mijn oproep succes gehad, persoon we 
noemen hem/haar nog even X heeft zich gemeld dat hij/zij de Voltreffer wel wil overnemen en 
zijn/haar kandidatuur ligt nu bij het bestuur ter goedkeuring. Dus wellicht staat de komende Voltreffer 
wel in het  teken van een wisseling van de wacht.  
 
Het is nu tijd om koffers te gaan pakken, veel leesplezier. 
 
Namens de redactie. 
 
Robert 
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VISSERSLATIJN 
 
Algemeen 
 
Woensdag 2 april j.l. hebben onze algemene ledenvergadering gehad. 
Na mijn welkomstwoord waarin in  vogelvlucht het jaar 2007 de revue liet passeren werd begonnen met 
de behandeling van de agenda. 
Na de ingekomen stukken en het vaststellen van de notulen van de A.L.V. van 28 maart 2007 waren de 
jaarverslagen aan de beurt. Zonder noemenswaardige op- en aanmerkingen werden die allemaal 
goedgekeurd en de opstellers bedankt voor hun inzet. 
Daarna waren de verenigingsonderscheidingen aan de beurt. Altijd een leuk onderdeel van een 
jaarvergadering. 10 jaar lid was de familie Gerritsen en Richard Hol en 25 jaar lid   
Rob Barendregt. De mentaliteitsbeker is voor één jaar in het bezit van Frank Hagen. Hij was daar zeer 
verrast over maar ondanks dat hij vorig jaar gestopt was als voorzitter is hij nog steeds heel betrokken 
bij het wel en wee van de vereniging en ook bijzonder is dat hij 11 jaar lid is en daar 9 jaar van een 
bestuursfunctie heeft bekleed en nu ook bardienst draait. 
De bestuursverkiezing verliep zoals verwacht. Jeroen Blok ( PAC ) werd opgevolgd door  Marcel 
Molenaar en mijn persoontje werd nu officieel voorzitter, alleen voor de scheidende secretaris Thijs 
Fennis is tot op heden nog geen vervanger/ster gevonden. Maar we geven de moed niet op. 
 
Even over gedacht om de pauze te laten schieten maar toch iedereen maar even in de gelegenheid 
gesteld om even iets te nuttigen en een sigaretje op te steken. 
 
Na de pauze kwam nog de benoeming van de kascontrolecommissie en de behandeling van de 
begroting voor het jaar 2008 ter sprake en ook daar waren geen obstakels.  
Als laatste de rondvraag. 
Paul Dekker vroeg zich af of we niet op een andere avond de ALV konden houden dan op een 
voetbalavond. Daar zal volgend jaar rekening mee gehouden worden en Lammert Beekhuis vroeg of op 
donderdagavond als er kompetitie is de keuken open mag. De ZKC zal zich hierover buigen maar dat 
moet al te veel problemen geven. 
 
Tot slot sloot ik de vergadering op een tijdstip dat we de doelpunten van de eerste helft van de 
voetbalwedstrijd nog konden bekijken en de tweede helft volledig. 
 
Iedereen nog bedankt voor zijn/haar aanwezigheid en voor de inbreng. 
 
Kompetitie 
 
 Zaterdag 18 april 2008 was de laatste dag van de voorjaarscompetitie voor de senioren als de jeugd. 
Wat betreft de senioren is deze helft van de kompetitie niet echt succesvol verlopen. Door de versterkte 
degradatie die is ingezet zijn alle klassen toch sterker geworden wat vooral voor geresulteerd heeft in 
veel degradanten en maar ÉÉN kampioen te weten team 3 met Robert Bunschoten, Kornel Ringelberg, 
Patrick Visser en Dico van Dissel. Laten we er maar van uitgaan dat  de degradanten hun verloren 
positie  
Voor team 3 geldt en zij worden in de najaarscompetitie weer team 2 dat ze zich handhaven moeten 
handhaven anders gaan ze op Volendam lijken. 
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De jeugd heeft het beter gedaan. Jammer is dat het eerste team op één punt geen kampioen is geworden 
maar hier mochten we twee kampioenen begroeten te weten team 3 , Jorrit Jorritsma, Jacob Vlot en 
Jarco Moll met hun begeleider Patrick Visser ( kreeg zaterdag twee bossen bloemen één voor zijn 
moeder en één voor zijn vriendin ) en op de laatste dag van de competitie toch nog team 5 met Juste 
Zandbergen, Hendrik Teeuwissen, Enrico van Wessel, Erik Molenaar en Tim Pauli met hun begeleider 
Harry Kempers ( die volgens kenners voor het eerst met bloemen voor zijn vrouw thuis kwam ). 
Alle kampioenen zijn op zaterdag tijdens het kampioensfeest gehuldigd waarbij de senioren bloemen 
kregen en de jeugd een tegoed bon. 
Wat mij opviel en daar ben ik zeer tevreden over dat van de jeugdspelers ook de ouders aanwezig 
waren. Een goede zaak dat ook de ouders meeleven wat hun kind presteert. 
 
Rest nu nog de bekercompetitie en nog enkele clubkampioenschappen voor zowel jeugd als senioren en 
dan zit het voorjaarsseizoen er al weer op en kunnen we ons opmaken voor de dingen die op ons af 
gaan komen maar daar hieronder verder in de story Holleblok. 
 

 
 
Holleblok 
 
Terugkeren in ons clubblad is de renovatie van de gymzalen en onze verenigingsruimte. 
Ondanks alle inspanningen die Jeroen Blok heeft gedaan hebben we het onderspit moeten delven 
tegenover een onwillige en niet betrouwbare Gemeente. 
Al die jaren dat Jeroen zich ingezet heeft om mee te praten niet alleen over de gymzalen maar over de 
gehele renovatie van het Holleblok complex is tot onze verbijstering en zeer grote teleurstelling voorbij 
gegaan aan de wens om de renovatie van de gymzalen en de verenigingsruimte te laten plaatsvinden in 
de maanden mei, juni en juli. Daarbij maakte het ons niet uit welk jaar of 2008 of 2009. 
Einde maart 2008 heeft Jeroen na veel aandringen de planning gehad en de renovatie begint in week 25 
( vanaf 16 juni ) en loopt volgens planning tot en met week 41 ( einde 10 oktober 2008). 
Jeroen heeft hier meteen bezwaar tegen aangetekend maar kreeg als antwoord dat de planning vaststond 
en daar niet meer aan te tornen valt. De wethouder  ( Liesbeth Tyhaar ) antwoordde terug dat iedereen 
zijn best gedaan had om aan onze wensen te voldoen maar helaas niet gelukt. 
Vindt u het gek dat 98% van de bevolking van Nederland geen vertrouwen meer heeft in onze 
bestuurders. 
Erger is ook nog dat in de periode van 16 juni 2008 tot en met 10 oktober 2008 het werk vier weken stil 
legt vanwege de bouwvakvakantie. 
 
We hebben nog geprobeerd ( in de persoon van Jeroen ) om via de raadsleden één en ander gewijzigd te 
krijgen door op de commissievergadering ( dinsdag 15 april 2008 0) spreektijd aan te vragen en onze 
grieven op tafel te leggen maar u raad het al ze hebben het aangehoord en alleen de VVD heeft aan de 
wethouder de vraag gesteld waarom zoals ik al eerder heb gememoreerd dat het jaar van uitvoering 
voor ons niet uitmaakte daar niet aan voldaan is. 
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Het antwoord van de wethouder was: we hebben ons best gedaan. Ook Dorpsbelangen had nog een 
opmerking maar die wilde alleen haar stem laten horen maar de naam van haar partij kan ze beter 
veranderen.  
 
Het vervolg is dat wij donderdag 17 april 2008 door de gemeente uitgenodigd waren om met Liesbeth 
Schoppen ( vrouw van Erwin Ormel , VVD ) te gaan kijken naar oplossingen. 
Daarbij waren aanwezig Jeroen Blok, Kees Visser en ondergetekende. 
Wij hebben onze wensen op tafel gelegd en dar gaat ze mee aan het werk. Ze kon ons  niet beloven dat 
al onze wensen ingewilligd konden worden. Ik zal u niet belasten met de details maar het wordt nog een 
hele puzzel. 
We houden u op de hoogte maar het begin van het seizoen voor zowel de competitie al de trainingen 
zullen in een andere accommodatie plaatsvinden. Waar u hoort het nog door bv. In ons volgende 
clubblad, via infomail of persoonlijk via een schrijven. 
 
Ik heb persoonlijk in de komende weken diverse gesprekken met derden om buiten de gemeente om te 
kijken wat zij voor ons kunnen betekenen. 
 
Jan Visser 
 

 
 

Uitwisseling met Hilversum 55+ 
 
 
Eindelijk was het dan zo ver. Na veel telefoontjes met Herman van Ienen gingen we in optocht naar 
Hilversum om daar onze jaarlijkse uitwisseling met de plussers van Hilversum te te vieren. Wat heeft 
het een voeten in de aarde gehad ! Eerst moest de juiste persoon gevonden worden, want door de fusie 
van Victoria en Quick was er een nieuwe vereniging ontstaan met een structuur die op leeftijd nog niet 
gefuseerd was. Daarna, toen bleek dat ook daar een ander persoon de organisatie voerde een overleg 
hoe dat nu zou moeten, toen een datum en toen het aantal teams. Eerst dachten Herman en ik aan zes 
teams, naderhand bleek de animo bij Huizen zo groot te zijn dat ik wel zeven teams zou kunnen 
formeren en naderhand toen ik inderdaad op het punt stond om Herman te bellen of zeven teams ook 
van hun kant haalbaar was, kwamen de afzeggingen. Toen was ik blij dat ik een beetje laks was 
geweest met nieuwe afspraken. Op de laatste dag voor de wedstrijd daalde de mogelijkheden tot een 
punt dat ik in paniek de ledenlijst van de TTV Huizen pakte om toch maar een zesde team te kunnen 
formeren. Na elf telefoontjes had ik het voor elkaar. Blij kon ik naar huis gaan en goed slapen, want de 
organisatie was rond! 
 
In een viertal auto’s vertrokken we naar Hilversum. Zelf maakte ik nog een rondje Blaricum en Eemnes 
om een paar plussers op te halen en daarna kon ik in Hilversum gaan tellen of alles klopte. Ik maakte 
nog één keer de team indeling bekend en toen bleek dat ik een speler te veel had. 
Een vrijwilliger, Ton Sertons, zag zoveel mogelijkheden om daar tegen anderen te spelen dat hij zijn 
plaats in team 2 opgaf en vrij ging spelen. Herman had het leuk voor elkaar na de ontvangst met koffie 
kon om 13.00 uur het toernooi gestart worden. Al gauw bleek dat door de interne verschuivingen die ik 
had moeten toepassen dat we in de breedte erg verzwakt waren. Ons eerste team liet zich echter niet  
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onbetuigd en mede door de grote inzet van invaller Alex Smit won dat team met 6-3. Zoals verwacht 
won Ed Appelboom al zijn wedstrijden , Alex en Piet Versteeg moesten ieder één tegenstander 
feliciteren. Team 2 verloor met 6-3, hier wisten invaller Gerard snikkenberg, ondergetekende en Meep 
Kossen ieder één keer te winnen. Zorlak was voor ons alle drie een te grote opgave.  Huizen 3 kon wel 
een vuist maken, maar die bleek helaas veel kleiner dan die van Hilversum. Alleen Elbert Veerman wist 
een set te winnen. Jan Koster wist zelfs enkele keren met 21-3 te winnen. Huizen 4 verloor ook ruim 
met 7-2. Door geknoei op het wedstrijdformulier kon ik niet zien wie de wedstrijden won. Ik denk 
echter dat Rien v.d. Putten voor alle punten zorgde. Het zal wel met veel gezucht en gesteun gepaard 
zijn gegaan, want de oude man moet steeds even rusten. Huizen 5 kreeg er ook ongenadig van langs. Zij 
mochten ook het zoet van de overwinning niet smaken, hoewel Bets Brons toch dicht bij een gamezege 
is geweest. Huizen 6 verloor uiteindelijk met 6-3. Hier was onze grote man Peter Kramer. Ik kan hem 
in één adem noemen met Ed Appelboom, want alleen zij tweeën wisten al hun partijen te winnen. 
Na afloop hebben we nog lekker aan de bar en de tafeltjes gezeten onder het genot van enkele drankjes 
en lekkere snackjes. Rond de klok van vijven ging het gros van de Huizers weer huiz.waarts. 
We konden terugzien op een gezellige middag tafeltennis. Jammer dat ik voor niets mijn achterbak had 
opgeruimd om de beker mee te nemen. De beker blijft een jaar in Hilversum, maar één ding beloof ik: 
Komend jaar maart, dan nemen de Hilversummers de beker mee en dan moeten ze hem ook achterlaten, 
want eigenlijk zijn we veel sterker! 
 
Henk Oversteegen 
 

 
 

Van de PAC 
 
 

Hier is dan de eerste informatie van mij als bestuurlid van het PAC. 
Ik heb op het moment niet veel te melden, dus zal deze er ook niet zo groot uitzien hiervoor mijn spijt. 
Wel kan ik melden dat de Lentinkcup er weer aan komt en die zal dit jaar gehouden worden op vrijdag 
12 september 2008. 
Nu moeten we ervoor naar Nijkerk omdat Rega de beker de laatste keer uit Huizen heeft meegenomen. 
Nu hoop ik dat er nog meer mensen zijn die mee willen doen, om de beker weer in Huizen te krijgen. 
Er hangt een inschrijflijst bij de kloef. Wel moet ik zeggen dat wie het eerst komt het eerst maalt. 
We moeten die dag om 19:30 aanwezig zijn met de mensen die meedoen. 
Veel succes met kijken naar de beste indeling. 
Hier alvast de teams. 
We hebben nodig: 3de divisie, 1ste klasse, 2de klasse, 3de klasse, 4de klasse en 5de klasse. 
Mocht het zijn dat we niet genoeg 5de klassers hebben dan kan dat een 6de klasse team worden maar 
eerst 5de. 
Ook hebben we nog aangegeven dat zij ook moeten kijken naar wel de goede indeling. 
 
 
Namens het PAC. 
 
Marcel Molenaar 
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Klaverjassen van het jaar 2008  
 
Zaterdagavond 1 maart 2008 werd er gestreden om de Greet Klein Bokaal 
Uiteindelijk pastte het deelnemersveld aan precies 3 tafeltjes. 
Aan het eind van de avond bleek dat Geert het kaarten nog niet is verleerd en mocht verdiend de Greet Klein 
wissel bokaal in ontvangst nemen plus de titel TTV Huizen klaverjasser van het jaar 2008. 
 
Volledige uitslag: 
 
1   Geert Molenaar  6819 punten 
2   Hans Penraat  6600 punten 
3   Gerrit Schipper  6523 punten 
4   Monique Gerritse  6358 punten 
5   Bert Jongerden  6045 punten 
6   Jerry v. Leeuwen  5899 punten 
7   Robert Bunschoten  5888 punten 
8   Kees Visser   5720 punten 
9   Henk Klein   5614 punten 
10 Marcel Molenaar  5516 punten 
11 Gijs Molenaar  5362 punten 
12 Opa Geertsma  5224 punten 
 
 

 
 
 

Energie in de tafeltennisbal 

Allereerst, wat is energie? Je komt dit woord overal tegen: energiekosten, energiedrankjes, ergens 
energie in steken, geen energie meer hebben etc. Het is een dagelijks begrip waar iedereen vertrouwd 
mee is. Aan de andere kant is energie iets vaags als je je afvraagt wat het precies inhoudt. Licht, warmte 
en geluid kun je allemaal zien als energie maar het zijn toch niet dezelfde zaken. Energie wordt wel 
gedefinieerd als het vermogen om arbeid te verrichten. Dit vermogen is een soort ‘betaalmiddel’ om 
iets te verwarmen, op te tillen, te laten draaien etc. (denk aan geld om iets te kopen). 

Nu terug naar tafeltennis. Als je achter de tafel staat en een balletje slaat, zit er energie in de 
tafeltennisbal. Deze energie zorgt ervoor dat het balletje heen en weer beweegt. Deze energie moet 
ergens vandaan komen. Immers, het is een ‘betaalmiddel’. Het zal je niet verbazen dat de energie in het 
balletje afkomstig is van de fysieke inspanning van je lichaam (o.a. je slagarm). Vergelijk met: werken 
om geld te verdienen. 
Daarnaast speelt ook de zwaartekracht een rol als energiebron. Die zorgt ervoor dat het balletje van 
nature omlaag valt. Stel dat er minder of geen zwaartekracht zou zijn. Hoe zou je je tafeltennis dan 
voorstellen? Ik zou zeggen, laat je fantasie hierbij maar los. Maar dit even terzijde.  

Tot nu toe is alles te volgen, nietwaar? Nu gaan we het iets pittiger maken. Zoals gezegd bezit een 
bewegend balletje een bepaalde hoeveelheid energie. Deze energie noemen we voor het gemak 
bewegingsenergie. De hoeveelheid bewegingsenergie in de bal bepaalt de snelheid van de bal. Gaat de 
bal hard of zacht?  
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Nu kan een balletje tijdens het heen en weer bewegen ook gaan roteren om zijn eigen as. Dit wordt 
rotatie genoemd ofwel spin/effect in tafeltennistaal. De energie die nodig is voor deze rotatie is de 
rotatie-energie. De rotatie-energie geeft aan hoe snel de bal om zijn eigen as draait; dus hoeveel 
spin/effect er in de bal zit.  
De totale energie die in een bewegend balletje zit, bestaat dus uit bewegingsenergie en rotatie-energie. 
Nu wordt er een dosis energie in het balletje gepompt door inspanning van je lichaam/arm: je maakt een 
slag. Deze ingepompte energie wordt verdeeld over bewegingsenergie en rotatie-energie. De bal krijgt 
dus een zekere snelheid en rotatie.  
Wil je nu met dezelfde inspanning (=ingepompte energie) meer spin/rotatie geven, dan zal dat ten koste 
moeten gaan van de bewegingsenergie: de bal verliest dus snelheid. Misschien heb je uit eigen ervaring 
wel eens gemerkt, dat je minder hard slaat wanneer je veel spin probeert te geven.  
Andersom geldt hetzelfde: wil je, wederom met dezelfde inspanning, meer snelheid creëren (harder 
slaan dus), dan zul je moeten accepteren dat er minder spin in de bal zit. Het principe is dus dat het ene 
ten koste gaat van de ander. We noemen dit de wet van behoud van energie (zie onderstaand figuur). 
Dit is ook de reden waarom een tikbal/smash harder is dan een spinbal. Bij een tikbal/smash zit er 
weinig of geen rotatie aan de bal; alle energie wordt dus in pure snelheid gepompt. 

  

Fig. 1: Wet van behoud van energie: de twee cirkels zijn even groot en geven dezelfde hoeveelheid 
fysieke inspanning (=ingepompte energie in de bal) weer bij het maken van een slag. Meer balsnelheid 
betekent minder rotatie en andersom. 

Om harder te slaan bij dezelfde dosis spin of om meer spin te geven bij gelijke balsnelheid, zul je meer 
fysieke kracht moeten leveren. Je moet dus meer energie in de bal pompen. Dit vertaalt zich in 
bijvoorbeeld een hogere armsnelheid. Om nu èn harder te slaan èn veel spin te geven, zul je dus nog 
meer lichaamsarbeid moeten verrichten. Nu kun je ook een beetje begrijpen waarom topspelers zo’n 
harde pegel met veel rotatie kunnen geven. 

 

55+ 
 
Soms komt hij, soms komt hij niet. Hij is niet altijd op tijd, maar als hij op tijd is dan speelt hij ook ( 
maar nooit de volledige tijd). Afgelopen week was hij op tijd. Er was een goede indeling gemaakt, dus 
hij kon zijn weergaloze smashes en toverballen demonstreren. Zelfs Arie Rebel had op enkele ballen 
geen verweer. De hele wereld moest het weten.Ik denk dat hij hier volgende week nog wel op terug 
komt.  
Een drankje van Henk oversteegen wie het eerste aan hem meldt wiens signalement dit is. 
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Holleblok, planning is bekend 
  
Om maar met de deur in huis te vallen. De planning is bekend, niet dat we met de definitieve planning 
blij zijn. Maar iets is beter dan niets,je blijft er toch naar het groot onderhoud kijken. Was er in 
december 2007 de budgettaire hobbel afgerond nu kwam de planningsbult. Vanaf februari heb ik al om 
een planning gevraagd en deze kwam dan ook in de week na de Algemene Leden Vergadering van 
begin april. Dit was ook gelijk maar een definitieve. Wat dat inhoudt is me nu wel duidelijk. 
 
Ondanks intensief mailcontact met de wethouder en betrokken ambtenaren was er geen wijziging in de 
plannen mogelijk. Ook heb ik ingesproken op de commissievergadering. Hier kwam verder geen reactie 
op, maar dat was eigenlijk ook niet de verwachting. 
 
Nu het langzaam opgebouwd is naar de datum kan deze wel vrijgegeven worden. De bedoeling is dat er 
gestart wordt met de gymzalen en verenigingsruimte in week 26 en het loopt door tot en met week 41. 
Dit zijn dus de maanden half juni, juli, augustus, september en oktober (deel).  
 
Voordat begonnen kan worden moeten er nog veel werkzaamheden gebeuren. Wat te denken van het 
leeghalen van de zalen en verenigingsruimte, samen met de gemeente zoeken naar een alternatieve 
ruimte, enz. Hierover hebben Jan, Kees Visser en ik al een eerste gesprek gehad met de gemeente. In de 
juni Voltreffer zullen zij daar ongetwijfeld op terug komen.  
 
Zoals ik in december gemeld heb zal ik het stokje overdragen. De planning is bekend (ook al is het niet 
de planning die ik in gedachten had). Kees zal samen met Jan Visser het vervolg voor zijn rekening 
nemen. Op de achtergrond blijf ik wel beschikbaar. Dit kan zijn voor ondersteuning maar ook voor 
hand – en spandiensten. Dit geldt neem ik aan voor ieder van ons. 
 
Ik wens hen en daarmee ons natuurlijk veel succes met deze klus en na bijna 10 jaar lijkt het erop dat 
we dan eindelijk een goed gerenoveerde omgeving terugkrijgen. 
 
 
Jeroen Blok 
 

Zaal openingstijden TTV   

 
 
 
April  
    Zaal 1    Zaal 2 
Dinsdag 22 april  17.00 - 23.00   20.00 - 22.30 
Woensdag 23 april  14.00 - 17.00   
Donderdag 24 april  19.00 – 23.00   19.00 – 22.00 
Vrijdag 25 april  19.00 – 23.00   20.00 – 23.00 
Dinsdag 29 april  17.00 – 23.00   20.00 – 22.30 
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Mei 
    Zaal 1    Zaal 2 
Zaterdag 3 mei  10.30 – 19.00   13.00 – 15.00 
Dinsdag 6 mei   17.00 – 23.00   20.00 – 22.30 
Woensdag 7 mei  14.00 – 17.00 
Donderdag 8 mei  19.00 – 23.00   19.00 – 22.00 
Vrijdag 9 mei   19.00 – 23.00   20.00 – 23.00 
Dinsdag 13 mei  20.00 – 23.00 
Woensdag 14 mei  14.00 – 17.00 
Donderdag 15 mei  20.00 – 23.00 
Vrijdag 16 mei   20.00 – 23.00 
Zaterdag 17 mei  13.00 – 15.00 
Dinsdag 20 mei  20.00 – 23.00 
Woensdag 21 mei  14.00 – 17.00 
Donderdag 22 mei  20.00 – 23.00 
Vrijdag 23 mei   20.00 – 23.00 
Zaterdag 24 mei  13.00 – 15.00 
Dinsdag 27 mei  20.00 – 23.00 
Woensdag 28 mei  14.00 – 17.00 
Donderdag 29 mei  20.00 – 23.00 
Vrijdag 30 mei   20.00 – 23.00 
Zaterdag 31 mei  13.00 – 15.00 
 
 

Primadonnavoorjaarsrecreantenenzesdeklasserstoernooi 
 
Zoals de titel aangeeft gaat dit over het...toernooi, ja ik kan wel blijven zeggen dat het het 
primadonnavoorjaarsrecreantenenzesdeklassesvoorjaarstoernooi is, maar als ik dat doe hoef ik niets 
meer te zeggen want dan is de bladzij alweer vol, dus vermeld ik niet dat dit het.....ja ik blijf daar typen. 
Op 3 april waas het zover. Het Primadonna... kan beginnen. Er waren 29 aanmeldingen dus Ina en ik 
hadden de avond er voor al een globale indeling gemaakt. Op het laatste momentbleek dat enkele 
deelnemers de deur niet konden vinden, of de bank lekkerder vonden en dus niet verschenen. Ook was 
er een"" Misschien haal ik het niet".  
 
Uiteindelijk waren er 25 deelnemers , dus twee poules van acht en één van negen. Er was een redelijke 
indeling gemaakt, hoewel in de A poule er toch wel een groot krachtsverschil was. Er werd goed 
gespeeld en er waren erg spannende partijen bij. Mijn aandacht ging hoofdzakelijk naar de 
nieuwelingen uit, want we hebben de laatste maanden toch aardig wat nieuweleden gekregen.Deze 
nieuwelingen waren voor het overgrote deel in pouleC ingedeeld. Vivian v.d.Kuinder wist nog geen 
partij te winnen, maar tegenDarlenis Klein werd het toch 12-14 in het voordeel van Darlenis. Nuan 
Fongsuwan wist van Vivian te winnen met 11-4 en 11-3. Good old Rinus Kroon wist hier eerste te 
worden, hij verloor alleen van Stef Smit. Pim Homan werd tweede en de al eerder genoemde Stef 
derde. In de B poule bleek al snel dat Frans v.d Kuinder te zwaar was ingedeeld, hoe hij ook zwoegde 
en zijn best deed hij kon niet winnen. Tegen Rik Meester haalde hij nog het beste resultaat. Daar kwam 
hij twee keer tot de acht. Peter Kramer van de 55+ werd hier knap achte Myrna Meester 
tweede.Lammert Beekhuis ( hij wilde graag in de A poule) werd na een slechte start toch nog derde. 
Patrck Hoogeboom werd vierde. Good old Henk Schaap kon zijn promotie van de vorige keer niet 
helemaal waarmaken. Hij won alleen van Frans v.d. Kuinder. 
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In de Apoule werd, zoals verwacht Piet Versteeg eerste. Enkele sterke tegenstanders hadden zich niet 
aangemeld. 
Interessant was de strijd om de plaatsen 2,3 en 4. René Pauli trok aan het langste eind voor Lourens 
Kous en Gerrit Schipper.Rik Kroon maakte zijn promotie wel waar, hij werd knap vijfde voor Ina 
Busscher, Dennis Jonkers en Klaas Schipper. En waar bleef Ina? hoor ik al enkelen vragen.Ina had 
waarschijnlik een offday, zij werd zesde, ze wist alleen van Klaas, Dennis en Ton Hubert te winnen. 
Al met al was het Primadonnavoorjaarsrecreantenenzesdeklasserstoernooi een geslaagd toernooi en 
iedereen ging met een doos eieren van wege het voorjaar tevreden naar huis. 
  
Henk Oversteegen 
 

Het effect 
 
Een van de meest fascinerende aspecten van de tafeltennissport is effect, in technische termen ook wel 
rotatie of spin genoemd. Je kent het wel, backspin en topspin, een service met veel effect, speciale 
rubbers die raar effect kunnen geven, en ga zo maar door.  
 
Wat is effect?  
Effect bij tafeltennis is niets anders dan het ‘draaien’of ‘roteren’ van het tafeltennisballetje. Je kunt het 
balletje vergelijken met een aardbol. Het gehele aardoppervlak kun je laten draaien behalve op de twee 
punten waar de bol bevestigd is. De lijn door deze twee punten wordt de rotatie-as genoemd. Een 
tafeltennisballetje met effect draait dus om een rotatie-as. Het soort effect wordt bepaald door de stand 
van de rotatie-as en de draairichting (linksom of rechtsom). 

 
Drie soorten effect: combinaties van stand rotatie-as (gestippeld) en rotatierichting.  
 
Een effectbal die ’zwevend’ op je afkomt, heeft een rotatie-as die niet perfect door het centrum van het 
balletje gaat en constant van richting verandert. Mogelijke oorzaken hiervan zijn de niet-perfecte 
bolvorm van de bal en een lokale afwijking (iets te dik of te dun celluloid, deukje). 

Hoe ontstaat effect?  
Het antwoord is simpel als je je afvraagt: Hoe breng ik een aardbol aan het draaien? Juist, door contact 
te maken met de bol en een zetje te geven. Hetzelfde gebeurt als je een tafeltennisballetje effect 
meegeeft. Het balletje maakt contact met je rubber. Door nu het bat ‘langs’ het balletje te bewegen gaat 
het balletje draaien. In feite wordt er vanuit het contactpunt een kracht op de bal uitgeoefend in de 
bewegingsrichting van het bat. Deze kracht kun je zien als ‘het zetje’ in het voorbeeld van de aardbol. 
 

 
Ontstaan van effect. 
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Een versleten rubber, dat minder stroef is dan een nieuw rubber, maakt minder goed contact met het 
balletje en kan daardoor minder effect meegeven. 

Hoe kun je veel effect geven?  
Om effect te geven, moet het contact tussen bal en rubber goed zijn, en moet er een kracht (‘zetje’) 
vanuit het contactpunt uitgeoefend worden. Het geven van veel effect berust op het optimaliseren van 
deze twee condities. 
 
•    Tegen-effect geven.  Weet je dat de tegenstander eigenlijk topspin krijgt als je zelf backspin geeft, 
en andersom? Dit komt omdat je tegenstander ten opzichte van jou een halve slag gedraaid staat. Een 
voor jou terugdraaiende bal (backspin) draait juist vooruit (topspin) vanuit het gezichtspunt van je 
tegenstander. De tegenstander moet dus tegen-effect geven om de bal weer backspin te geven (gezien 
vanuit zijn positie). In een backspin-rally (‘schuif’-rally), maar ook in een topspin-rally (‘spin-over-
spin’) geven de spelers dus constant tegen-effect. Door dit tegen-effect maakt de bal goed contact met 
het rubber, waardoor je makkelijk met (veel) effect terug kunt spelen.  
 

  
 
Links en rechts van het net wordt backspin gespeeld. Toch is het effect tegengesteld. 
 
•    Bal snel na opstuit raken. Een bal heeft nog relatief veel energie (snelheid en effect) over als het net 
van de tafel opstuit. Door de bal wat eerder te raken, kun je meer profiteren van die energie en dus meer 
effect geven bij gelijke inspanning.  
 
•    Snelle beweging. Door je bat sneller langs de bal te bewegen wordt er meer kracht vanuit het 
contactpunt uitgeoefend. Hierdoor krijgt de bal meer energie om sneller rond te draaien. 
 
•    Manier van raken. Wanneer je geen effect geeft, en dus ‘contra’ speelt, is de kracht op het 
middelpunt van de bal gericht. Bij maximaal effect zou de kracht juist in de loodrechte richting moeten 
werken. Deze extreme situatie is echter niet realistisch omdat je de bal dan zo ‘dun’ moet raken dat alle 
energie in effect wordt omgezet en niets daarvan in balsnelheid. Alle situaties binnen deze twee 
extremen zijn mogelijk en corresponderen met een zekere hoeveelheid effect. 
 

  
 
De hoeveelheid effect hangt af van de richting van de uitgeoefende kracht (pijlen). 
 
•    Techniek. Door je armbeweging zo uit te voeren dat je batje in de juiste richting wijst, zet je 
effectief veel massa, en dus energie, achter de bal. Hierdoor wordt er weer een grotere kracht vanuit het 
contactpunt uitgeoefend, en krijgt de bal meer effect mee. 
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Kampioenen voorjaar 2008 
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Van de Jeugdvoorzitter                 
 

Bussum, april.  
 
Het einde van het voorjaarsseizoen is al weer in zicht en de zomer staat weer voor 
de deur, hoewel dat aan het weer nog niet echt te merken is. 
Voor mezelf is het voorjaarsseizoen uitgelopen op een klein drama, maar gelukkig is het 
voorjaarsseizoen een succesvol seizoen geweest voor de jeugd van TTV Huizen. We hebben in ieder 
geval al één kampioensteam, maar wie weet zijn het er bij het lezen van deze Voltreffer uiteindelijk wel 
3 geworden.  
Allereerst natuurlijk felicitaties voor de jongens van team 3, de 3 J’s (nee niet de drie jongens uit 
Volendam die aardig kunnen zingen). Jorrit, Jarco en Jakob, van harte gefeliciteerd met jullie 
kampioenschap. Uiteraard zijn de felicitaties ook bestemd voor de coach, Patrick Visser. 
De halve finale van de midden meerkampen, gehouden op 22 maart, waren voor onze jeugd ook een 
succes. Profiterende van het thuisvoordeel wisten 9 van de 12 deelnemers zich voor de finale, die 
gespeeld zal worden op zaterdag 10 mei in Houten. Een knappe prestatie en laten we hopen dat er 
vanuit Houten een paar (hoofd) prijzen worden meegenomen. 
Afgelopen 2 maanden hebben ook 3 van onze jeugdleden trainingen gevolgd bij TTV Hilversum. Zij 
hebben het naar hun zin gehad en hopelijk ook nog wat geleerd.  
De jeugdcommissie is inmiddels ook weer een vrijwilliger rijker. Gerben de Jong zal Jelle Vijfhuize 
gaan helpen met het organiseren van toernooien en activiteiten en zal ook de toernooien voor recreanten 
gaan verzorgen. 
 
 
In de maand april is er via de gemeente Huizen en de jeugdsportpas voor basisschoolkinderen op 
donderdagmiddag een training verzorgd door Henk Oversteegen. Hoewel het aantal inschrijvingen 
uiteindelijk wat tegenviel, wordt zo toch geprobeerd om basisschoolkinderen enthousiast te maken voor 
onze sport en vooral onze vereniging. Ook is er op Goede Vrijdag weer een toernooi voor 
basisschoolkinderen in Huizen gehouden. Dit in opvolging van het Kindertafeltennisfeest wat jaarlijks 
in december wordt georganiseerd. Ook dit toernooi was wederom een succes met zo’n 45 
inschrijvingen. 
Voordat we een tafeltennisvakantie kunnen gaan inplannen, staan de nodige toernooien ook weer voor 
de deur. De belangrijkste is natuurlijk de Clubkampioenschappen. Deze zullen op zaterdag 17 mei 2008 
gehouden worden. Binnenkort krijgt iedereen hierover een brief en zal er een inschrijfformulier in de 
kantine worden opgehangen. 
Ook is er nog de mogelijkheid om je in te schrijven voor de najaarscompetitie. Dus voor degenen die 
zich nog niet hebben ingeschreven voor het nieuwe seizoen, of misschien dat er recreanten zijn die 
graag competitie willen gaan spelen, geef je dan snel op. Dit kan bij Peter van den Broek of op het 
inschrijfformulier in de kantine. 
 
Jerry van Leeuwen 
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Verjaardagskalender TTV Huizen Jeugd 
 
William Kos 1 mei 13 jaar 
Celia Klein 2 mei   8 jaar 
Kristel Koelewijn 11 juni 11 jaar 
Erik Molenaar 11 juni 15 jaar 
Juste Zandbergen 12 juni  15 jaar  
Pim de Keijzer 13 juni 13 jaar 
 

Van de Jeugdkompetitie. 
 

De kompetitie zit er weer op dus kunnen we de balans opmaken,en daarvan kan ik zeggen dat die met 
de vermelding dat we 2 teams hebben die kampioen zijn geworden niet mogen klagen. 
Ik durf best te zeggen dat we het goed hebben gedaan deze kompetitie waar toch veel teams een klasse 
hoger zijn gaan spelen. 
Jammer dat het 1e team net 2 punten te kort kwam met 1 punt zouden zij gelijk zijn gekomen maar dan 
was het onderling resultaat in ons nadeel geweest. 
Tot aan het einde stonden zij gelijk met Hilversum en 2 punten achter op de nr 1. 
Zij zijn nu gelijk geëindigd met Hilversum maar door het onderling resultaat is Hilversum 2e en Huizen 
3e geworden. 
Dus ondanks die 3e plaats toch een heel goed resultaat. 
 
 
Hier was Dico v Dissel wel de sterkste dat is ook te zien aan het percentage hij komt uit op 78% Ruben 
Lam komt daarna met 63% dan komen Wesley van Wingerden en ook Quinten van dissel met 
ieder38%. 
Jammer dat Wesley ons nu na deze kompetitie gaat verlaten,maar lang had hij toch niet meer bij de 
jeugd mee mogen spelen want hij is bijna senior,hij kon gezien zijn leeftijd nog 1 keer met dispensatie 
meespelen met de jeugd maar dan moest hij toch door naar de senioren. 
Maar de anderen gaan nog wel gewoon door al hoewel Dico ook toch wel graag bij de senioren mee 
speelt en dat ook al een seizoen goed doet. 
 
Ook Huizen 2 heeft het deze kompetitie weer heel goed gedaan, zij eindigden in de 1e helft van deze 
kompetitie bij de 1e vier en mochten daardoor bij de play-offs meespelen bij de promotie poule waar zij 
uiteindelijk 4e werden . 
Maar toch weer een goede prestatie het is wel 1e klas waar zij in uitkwamen,dus jongens en ook hun 
coach Henk Oversteegen goed gedaan. 
Zij weten nu dus ook wat de 1e klas inhoud dus de volgende keer maar weer kampioen,dat zou wel een 
hele prestatie zijn. 
Hier is Nico Sentini de speler met het hoogste persentage te weten 62% daar op volgt Wout de Wit met 
52% Kevin Kos kwam hier tot 33% en Maxim vd Kaaij bleef steken op19%, maar dat zal volgend 
seizoen zeker hoger zijn gezien de groei ook in zijn spel. 
Maar je kan ook niet elke kompetitie kampioen worden al zou je dat wel willen. 
 
Huizen 3 zij kwamen uit in de 3e klas en zij werden daar ruimschoots kampioen,zij waren al kampioen 
toen moest de laatste wedstrijd nog worden gespeeld. 
Dus dat liegt er niet om,zij zijn dan ook kampioen met een voorsprong van 11 punten op de nummer 2. 
Dat is dus geen toevalstreffer en dit allemaal onder de leiding van Patrick Visser. 
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Hier was Jorrit Jorritsma degene met het hoogste percentage hij scoorde maar liefst 80% daar vlak 
achter zat Jacob Vlot met 77% gevolgt door Jarco Moll met 70% . 
Dat is dus een heel goede score en een verdient kampioenschap. 
 
Huizen 4 had het deze keer heel erg moeilijk in de kompetitie ook zij speelden in de 3e klas maar het 
was niet echt overtuigend deze keer. 
Zij eindigde wel met z,n drieen op de 2e tot en met de 4e plaats en door het onderling resultaat uit te 
rekenen werd Huizen 4e met hetzelfde aantal punten als nummer 2 en 3 het is niet een slechte plaats 
maar het ging zo stroef en dat was niet gewoon voor hun. 
Sander Lam sprong er hier wel echt uit door z,n percentage van 70% David de Haan altijd toch iets 
sterker spelend ( en ik kan het weten want het is al 3 jaar mijn eigen team) hij eindigde op 44% en 
Robert Moesman eindigde op 21% ook dat is iets te laag. 
Maar misschien gaat het het volgend seizoen weer wat beter daar gaan we dan weer voor. 
Het was wel zo dat en dat kon je al zien aan de stand dat alle teams niet zo veel verschilde van elkaar 
alleen was er 1 uitschieter hier en dat was Hoogland zij werden dan ook kampioen met een verschil van 
35 punten dus dat is wel heel veel. 
 
Ook Huizen 5 het team wat onder leiding staat van Harry Kempers wist toch nog op de laatste 
kompetitiedag kampioen te worden in de 5e klas een heel goede prestatie dus. 
De laatste wedstrijd stonden zij nog 2 punten achter op de nummer 2 maar doordat zij in Tiel hun 
westrijd met 9 -1 wisten te winnen en Gispen welke 1e stond wist maar 4 punten te halen bleven zij dus 
3 punten voor genoeg dus om het kampioenschap binnen te halen. 
Jongens nogmaals gefeliciteerd ,het betrof hier een 5 mans team dus dat is nog iets moeilijker er 
moeten er elke week n.l. 2 uitvallen. 
 
Maar ook dat werd hier heel goed opgelost. 
Enrico van Wessel kwam hier tot 80% welke de hoogste bleek te zijn want Juste Zandbergen bleef 
steken op 73% hier kwam Erik Molenaar op67% en Hendrik Teeuwissen welke ook elke week beter 
gaat spelen haalde hier de 60% en Tim Pauli die voor de 1e keer kompetitie speelt haalde hier ook nog 
53% een heel goede prestatie dus van allemaal. 
 
Volgend seizoen zal er wat geschoven moeten worden maar het is nu nog niet bekend wie stopt of wie 
er nog bijkomt dus dat is nog even afwachten. 
Als dat allemaal binnen is kunnen we de teams pas gaan samenstellen,maar dat er geschoven word is 
wel zeker. 
Wat ik nog wel even vragen wil aan jullie vullen jullie wel zo snel mogelijk de lijst in voor de nieuwe 
kompetitie deze lijst hangt al een heel tijdje op het bord. 
Want ik moet straks de namen weer inleveren en dan moet iedereen weer worden gebeld en dat houd 
heel veel tijd op daar iedereen niet altijd te pakken te krijgen is. 
De nieuwe kompetitie start weer op 13 September dus hebben jullie nu even rust en geen spanningen 
voor de te spelen wedstrijden. 
Ik hoop dat jullie zelf ook allemaal tevreden waren over deze kompetitie nou ik ben het wel hoor het 
best allemaal goed gelopen. 
Houden jullie nog wel de trainingen bij zolang die er nog zijn want ook dat is best belangrijk. 
Dan wens ik verder iedereen een goede vakantie en weer tot ziens in het nieuwe seizoen. 
 
Namens de TCJ 
Peter vd Broek        
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Goede Vrijdag-toernooi bij TTV Huizen een succes 
 
Het tafeltennistoernooi dat op Goede Vrijdag voor de basisschoolleerlingen in Huizen was 
georganiseerd was een succes.  
In totaal hadden 50 kinderen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 zich opgegeven. De groepen 5 en 6 waren bij 
elkaar ingedeeld en de groepen 7 en 8 bij elkaar. 
Het begon om 9.00 uur met de poulewedstrijden, waar na een aantal uren tafeltennissen de nummers 1 
en 2 zich plaatsten voor de kwartfinales. 
Terwijl de wedstrijdleiding alles in deelde, werd er rond-om-de-tafel-met-snoep gespeeld. 
In de middag werden de kwartfinales, halve finales en uiteindelijk natuurlijk beide finales gespeeld. 
In de finale van groep 5/6 stonden Tom van Olphen en Paul v/d Sloot. Voor de eerste plek van groep 
7/8 streden Tim Pauli en Walter Honing.  
Na de twee spannende wedstrijden bleken Paul en Tim de sterksten. 
 
Verder wil ik als laatste nog even Rick van Olphen, Kevin Kos, Yorick Westland en Enrico van Wessel 
bedanken voor het helpen van de kinderen. Gerben de Jong voor de medeorganisatie en Edwin van Dijk 
die voor de bardienst zelfs een dag vrij heeft genomen van zijn werk! 
 
Namens de TCJ, 
 
Jelle Vijfhuize 
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Het wel en wee van Huizen twee. 
 
Wie had dat kunnen denken dat Huizen twee zich makkelijk kon handhaven.Zeer wisselvallige 
resultaten, maar door de bank genomen toch steeds weer een positieve draai. Ik wil er vier wedstrijden 
uithalen. Die tegen Woerden en die tegen Rega. Eerst Woerden maar. De thuis wedstrijd liep echt 
lekker met een winst van 6-4. De jongerns van Woerden keken volontzag naar de nieuwelingen van 
huizen. Ze gingen meteen aan het rekenen en vroegen zich af wat Elan gedaan zou hebben. Eigenlijk 
gingen ze enigszins ontgoocheld terug naar Woerden. Op de terugwedstrijd was er van Huizen niets 
meer over.  
 
We kregen met 9-1 klop en de hoerastemming zat er op de terugreis niet in. Dan Rega. Op de 
heenwedstrijd lukte niets, we kregen met 9-1 klop, hoewel er niet slecht gespeeld werd, alleen Rega 
was beter in alle opzichten. Ik heb zelfs een ogenblik op Marty gescholden( in gedachten dan). Zijn 
jongens speelden mooi verzorgd modern tafeltennis, niets op aan te merken. Het werktafeltennis en het 
ontbreken van zelfvertrouwen( dus een tekort van de coach) was gewoon onvoldoende voor de eerste 
klas. Maar dan de tergwedstrijd. Al voor de qwedstrijd zag ik de jongens inslaan, goed gedreven en 
vastberaden. "Henk mijn spin loopt geweldig,"zei Nico. Vanaf de eerste slag tot aan het einde werd er 
geTAFELTENNIST. gestreden om ieder punt. Rega kwam eigenlijk om de basis te leggen voor het 
kampioenschap en gezien de eerste wedstrijd dacht ik ook dat ze nog één wedstrijd verwijderd zouden 
zijn van dat kampioenschap. Het fenijn zat voor Rega in de staart, Via een 3-2 achterstand wisten ze 
toch nog naar 5-5 te komen, maar volgens mij kunnen zij het kampioenschap wel vergeten. Komend 
seizoen waarschijnlijk ook, want dan moet Huizen 2 kampioen worden. 
 
Hoewel ik geen voorstander ben van het openlijk geven van complimentjes en altijd het collectief ( dus 
het hele team) wil waarderen, moet ik toch in dit geval Nico Sentini wel even noemen. Nioet dat hij 
beter speelt dan de rest, maar zijn instelling is zo dat ook de andere spelers beter spelen als hij meedoet. 
Zijn elan is aanstekelijk. ou het in de laatste wedstrijd tegen Elan ook zo zijn?  
  
Henk Oversteegen   
 

 
 
 
 

Wist u dat 
 
 
Wist u dat:   Huizen 3 weer Huizen 2 is 
Wist u dat:   Huizen 2 weer Huizen 3 is 
 
Wist u dat:   Huizen ook dit jaar weel deelneemt in de bekercompetitie 
Wist u dat:   Er een team staat ingedeeld met 9 spelers 
Wist u dat:   Je er maar 4 tegelijk kan opstellen per wedstrijd 


