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Jaargang 42, nummer 3, september 2008 

 
Het najaarseizoen is weer begonnen. Het voelt dit seizoen bij mij heel anders aan dan voorgaande jaren. 

Dit zal wel te maken hebben met de renovatie van het Holleblok complex. Nog even doorbijten en dan 

krijgen we er als het goed is iets moois voor terug. Hoe de stand van zaken is mbt de renovatie wordt 

uitgebreid uitgelegd door onze voorzitter. Verder in deze Voltreffer: competitie indelingen van zowel 

de jeugd als senioren, verslag van de Lentink Cup. Verschillende terugblikken op vorig seizoen, een 

aantal leuke weetjes van de tafeltennisbal, de tafeltennisweek van en de rest is voor u / jezelf om te 

ontdekken. 

 

Het moment voor mij is aangebroken om het stokje van het maken van de Voltreffer door te geven. 

Ik heb de Voltreffer altijd met plezier in elkaar gezet. En in de loop der jaren de aangeleverde stukken 

zien veranderen van geschreven paperassen tot nu 100% digitaal aangeleverd. Het contact met een 

aantal “geheime” schrijvers is leuk geweest. Wie is er al achter wie “malle Eppo” is of  “eendagsvlieg”. 

Ik zal ze niet verraden, wellicht nemen ze in de toekomst wel weer het toetsenbord in de hand om nog 

een leuk en/of kritisch stukje te maken. 

 

Maarten Robbers  wordt mijn opvolger, Maarten symbolisch geef ik hierbij het redaktie stokje van de 

Voltreffer aan je over. Veel succes en vooral veel plezier! Het is tijd voor een verfrissende stijl, verras 

de leden inclusief mijzelf maar ☺ 

 

Het is mooi geweest na 10 jaar: 

 

AHOY 

 

Robert 
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VISSERSLATIJN  
 

 

Na een welverdiende vakantie heb ik de draad van het werken weer opgepakt.  

En daar hoort ook de tafeltennisvereniging weer bij. Toch heb ik een beetje een vreemd gevoel bij de 

start van  het nieuwe seizoen.  

De oorzaak is bekend maar daar kom ik verderop op terug. 

Een seizoen die we de laatste jaren begonnen met een toernooitje en een barbecue waar je dan al velen 

sprak over hun vakantie of andere gebeurtenissen. 

Een seizoen die we ook begonnen met het jaarlijks terugkerende bedrijventoernooi waar over het 

algemeen een kleine 25 bedrijven aan meedoen. 

Gekeken wordt of we daar op een later tijdstip in het seizoen nog invulling aan kunnen geven. 

Laten we er maar vanuit gaan dat we dit volgend jaar weer op de gebruikelijke manier kunnen 

oppakken. 

 

Wat wel doorging is de jaarlijkse ontmoeting met de tafeltennisvereniging REGA uit Nijkerk om de fel 

begeerde LENTINK CUP. 

Het was namelijk dit jaar de beurt aan REGA om het toernooi te organiseren. Vrijdag 6 september 

hebben 6 team de strijd aan gebonden  

en het resultaat mocht er zijn. 

De LENTINK CUP is na vele jaren weer in het bezit van HUIZEN door een 4-2 overwinning. 

Een gedetailleerde uitslag zal u ongetwijfeld verderop in het clubblad vinden.  

Zelf ben ik er niet in de gelegenheid geweest om de vereniging REGA met een bezoek te vereren maar  

de honneurs waargenomen door mijn zoon Kees waarvoor dank. 

 

  
 

 

De start van het kompetieseizoen zal ook anders zijn dan anders. Ik heb al begrepen dat er teams zijn 

die tot de periode dat we in de gymzaal zitten op de Delta de thuiswedstrijden die daar gepland zijn om 

te draaien in een uitwedstrijd. Mocht dat het geval zijn MELDT DAT DAN OOK AAN DE 

KOMPETIELEIDER, BERT JONGERDEN. 

Volgens mij is het ook zo dat het wedstrijdnummer moet gebruiken van de wedstrijd die in die week 

gespeeld moet worden en niet het wedstrijdnummer van de wedstrijd zoals die gespeeld wordt. Vraag 

dat voor de zekerheid na aan Bert. 
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Einde afgelopen seizoen 

 

Het einde van het afgelopen seizoen is een beetje raar verlopen. Omdat we eind week 25 de kantine 

leeg moesten opleveren voor de renovatie hebben we uiteindelijk besloten omdat er niets meer in de 

kantine aanwezig was om de zaal in de maand juni op vrijdag niet meer open te stellen om nog vrij te 

spelen. We begrijpen dat daardoor mensen teleurgesteld waren, maar helaas het kon niet anders. We 

moeten er maar vanuit gaan dat we het aankomend seizoen na de renovatie weer op de normale voet 

verder kunnen gaan en dat dit de komende 25 jaar niet meer voorkomt. 

  
   

 

Renovatie Holleblok 

 

Na mijn vorige stuk in de VOLTREFFER heeft de gemeente gemeend hierop te reageren. Ik ben van 

mening dat ik geen gekke dingen heb gezegd en heb ook de persoon die dat geschreven heeft, na beraad 

met mijn overige bestuursleden, gemeld per email dat ik daar (misschien) na afloop van de renovatie op 

terug kom. Ik denk namelijk dat het verstandig is om straks met de diverse instanties het geheel te 

evalueren wat goed en misschien niet goed was. Daar valt voor alle partijen van te leren. 

Genoeg hierover en nu over tot de werkelijkheid. 

 

     
 

Nadat we eind week 25 de kantine volgens de afspraak gemaakt half mei met o.a. de aannemer leeg 

hadden opgeleverd kon de renovatie beginnen. 

Het begin was niet vlekkeloos. Om in onze accommodatie te komen hadden ze uiteraard de sleutels 

nodig. Deze werden gelijk  het eerste weekend gestolen uit het kantoor van de uitvoerder. Gelukkig zijn 

ze niet bij ons binnen geweest en heb ik nadat ik maandagmorgen hierover gebeld was gelijk op de 

voordeur een andere cilinder gezet.  

Het tweede weekend is er ingebroken in de gymzalen door 6 jongens. Deze knapen zijn allemaal 

opgepakt maar wat er verder mee gedaan is is mij nog niet bekend. Wel heb ik een gesprek gehad met 

de wijkagent en heb ook aangifte gedaan van deze inbraak. 
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Omdat ondanks eerder afspraken al onze spullen open en bloot in de zalen staan is niet te overzien of 

wij wat kwijt zijn, maar het lijkt erop dat dat niet het geval is. 

Bij het inruimen van de kantine zullen we het meemaken. 

 

Wat houdt de renovatie eigenlijk in. 

 

- Alle plafonds zijn eruit, dus bestuurskamer, kantine, keuken en ingang en worden vervangen 

door een systeemplafond. 

- In alle ruimtes komt een  rook/brandmelder, ook in het halletje waar nog gerookt werd. Zoals 

jullie begrijpen mag daar nu ook niet meer gerookt worden want anders hebben we iedere avond 

de brandweer op de stoep omdat het een automatisch brandalarm systeem is. 

- De muren in de bestuurskamer en kantine worden allemaal wit gespoten. Het zal dus lekker 

helder worden. 

- Dan wordt alles geschilderd in door ons bepaalde kleuren, geel en groen hoe kan het anders. 

- Er komt een nieuwe tussenwand in. 

Al met al een hele verbetering waar we tevreden over zijn. 

 

Wat doen wij zelf. 

 

- er komt zowel in de bestuurskamer als in de kantine nieuw zeil op de vloer 

- Het oude meubilair van de kantine is weg en er is nieuw besteld. Hierover heeft u reeds een 

schrijven gehad over sponsering hiervoor en ondanks het feit dat daar al aardig ( maar ik vind 

nooit genoeg) op gestort is, is het nog steeds mogelijk om te doneren. Het rekeningnummer is 

42.69.04.222 t.n.v. Tafeltennisvereniging Huizen. 

- Besloten is ook om het keukenblok te vernieuwen en daar heeft Jaap Roeten zijn uiterste best 

voor gedaan om daar zo goedkoop mogelijk aan te komen en dat is hem aardig gelukt. De oude 

keuken was echt aan vervanging toe en daar is nu de gelegenheid toe. 

Al met al toch een beste investering , maar wij als bestuur zijn van mening dat het een verantwoorde 

investering is en we de komende 25 jaar als iedereen overal netjes mee omgaat wij hier geen omkijken 

meer aan hebben. 

 

 

 

  
 

 

 

 

Wat is de stand van zaken heden ( 7 september 2009). 
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Nadat meteen het sloopwerk, plafonds en tussenwand, heeft plaatsgevonden in week 26 was het een 

hele tijd stil in de kantine. 

Omdat ik niet gerust was op het verloop hebben Kees en ik op donderdag 7 augustus overleg gehad met 

de uitvoerder en met hem overlegd over de planning van de werkzaamheden. Omdat dat op dat moment 

niet geheel duidelijk was hebben wij benadrukt dat onze planning er op gericht is en waar we eigenlijk 

gezien de kompetitie niet van kunnen afwijken, dat wij in week 42 weer terug zijn. Met hem ook 

overlegd of wij in week 40 en 41 reeds met de inrichting van de kantine/keuken konden beginnen 

omdat wij als vereniging ook nog het nodige moeten doen. Helaas kon hij daar geen definitief antwoord 

op geven maar deze week ( week 37) zal ik hem daarover weer benaderen. Het lijkt er wel op dat het 

gaat lukken maar je weet het nooit. 

Dezelfde dag ook een onderhoud gehad met de Gemeente ( de heer Zijlmans) en ook met hem over 

bovenstaande gehad. Het probleem is eigenlijk dat alles tegelijk wordt opgeleverd ( week 41).  Hem 

toen voorgesteld om voor de kantine een uitzondering te maken en een soort voor oplevering te doen 

zodat wij onze gang kunnen gaan. Alles hangt natuurlijk af of de werkzaamheden in de kantine dan 

afgerond zijn. 

Bij dit gesprek was ook aanwezig Peter van den Broek en Kees Visser. 

Tevens bij hem neergelegd dat wij conform afspraak half mei nog inzicht zouden krijgen in de 

tekeningen van het elektra. Deze hebben we uiteindelijk in week 34 gehad en zijn door zowel Peter van 

den Broek als Maarten Robbers bekeken en zijn op een kleinigheid na ( volgens de brandweer is de 

uitgang vanuit de keuken door het voorraadhok geen vluchtweg) goedgekeurd. 

Vanaf week 34 hebben ze de werkzaamheden weer hervat.Eind week 36 was ik blij verrast om te zien 

wat de vorderingen waren. 

De elektra  werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond en ze zijn volop bezig om het systeemplafond aan 

te brengen.  

Blijft nog over een nieuwe verdeelkast maken in de keuken voor het elektra en het schilderwerk. 

Daarna zullen ze waarschijnlijk de nieuwe tussenwand plaatsen. 

Volgens mij gaat het dus de goede kant op maar ik houd een slag om de arm omdat er in de gymzalen 

nog het nodige moet gebeuren. 

 

Wordt vervolgd. 

 

Zodra we meer weten zullen wij u op de hoogte brengen via het infomail. Mocht u zich daar nog niet 

voor hebben aangemeld en bent u toch nieuwsgierig kunt u om zich hiervoor aanmelden door een email 

sturen aan awgerritse@gmail.com. 

 

Omdat we nu geen bardienst hebben maar wel twee ijskasten waar frisdrank te koop is uw 

aandacht voor het volgende: Iedereen kan nu zelf iets te drinken pakken uit de ijskast en het te 

betalen bedrag in het bakje doen. Nu blijkt na twee weken opening dat er bewust of niet bewust 

mensen zijn geweest die wel iets hebben gedronken maar niet is afgerekend. De kas gaf een tekort 

aan van € 9.00.  

De hele renovatie kost ons al veel geld ( kantineopbrengst) en op die manier moet hier ook geld 

bij. Graag de dranken meteen afrekenen en niet denken dat doe ik aan het eind van de avond 

wel. 

 

Tot slot wens ik iedereen veel spelplezier toe de komende tijd in de gymzaal aan de Delta zowel 

recreatiedief als in de kompetitie. 

 

Jan Visser     Voorzitter 
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Teamsamenstelling najaar 2008  
 
 

1e naam is aanvoerder   

   

   

Team 1 3e div zaterdag Team 7 4ekl woensdag Team 12 5
e
 kl woensdag 

Gijs Molenaar Henk Oversteegen Ingeborg Rebel 

André Rebel Klaas Kooy Rik Kroon 

Frank Bilius Pieter Kos Albert de Weerd 

 Alex Smit Cees Lam 

Team 2 1
e  
kl vrijdag Joop Rovekamp  

Robert Bunschoten   

Patrick Visser Team 8 5e kl vrijdag Team 13 6
e
 kl vrijdag  

Kornel Ringelberg Marcel Molenaar Gerrit Snikkenburg 

Dico van Dissel Nicole v Beurden Leo v Bijleveld 

 Sabine v Duinkerken Hans le Poole 

Team 3 2
e
 kl vrijdag Sjaak v Oostrom Piet Traarbach 

Jerry v Leeuwen Bert Jongerden  

Henk Klein  Team 14 6e klas woensdag 

Geert Molenaar Team 9 5e klas vrijdag Lammert Beekhuis 

Jurriaan Dekker Harry Kempers Klaas Schipper 

 Bram Gerritse Rene Pauli 

Team 4 4
e 
 kl vrijdag Goos Westland  

Bert v/d Zwaan Paul Dekker  

Frank Hagen  Team 15 6e klas woensdag 

Edwin v Dijk Team 10 5
e
 kl vrijdag Ton Huibert 

Monique Kievith Monique Gerritse-vd Brug Laurens Kous 

Thijs Fennis Yorrick Westland Youri Norder 

 Sander Jonkers Patrick Hoogenboom 

Team 5 4
e
 kl woensdag Joop Manussen  

Piet Knop   

Richard Hol Team 11 5
e
 kl vrijdag  

Pieter Bosch Henny Dekker  

Rolf Smit Martin v Toorn  

 Piet Zittersteijn  

Team 6 4
e
 kl vrijdag   

Kees Visser   

Gerben de Jong   

Rob Barendregt   

 
 
 
 
 



        

   

                       
           

   

 

 

 9 
 

Het nieuwe seizoen 
 

Door de renovatie van onze zalen zal het competitie verloop anders zijn dan normaal, we beginnen in 

de kamperfoelie gymzaal op zich een prima zaaltje, maar we kunnen onze gasten niet zo onthalen als in 

het Holleblok en sociaal is het natuurlijk niets, het na borrelen met de tegenstander kunnen we wel 

vergeten. 

Ook zal het wel eens kunnen gebeuren dat een tegenstander bij de verkeerde locatie staat als dat een 

keer gebeurt dan moeten we dat maar soepel oplossen en begrip tonen.  

 

Team 1 speelt z`n eerste twee wedstrijden bij de Bijmaat laten we ze massaal gaan aanmoedigen en 

hopend op een kampioenschap 

 

Team 2 gepromoveerd naar de 1
e
 klas moet gaan voor de vierde plaats  

 

Team 3 moet proberen weer kampion te worden gezien de tegenstanders moet dat kunnen  

 

Team 4 moet het beter doen dan vorig seizoen, dat zal wel lukken omdat er een paar niet al te sterke 

tegenstanders bij zitten 

 

Onze 4
e
 klassers team 5 en 6 zullen goed mee draaien een kampioenschap lijkt me niet haalbaar 

 

Omze 5
e  
klassers de teams 7 8 9 10 11 12 daarvan zijn een aantal teruggekomen uit de 4

e
 klas en 

waarom zouden ze niet opnieuw kampioen kunnen worden 

 

Dit seizoen hebben we drie team in de 6
e
 klas waarvan team 13 toch zeker kampioen moet worden 

zoveel ervaring dat mag niet missen, de andere teams zouden kunnen verassen 

 

Verder heet ik de nieuwkomers in de kompetitie  Rolf Smit Joop Rovekamp Ton Hubers Laurens Kous 

en Patrick Hoogenboom en alle anderen natuurlijk ook veel succes.  

 

Bert Jongerden 

ACL 

 

De tafeltennisweek van 
 

Woensdag 5 maart, een doodgewone doch saaie woensdagmiddag. U kent het wel, te oud om buiten te 

spelen, te fris en fruitig voor de woensdagmiddagbingo in buurtcentrum “De Oude Tonge”. Gelukkig 

lag hij daar, met zijn prachtige hoekige vormen en een kaft zo groen als de Eemnesser weilanden. Dat 

aanzicht van de groene “Voltreffer”, tussen mijn geel aangelopen sokken en uitgebluste deodorantspuit, 

verloste mij vrijblijvend van mijn woensdagmiddag gevoel.  

 

Vanaf de dag dat de club zich met mij heeft verrijkt, heb ik de voltreffer keer op keer met plezier 

gelezen en dat was ik dan ook van plan te doen. Nadat mijn vingers de bladzijden meerdere malen 

hebben beroerd kom ik aan op bladzijde 6. Met veel bombarie wordt daar de tafeltennisweek van Joop 

Rövekamp aangekondigd. Mijn oog valt gelijk op de afbeelding die zijn plaats neemt in de eerste 

alinea. De illustratie toont een olijk manspersoon van mogelijk Oostenrijkse afkomst. En toepasselijke 

prent bij een stukje van Joop Rövekamp, een vrolijke man die vaak wel in is voor een geintje. Na zijn 

relaas (prachtig stukje trouwens) te hebben doorgelezen, zie ik tot mijn verbazing dat hij de pen aan mij 

heeft doorgegeven. Zijn verzoek om iets begrijpelijks neer te pennen, neem ik graag ten harte. In dit 

stuk zal  
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ik daarom ook gebruik maken van een term, die Henk O. ooit eens heeft omschreven als “Jip en Janne 

taal”. De vraag of dat misschien iets te maken heeft met de boeken van de schrijver Annie M.G. Smidt, 

hoop ik nog een keer te durven stellen. Na deze inleiding is het natuurlijk zaak om in te gaan op de kern 

van dit stuk, namelijk ‘De Tafeltennisweek van Gerben de Jong’. 

 

Afgelopen woensdag was het weer zover, de eerste dag na de (te?) lange zomerstop dat ik een balletje 

ging slaan. Normaal gesproken zijn de dagen van de week dat ik niet op de club ben op 2 handen te 

tellen. In de zomer echter, laat ik het spel met de witte balletjes en het batje een paar maanden links 

liggen. Groot nadeel daarvan is dat ik na de zomer als een zakje patat sta te spelen; zo was het ook op 

deze woensdagavond. Ik had met Yorick afgesproken dat hij  mij om half 9 zou komen ophalen, dan 

zouden we samen naar het zaaltje aan de Delta fietsen om even een uurtje te trainen. Yorick kwam al 

om een uurtje of negen ‘aankakken’, dus dat viel alles mee. Eenmaal op de club aangekomen zagen we 

dat Bert J. alweer druk aan het trainen was voor volgend seizoen. Tegen Rob Barendregt sloeg hij 

ballen die we vorig tijdens de voorjaarscompetitie slechts sporadisch te zien kregen. Op een andere tafel 

waren Patrick V. en Robert B. flink aan het trainen en zweten. Het viel mij op dat het best wel warm 

was in de zaal, voor de rest is het overigens een prachtig onderkomen voor tijdens de renovatie.  

Toen ik nog ongeveer een halve bal had geslagen, kwam Rob op het idee om een vierkampje te doen. 

Okee, allez, laten we dat maar doen. Ik mocht tegen Yorick beginnen en die pakte mooi de kans om een 

keertje van me te winnen, na drie games was het al afgelopen. De volgende wedstrijd mocht ik tegen 

Bert. Over het algemeen maak ik nog geen 3 punten per game tegen nopjes, maar na 5 games kwam ik 

als winnaar uit de strijd. Omdat Yorick en Bert moe waren besloten we maar om te stoppen, om te 

kleden en terug naar huis te gaan.  

 
 

Donderdagavond is traditie getrouw de avond dat ik met Edje een balletje ga slaan. We spelen een tal 

van games, roken en peukie, nemen een drankje en de avond is meestal zo weer over. Het was lekker 

druk die avond, en ik vond het ook goed om te zien dat Henk Overstegen ook dit jaar weer vrijwillig 

training geeft aan de senioren recreanten, petje af. En toen.. 

 

.. was het alweer vrijdag. De dag waarop de strijd om de Lentink Cup beslecht zou worden. De blamage 

van vorig jaar stond uiteraard nog fris in me geheugen gegrift. Ik kan namelijk niet tegen mijn verlies 

en ik wil winnen, -en als het even kan- nog overtuigend ook. Om 10 over 7 hoorde ik mijn moeder 

Yoholoo! roepen en dat was zegmaar het teken dat er iemand voor de deur stond. Kwart voor acht 

kwamen we aan in Nijkerk bij Rega, alwaar ik het in een team met Sander en Marcel tegen 3 andere 4
e
 

klassers van Rega mocht opnemen. De wonderboi uit Nijkerk, had het dit jaar weer goed georganiseerd 

en iets voor half negen begonnen we met de wedstrijdjes. Na 10 spannende partijen won ons team nipt 

met 6-4, ondanks dat ik er maar ééntje gewonnen had werd ik tot matchwinner uitgeroepen. Wat bleek 

nou, dat ene punt dat ik gewonnen had was toevallig net het winnende punt.  

 

Nadat iedereen klaar was, was het tijd om de balans op te maken. Marty noemde de uitslagen van de 

teams op en Marcel rekende dan snel en vakkundig de tussenstand uit. Huizen had met een ruim 

verschil gewonnen en mocht de Lentink Cup dan ook aan het einde van de nacht mee naar huis nemen.  

 

Van deze laatste alinea wil ik gebruik maken om de pen door te geven aan Lammert Beekhuis.  

 

Gerben de Jong 
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T.T.V. Huizen succesvol bij het 32ste Phoenix 
prinsenstad toernooi inDelft. 
 

Zes deelnemers gingen vol goede moed op tweede pinksterdag naar Delft om deel te nemen aan het 

jaarlijkse Phoenix toernooi. Allen namen deel aan twee enkelrondes en één dubbelronde. Na een hete 

en vermoeiende dag mocht het resultaat er zijn. Voor zover we weten is het voor het eerst dat 
de complete afvaardiging in de prijzen is gevallen. Edwin van Dijk en Gerben de Jong zijn eerste geworden in de 
F dubbelspel klasse. Patrick Visser en Robert Bunschoten zijn ook eerste geworden, maar dan in de 
E dubbelspel klasse. Yorick Westland en Bram Gerritse zijn tweede geworden in de G dubbelspel klasse. Tevens 

zijn Yorick en Patrick er nog in geslaagdrespectievelijk de tweede en de eerste prijs te bemachtigen in een 

enkelspel klasse. Aldus konden de Huizer deelnemers met acht bekers huiswaarts keren. 

   

 
 

 

De bal 
 

In onze serie over het verleden, heden en toekomst van het tafeltennis beschrijven we vandaag de 

bal. We maken gebruik van een artikel wat we vonden op www.industrie.de . 

In 2000 heeft de ITTF besloten de bal te vergroten van 38 naar 40mm. Het was de bedoeling het spel te 

vertragen en het aantal rotaties van de bal te verminderen. De bal bereikt een snelheid van 120 km per 

uur en draait daarbij tot wel 180 keer per seconde rond.  

  

Is het spel ook echt trager geworden door de verandering in grootte? 

De snelheid van de bal is met 5-7 procent afgenomen. Hierdoor worden er minder fouten gemaakt en 

krijg je langere rally’s. Het oog kan de wat tragere bal natuurlijk ook beter volgen. Al met al wordt het 

spel attractiever voor de toeschouwers.  
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Waar worden de ballen gemaakt? 

De ballen worden voor bijna 100% gemaakt in de Aziatische landen zoals China, Japan en Korea. 

Dr. Joachim Kuhn van de ITTF waakt als deskundige over de kwaliteit. 

  

Hoe kan men de kwaliteit testen? 

In het Süddeutschen Kunstoff- Zentrum (SKZ) in Würzburg heeft men 40 jaar ervaring in het testen van 

kunststof produkten. In het hypermoderne laboratorium test men reeds vijf jaar de kwaliteit van 

tafeltennisballen. 

  

Welke ballen worden gecontroleerd? 

ITTF contactpersonen over de hele wereld kopen steekproefsgewijs ballen en die worden opgestuurd 

naar Würzburg. Men test altijd 24 ballen uit een serie. De series worden elke twee jaar getest.  

  

        
 

Hoe gaat zo’n test? 

Om te beginnen gaat men, voor de bal verontreinigd is met vingerafdrukken, de kleur testen met een 

spectrofotometer. Vervolgens wordt de bal gewogen. Een wedstrijdbal moet tussen de 2,67 en 2,77 

gram wegen. 

In test 3 onderzoekt men of het balletje recht rolt. Dat is niet vanzelfsprekend omdat een bal uit twee 

delen wordt samengesteld en die delen kunnen ongelijk van gewicht zijn, waardoor het balletje niet 

recht meer rolt. Men laat het balletje van een 1 meter lange schuine helling afrollen. Het balletje mag 

niet meer dan 17,5 centimeter scheef rollen. Van de 24 geteste balletjes mogen er maximaal twee 

afwijken van de norm. Op het moment dat drie ballen afwijken wordt de serie afgekeurd. 

  

Hoe hoog stuitert een bal op?  

Volgens de reglementen moet een balletje 24-26 centimeter opstuiten als je hem van 30,5 centimeter 

hoog laat vallen. Dat is met het blote oog niet waar te nemen. Daarom worden er video-opnamen 

gemaakt met een digitale camera met een halve seconde belichtingstijd. Men laat het balletje opstuiten 

voor een meetlat. Op het hoogste punt beweegt het balletje even niet. Deze stilstand wordt door de 

camera geregistreerd en de exacte hoogte kan op de millimeter worden vastgesteld. 

  

Zijn de balletjes echt rond? 

Er wordt getest of de bal echt rond is, door te meten of het balletje overal dezelfde diameter heeft. 

Men vergelijkt de bal met de standaard. De standaard is een stalen kogel die op de duizendste 

millimeter nauwkeurig een diameter van 40mm heeft. Zo wordt getest of de bal binnen de grenzen van 

39,5 en 40,5 mm valt. 

  

Hoe hard is het balletje? 

Het balletje mag onder een belasting van 5 kilo niet meer als 0,71 tot 0,84 millimeter vervormen.  

  

Tenslotte worden de gegevens uitgebreid gedocumenteerd. Als een serie wordt afgekeurd, dan krijgt de 

verantwoordelijke firma de gelegenheid een tweede test te laten uitvoeren. De tests zijn uiteraard van 

groot belang voor de firma’s die de ballen maken. Zij zijn afhankelijk van de tests omdat alleen met 

goede testresultaten de goedkeuring van de ITTF verkregen wordt. 
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Van de P.A.C. 
 
 

LENTINKCUP 
 

Hallo allemaal, daar zijn we weer na een lang verdiende vakantie. 

Er was bekent dat er weer een Lentink cup zal zijn op 12 september. 

Nu kwam echter het bericht dat de competitie dan al begonnen zou zijn. 

Vandaar hebben we het een week eerder gespeeld. 

Dus 5 september in Nijkerk. 

De volgende spelers deden mee uit Huizen. 

 

Team 1: Robert Bunschoten, Patrick Visser en Kornel Ringelberg 

Team 2: Henk Klein, Geert Molenaar en Jerry van Leeuwen 

Team 3: Bert van de Zwaan, Thijs Fennis en Edwin van Dijk 

Team 4: Gerben de Jong, Sander Jonkers en Marcel Molenaar 

Team 5: Bram Gerritse, Paul en Henny Dekker 

Team 6: Rene Pauli, Lammert Beekhuis en Pieter Bosch 

 

Op deze avond werden wel hele mooie dingen verricht zo speelde team 6 tegen een gedegradeerde 5
de
 

klasse team en speelden gelijk. 

Zo uit het hoofd weet ik dat Bert van de Zwaan en Geert Molenaar alle wedstrijden gewonnen hadden. 

Ook hebben we lekker diverse soorten vis wat gesponsord was door Lammert Beekhuis. 

Wel ook een nadeel hieraan want er waren flesjes met drank die helemaal ruikten naar vis omdat het in 

dezelfde koelkast stond. 

Na deze zenuw slopende avond moest er natuurlijk een winnaar uitkomen. 

En dat waren wij de TTV Huizen.  

In totaal zijn er nu 4 bijeenkomsten geweest de afgelopen 4 jaar en ieder heeft het 2x gewonnen. 

De uitslagen zijn: 

Team 1: 5 – 5 gelijk 

Team 2: 3-7 winst 

Team 3: 4-6 winst 

Team 4: 4-6 winst 

Team 5: 9-1 verlies 

Team 6: 5-5 gelijk 

 

Dat team 5 verloren had wisten ze van te voren al omdat ze in de laatste competie ook al tegen ze 

gespeeld hebben en toen ook hard verloren hadden. 
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Toen alles opgeteld was moest de beker nog overhandigd worden. 

Dat werd gedaan door onze trainer en deed dit met tranen in zijn ogen. 

 

 
 

 

Nu wil ik toch wel iemand bedanken die dit allemaal mogelijk heeft gemaakt. 

 

Namens de TTV Huizen bedank ik Lentink Accountants/ Belastingadviseurs voor deze 4
de
 keer. 

 

Zeker tot volgend jaar alleen dan in ons eigen vernieuwde club. 

 

Namens het P.A.C 

Marcel Molenaar 

 

 
 
 

Kantine schoonmaken en inrichten 
 

Zodra we het groene sein krijgen willen we beginnen om de kantine, keuken en bestuurskamer  

helemaal schoon te maken en weer in te richten.Afhankelijk van waarneer we kunnen beginnen is de 

bedoeling het schoonmaken en inrichten op een zaterdag te doen. Vele handen maken hierin licht werk. 

Vrijwilligers die willen meehelpen kunnen zich opgeven bij Kees Visser, tel.: 06-23025945. 

 

ZKC 
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ITTF en NTTB vaardigen verbod uit op lijmen met 
boosters, tuners en optimizers 
 

De materiaalcommissie van de ITTF heeft deze week per brief aan de nationale tafeltennisbonden laten 

weten dat alle vormen van lijmen met VC's verboden zijn. Ook de nieuwe produkten (zogenoemde 

boosters, optimizers en tuners etc.) blijken giftige stoffen te bevatten en mogen dus niet worden 

gebruikt. 

 

Sinds 1 januari van dit jaar is het al verboden om te lijmen voor jeugdspelers en met ingang van 1 

september aanstaande geldt dit ook voor senioren. Internationale en nationale controles vinden plaats 

door middel van de zogenoemde ENEZ-box. 

 

De ITTF voert sinds het begin van dit jaar controles uit tijdens wereldwijde juniorevenementen. Daaruit 

bleek dat veel batjes niet door de controles kwamen. Vier monsters zijn opgestuurd naar een 

laboratorium in Luxemburg. Uit nader onderzoek bleek dat zij uiterst giftige en irriterende 

bestandsdelen hadden die schadelijk voor de gezondheid zijn. 

 

Het Engelstalige testrapport is in het bezit van de NTTB en is op aanvraag beschikbaar. 

 

Conclusie: 

 

Fabrikanten van boosters, optimizers en tuners hebben ten onrechte beweerd dat ze voldeden aan de 

regels van de ITTF. Batjes die deze middelen bevatten, leveren een positieve test op en zullen dus 

worden afgekeurd. De NTTB zal hier streng op toezien en tevens de controle op de maximale dikte van 

het batje verscherpen. 

 

Rubbers mogen dus alleen behandeld worden met lijm op waterbasis. 

NTTB/HH/PvE/ITTF 

 
 

Zorgen over populariteit van 'bier pong'  
 
 

Het begon als een studentenspelletje maar er zijn nu zelfs toernooien die inspringen op de rage in 

Amerika: bier pong. Ofwel een mix van bier drinken en een potje pingpongen. Ouders maken zich grote 

zorgen nu deze 'verkapte vorm van comazuipen' gemeengoed onder jongeren is geworden. 

Thuis, in discotheken en zelfs tijdens grote competities, over één ding zijn fanatici het eens: bij bier 

pongen is sprake van een win-win situatie. Zo kun je naar huis gaan met een zak geld, de eer en een 

hoop lol.  
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Veel twintigers en dertigers doen het. Neem minimaal tien plastic bekertjes per persoon gevuld met bier 

en ga allebei aan een kant van een tafel staan. Gooi je een pingpongbal in het bekertje van de 

tegenstander, dan moet hij of zij het bekertje leegdrinken. Wie de meeste bekers laat staan heeft 

gewonnen. Maar omdat het drankgebruik hard kan stijgen tijdens het spel, wordt geadviseerd om in 

plaats van bier water te gebruiken. Veel universiteiten hebben al een verbod ingesteld om excessief 

drankgebruik tegen te gaan.  

 

De officiële sponsor van grote toernooien 'Southern California Beer Pong' zorgt dat er tijdens de 

wedstrijden uitsluitend water in de bekers zit. Tyler Green, een van de oprichters, zegt in de San Diego 

Union Tribune dat de bedoeling van het spel niet was om studenten dronken te maken. "Daar zit de lol 

niet in. Het gaat om het spel en sociale interactie. Bovendien kan iedereen het doen."  

 

De 'studentensport' is groot geworden. Er zijn heuse bier-pongtafels te koop in de winkels (uitvinding 

van een student) en teams kunnen geld winnen tijdens toernooien. Win je het nationale toernooi dan is 

het prijzengeld maar liefst 50.000 dollar. Tijdens een 'gewone' zaterdag in een kroeg gaan zo'n twintig 

tot veertig teams met elkaar de strijd aan.  

 

Alleen jammer van de kater die je kan overhouden aan deze 'sport'. 
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Van de Jeugdvoorzitter                 
 

Bussum, september  

 

En toen was het al weer september en staat de najaarscompetitie weer op het punt te 

beginnen. Hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie gehad en is iedereen goed 

uitgerust voor het komende seizoen. Door de renovatie in onze eigen speelzalen in het Holleblok is het 

een beetje een rommelig begin van het nieuwe seizoen geweest en heb ik helaas nog niet iedereen van 

jullie gezien. Maar de competitie begint op zaterdag 13 september alweer en waarschijnlijk hebben 

jullie de eerste wedstrijd (en) er al weer op zitten als jullie dit lezen. Hopelijk hebben jullie een 

succesvolle start van de competitie gekend en zijn de wedstrijden allemaal gewonnen. 

Uiteraard zijn de trainingen ook weer begonnen. Verder in de Voltreffer vinden jullie een indeling van 

de trainingsgroepen. Ook de teamindelingen zijn te lezen in de Voltreffer.  

Binnenkort zullen de inschrijvingen voor de externe toernooien ook weer van start gaan. Natuurlijk 

worden jullie hiervan op de hoogte gehouden door Cees Lam. 

Verder is er voor nu niet meer zoveel te vermelden, laat het seizoen maar beginnen zou ik zeggen! 

 

Jerry van Leeuwen 

 

 

 

Verjaardagskalender TTV Huizen Jeugd 
 
Timon Blok 5 september 15 jaar 

Nico Sentini 8 september 15 jaar 

Ruben Rajan 20 oktober 11 jaar 
 
 

 
Competiitie indeling Jeugd 
 
 

 

Team 1 Land A                       Team 2 1e kl                               Team 3 2e kl 
 
Quinten van Dissel              Kevin Kos                                      Jorrit Jorritsma 
Ruben Lam                               Maxim vd Kaay                             David de Haan  
Bart vd Zanden                         Nico Sentini                                   Jarco Moll 
Wouter Zegers                          Wout de Wit                                  Sander Lam 

Coach: Cees Lam Coach: Henk Oversteegen Coach: Edwin van Dijk / 

  Patrick Visser 
 

Team 4 3
e
 kl Team 5 4

e
 kl Team 6 6

e
 kl 

                                                                    
Robert Moesman                        Hendrik Teeuwissen                      William Kos 
Juste Zandbergen                        Erik Molenaar                                Kristel Koelewijn 
Enrico v Wessel                          Tim Pauli                                        Pim de Keyzer 

Coach: Peter v/d Broek Coach: Ouders Coach: Harry Kempers 
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Jeugd trainingen najaar 2008  
 
 

Groep 1: Dinsdag 17:45 uur – 19:00 uur. Trainer: Marty Hendriksen  

Timon Blok Erik van Haeften Ruben Rajan Pim de Keijzer Celia Klein Rick van Olphen 

William Kos Kristel Koelewijn Hendrik 

Teeuwissen 

Matthew Verloop Kiran Rajan Thom van 

Olphen 

Tim Pauli      

 

Groep 2: Dinsdag 19:00 uur – 20:15 uur. Trainer: Marty Hendriksen 

Ruben Lam Quinten van 

Dissel 

Kevin Kos Maxim v/d Kaaij Nico 

Sentini 

Wout de Wit 

Erik Molenaar Jarco Moll Robert Moesman David de Haan Sander 

Lam 

Juste 

Zandbergen 

Jorrit Jorritsma Enrico van 

Wessel 

    

 

Donderdag 19:00 uur – 20:30 uur. Trainer: Edwin van Dijk : alle competitiespelers 

 

Vrijdag 19:00 uur – 20:00 uur. Trainer: Gijs Molenaar 

Timon Blok Erik van Haeften Ruben Rajan Pim de Keijzer Celia Klein Rick van Olphen 

William Kos Kristel Koelewijn Thom van Olphen Matthew Verloop Kiran Rajan  

 

 

Wie doet er mee aan de jeugdranglijsttoernooien in 
Hoorn en Assen?? 
 

Op zaterdag 18 oktober en op zondag 19 oktober a.s. vindt het jeugdranglijsttoernooi in Hoorn plaats. 

Let op: op zaterdag spelen de C-licentiespelers en op zondag de 

B-licentiespelers. 

Als je mee wilt doen, moet je je opgeven voor vrijdag 12 september 2008 bij Cees Lam, 

 

Op zaterdag 13 december en op zondag 14 december a.s. wordt het jeugdranglijsttoernooi in Assen 

gespeeld. Let op: op zaterdag spelen de B-licentiespelers en op zondag de  

C-licentiespelers. 

Als je aan dit toernooi mee wilt doen, moet je je opgeven voor donderdag 30 oktober 2008, ook weer 

bij Cees Lam.
 

Voor informatie over bovenstaande toernooien en andere externe toernooien en evenementen kun je 

kijken op de website van TTV Huizen en van NTTB-Midden. 
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Jeugduitje Nederlandse Kampioenschappen Eindhoven 18 mei 2008 

 
Het uitje van de jeugd ging dit jaar voor de tweede keer naar de Nederlandse Kampioenschappen in 

Eindhoven. De opkomst was niet zo groot, maar iedereen was reuze enthousiast.  

Christel, Nico en Sander hebben ’s ochtends meegedaan aan een training. De eerste opdracht was het 

bestuderen van een wedstrijd. De tweede opdracht was een vreemde-tafel-wedstrijd en als laatste was er 

een onderlinge wedstrijd ingedeeld op klasse. 

Later op de dag hebben zij ook Li Ji en Li Jau, de Nederlandse vertegenwoordigers voor de Olympische 

Spelen in Peking, in actie gezien.  

Uiteraard werd de inwendige mens niet vergeten. Voor alle deelnemers was er patat met kroketten en 

een lekker drankje klaargezet. Het ging erin als koek….. 

Om vijf uur zat onze dag erop en is de vertegenwoordiging van TTV Huizen op het NK weer richting 

Huizen vertrokken. 

               

 

 

   Cees Lam 
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Huizen 1 jeugd gaat samen met Twello Trias 1 jeugd 
 

Doordat twee spelers van het eerste jeugdteam van Huizen, te weten Wesley van Wingerde en Dico van 

Dissel, zijn gestopt met tafeltennissen bij de jeugd, was er een gat ontstaan in Huizen 1. 

Na lang zoeken bleek er in Twello een team te zijn met ook twee spelers. Zij, Bart van der Zanden en 

Wouter Zegers, waren op zoek naar twee landelijk A-spelers, zodat zij ook landelijk A konden gaan 

spelen. 

Dat kwam goed uit en zo is er een nieuw team ontstaan: Trias 1, een samenvoeging van Huizen 1 jeugd 

en Trias 1 jeugd. 

De samenwerking zal in elk geval twee seizoenen zijn. Aangezien TTV Huizen even geen eigen 

clubruimte tot de beschikking heeft, zullen de eerste thuiswedstrijden bij Trias in Twello gespeeld 

worden. De eerste gelegenheid om de jongens in Huizen in actie te zien, zal zijn in speelweek 6, op 25 

oktober a.s. Als alles meezit, is onze club dan prachtig gerenoveerd. 

 

 
 
V.l.n.r.: Ruben Lam, Bart van der Zanden, Quinten van Dissel en Wouter Zegers 
 
Cees Lam 
 

           
 
 
 
 
 



        

   

                       
           

   

 

 

 21 
 

Ruben Lam Algemeen Clubkampioen Jeugd 2008 
 

Op zaterdag 17 mei werden weer de jaarlijkse clubkampioenschappen bij de jeugd georganiseerd. In 

totaal streden 20 jeugdleden voor de titel ‘clubkampioen TTV Huizen 2008’  

Vanaf 11:00 uur werd er afgetrapt met de clubkampioenschappen voor de eigen klasse. Hierin werd er 

per speelsterkte bepaald wie zich de clubkampioen van 2008 mocht noemen voor zijn eigen klasse.  

In de landelijke klasse wist Wesley van Wingerde de titel binnen te slepen. Hij won van zowel Quinten 

van Dissel als Ruben Lam. Ruben Lam wist de tweede prijs in de wacht te slepen.  

In de eerste klasse was Nico Sentini oppermachtig  en wist al zijn wedstrijden tegen Kevin Kos, Maxim 

van der Kaaij en Wout de Wit eenvoudig te winnen. In drie wedstrijden verloor Nico slechts 1 game, 

tegen de uiteindelijke nummer 2, Wout de Wit. Derde werd Maxim v/d Kaaij en vierde Kevin Kos. 

In de derde klasse hadden alleen Sander Lam en David de Haan zich ingeschreven voor de 

clubkampioenschappen. In deze tweestrijd was Sander Lam duidelijk de sterkste en mag zich dus 

clubkampioen 2008 van de derde klasse noemen. Hij was met 6-0 te sterk voor David. 

De strijd in de vijfde klasse ging tussen Tim Pauli, Enrico van Wessel, Hendrik Teeuwissen en Juste 

Zandbergen. Tim wist al zijn wedstrijden te winnen en mocht de beker voor 1
e
 prijs in ontvangst 

nemen. Enrico van Wessel wist beslag te leggen op de 2
e
 prijs, Hendrik werd door zijn overwinning op 

Juste derde en Juste werd dus vierde. 

Bij de recreanten stapte William Kos na een spannende zevenkamp als winnaar uit de strijd. Tweede 

werd Rick van Olphen, die zijn broertje Tom, die derde werd, voor zich wist te houden. Vierde werd 

Barry Jellema, vijfde werd Pim de Keijzer en zesde Erik van Haeften. 

De enige vrouwelijke deelnemer van de clubkampioenschappen, Celia Klein, werd zevende. 

 

Nadat de clubkampioenen voor de eigen klasse bekend waren, gingen de Algemene 

Clubkampioenschappen van start. Hierin werden er 4 poules van 5 deelnemers gevormd en de nummers 

1 en 2 uit de poule gingen door naar de kwartfinales. In de kwartfinales waren geen verassingen te 

noteren. Ruben Lam wist de halve finale te behalen door in de kwartfinale met 3-1 te winnen van Wout 

de Wit en Wesley van Wingerde won met 3-0 van Sander Lam. 

Nico Sentini bereikte ook de halve finale, hij won met 3-1 van David de Haan. Kevin Kos liet zien dat 

hij ook aardig kan meekomen met het niveau van de landelijke spelers. Hij maakte het Quinten van 

Dissel aardig lastig, maar Quinten was Kevin toch met 3-1 de baas. 

In de halve finales leek het er even op dat Nico Sentini voor een stuntje zou gaan zorgen. Hij won de 

eerste game van Wesley van Wingerde en wist het hem ook in de overige games knap lastig te maken. 

Uiteindelijk wist Wesley toch aan het langste eind te trekken en won met 3-1. 

In de andere halve finale stonden teamgenoten Quinten van Dissel en  Ruben Lam tegenover elkaar. 

Net als bij de clubkampioenschappen eigen klasse was Ruben Lam hier de sterkste en hij won dan ook 

met 3-1. 

De finale van de clubkampioenschappen 2008 ging dus tussen Ruben Lam en Wesley van Wingerde, 

wat voor Wesley zijn alerlaatste wedstrijd in Huizen was. Hij speelt volgend seizoen namelijk weer 

voor zijn oude club Almeerspin. Helaas voor Wesley kon hij zijn prestatie van eerder die dag, winnen 

van Ruben, niet herhalen. Ruben Lam wist in 4 games af te rekenen met zijn teamgenoot Wesley en 

mag zich dus een jaar lang clubkampioen bij de jeugd noemen.  

 

 
 

 

Jerry van Leeuwen 
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Openen / Sluiten rooster Gymzaal aan de Delta 
 

 

WEEK 37  2008   openen sluiten 

maandag 8-sep Bert Jongerden Robert Bunschoten 

dinsdag 9-sep trainingsrooster trainingsrooster 

woensdag 10-sep Monique Kievith Rob Barendregt 

donderdag 11-sep trainer TCJ Henk Oversteegen 

vrijdag  12-sep Gijs Molenaar Henk Klein 

zaterdag 13-sep TCJ TCJ 

    

WEEK 38  2008   openen sluiten 

maandag 15-sep Piet Knop Gerben de Jong 

dinsdag 16-sep trainingsrooster trainingsrooster 

woensdag 17-sep Ingeborg Rebel (competitie thuis) Pieter Kos (competitie thuis) 

donderdag 18-sep trainer TCJ Henk Oversteegen 

vrijdag  19-sep Gijs Molenaar Paul Dekker 

zaterdag 20-sep TCJ TCJ 

    

WEEK 39  2008   openen sluiten 

maandag 22-sep Lida Vermeul Marcel Molenaar 

dinsdag 23-sep trainingsrooster trainingsrooster 

woensdag 24-sep Bert Jongerden Rob Barendregt 

donderdag 25-sep trainer TCJ Henk Oversteegen 

vrijdag  26-sep Gijs Molenaar Geert Molenaar 

zaterdag 27-sep TCJ TCJ 

    

    

WEEK 40  2008   openen sluiten 

maandag 29-sep André Rebel Henny Dekker 

dinsdag 30-sep trainingsrooster trainingsrooster 

woensdag 1-okt Jan Visser Edwin van Dijk 

donderdag 2-okt trainer TCJ Henk Oversteegen 

vrijdag  3-okt Gijs Molenaar Frank Hagen 

zaterdag 4-okt TCJ TCJ 

    

WEEK 41  2008   openen sluiten 

maandag 6-okt Piet Knop Robert Bunschoten 

dinsdag 7-okt trainingsrooster trainingsrooster 

woensdag 8-okt Ingeborg Rebel (competitie thuis) Joop Rövekamp (competitie thuis) 

donderdag 9-okt trainer TCJ Henk Oversteegen 

vrijdag  10-okt Gijs Molenaar Kees Visser 

zaterdag 11-okt TCJ TCJ 

 

 

                                                             




