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V  I  S  S  E  R  S  L  A  T  I  J  N 
 
Algemene Ledenvergadering 

Verderop in het clubblad treft u de uitnodiging aan 
voor de algemene ledenvergadering die, en dat is 
echt geen grap, wordt gehouden op woensdag 1 
april a.s. Op de vorig gehouden algemene leden-
vergadering was gevraagd in verband met de voet-
balwedstrijden het op een andere dag te houden. 
Aangezien er geen enkele Nederlandse club meer 
meespeelt hebben we besloten om het toch weer 
op een woensdag te laten plaatsvinden. De aan-
vang is 20.00 uur en ik hoop en reken daar ook op 
dat de kantine die avond vol zit met mensen die 
hun mening willen geven op het doen en laten van 
de bestuursleden en commissieleden. 
Laat uw stem horen. 
 
Holleblok 

Op een paar kleine afwerkpunten na is de renovatie 
van de kantine achter de rug. Niet de renovatie van 
de gymzalen. Nog steeds hebben we last van het 
onregelmatig werken van de screens, wat bijzonder 
irritant is op de zaterdagmiddagen als er kompetitie 
gespeeld wordt. 
De klacht ligt bij de Gemeente, maar ook voor hun 
is het een raadsel waarom de screens op gezette 
tijden zelf omhoog of omlaag gaan. Misschien zijn 
er aardstralen. Laten we er maar vanuitgaan dat 
een en ander zo spoedig mogelijk wordt opgelost. 
Misschien is het nuttig om de nieuw aangebrachte 
bedrading eens te controleren en het dan zo laten 
functioneren dat als de screens naar beneden zijn 
de ramen niet open kunnen en ook andersom. 
Inmiddels is besloten om in de kleedkamers de 
kapstokken te vervangen. Op het moment dat u dit 
leest is alles vervangen door een luxe systeem.  
 
 

 
 

12 ½ jaar 

Vanaf deze plaats wil ik Monique en Bram Gerritsen 
nog van harte feliciteren met hun 12 ½ jaar huwe-
lijks jubileum. Velen van de vereniging hebben het 
echtpaar de hand gedrukt op een zeer uitgebreide 
en druk bezochte receptie in Eemnes. Aan Bram 
was het de volgende dag nog te merken want zijn 
prestatie in de kompetitiewedstrijd was niet om 
naar huis te schrijven maar de oorzaak zat hem in 
de nog vermoeide benen volgens Bram. 
 
Kompetitie 

De kompetitie draait weer op volle toeren en over 
de voorlopige resultaten van de eertse helft van de 
senioren staat verderop een keurig verslag van de 
kompetitieleider Bert Jongerden. 
Gelukkig hebben we weer een normale start en zijn 
we de perikelen van de start van de najaarskompe-
titie weer vergeten. Ik zie ook een zeer ontspannen 
Bert in de kantine lopen. 
De jeugd en het eerste senioren team zijn pas twee 
weken onderweg en over die resultaten is nog wei-
nig te zeggen. 
  
Nieuw layout 

Met ingang van het 43e jaargang van de Voltreffer 
is de layout vernieuwd. Ik was in de gelukkige om-
standigheid om een proef hiervan te zien, komt 
misschien wel omdat het mijn schoonzoon is, en 
moet eerlijk zeggen dat ik zeer tevreden ben. Ik 
vind het prettig lezen. Ook wil ik nog even kwijt dat 
ik zeer trots ben dat de tafeltennisvereniging al 43 
jaar een clubblad uitbrengt. Er zijn weinig vereni-
gingen die dat zo lang hebben volgehouden. Een 
bijzonder woord voor het doorzettingsvermogen 
van de redacteur en de vorige redacteuren om 
iedere keer een acceptabel clubblad uit te brengen. 
Alleen al het op tijd aanleveren van de benodigde 
copy is soms een bron van ergenis, maar zonder 
copy geen clubblad, dus een dag te laat moet kun-
nen. 
 
Tot slot 

Een hartelijke groet van de voorzitter. We gaan 
weer een mooie tijd tegemoet en hopelijk gaat de 
zon weer snel schijnen en zien de mensen er weer 
wat vrolijker uit. Degenen die momenteel een 
moeilijke tijd doorbrengen wens ik sterkte en laten 
we hopen dat ook voor hun de zon weer snel gaat 
schijnen. 
 
Jan Visser 
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Van de T.C.S 
  
Als iedereen het competitieboekje in handen krijgt 
lijkt dat een organisatie gelijkwaardig aan de groot-
te van een peulenschilletje. Het tegendeel is echter 
waar. Bert is er geruime tijd mee bezig en hij moet 
vaak de geit en de kool sparen om het een en ander 
rond te krijgen. Zonder namen te noemen wil ik dit 
proberen uit te leggen.Soms blijkt dat spelers gro-
tere vorderingen maken dan de teamgenoten en 
dat ze eigenlijk door zouden moeten stromen naar 
een hoger team. Vaak is dat niet mogelijk, omdat er 
in een hoger team geen plek is, of dat met de mo-
gelijk nieuwe speler niet leuk  vindt. Bert heeft wel 
moeten lobbyen om spelers geplaatst te krijgen. 
Soms blijkt dat een team langdurig een speler moet 
missen door een blessure, dan moet er een beroep 
gedaan worden op spelers uit lagere teams. Dit 
gaat lang niet altijd makkelijk. Soms moet de halve 
ledenlijst afgewerkt worden tot iemand bereid 
gevonden is om in te vallen. Dit pleit voor meer 
viermansteams, waardoor invallen makkelijker 
binnen het team opgevangen kan worden. Enige 
souplesse van de leden van de TTV Huizen zou Bert 
veel hoofdbrekers besparen en het zou leden, die 
mogelijk naar een hoger team door zouden moeten 
stromen, in staat stellen om te bewijzen dat ze dat 
ook kunnen. Komende maand wil ik hier graag met 
de vierde, vijfde en zesde klassers over praten. 
Binnenkort krijgen jullie hier een uitnodiging voor. 
  
Namens de T.C.S., Henk Oversteegen  
 

Prima Donna Kaas  

Club kampioenschappen  

eigen klasse 2009 

 
Barbezetting: Henny en Vivian 
Inschrijving naar sterkte van gespeeld in 
najaarsseizoen 2008 of één klasse hoger. 
36 Deelnemers 
 
 6e klasse uitslag van hoog naar laag:  
 Manuella, Klaas, Gerrit Schipper, Ton en Patrick 
Doornbosch 
 
5e klasse bestond uit 2 poule's. 
Uitslag poule 1, 5e klasse van hoog naar laag:  
Cees, Bram, Paul, Gerrit Snikkenburg en Monique. 
 

 
 
Uitslag poule 2, 5e klasse van hoog naar laag:  
Harry, Hans, Leo, Ina en Martin. Henny heeft  
helaas op moeten geven. 
 
Kruisfinale tussen Harry en Bram werd in vijven 
gewonnen door Harry. 
 
Kruisfinale tussen Cees en Hans werd in drieën 
gewonnen door Hans. 
 
Finale werd gewonnen door Harry en verloren door 
Hans. 
 
Uitslag 4e klasse van hoog naar laag: Marcel, 
Richard, Piet Knop, Kees, Rob, Sabine, Nicole en  
Gerben. 
 
Uitslag 3e klasse van hoog naar laag: Frank, Edwin 
en Bert 
 
Eerste en tweede klasse werd doorelkaar gespeeld 
in 1 poule. 
 
Uitslag 2e klasse van hoog naar laag: Jurriaan, 
Geert, Jerry, Ruben en Henk 
 
Uitslag 1e klasse van hoog naar laag:  
Patrick en Robert. 
 
Van de combineerde poule was overigens Jurriaan 
eerste geworden en Patrick tweede 
 
Uitslag 3e divisie van laag naar hoog: Frank en Gijs. 
 
Namens de T.C.S., Bram Gerritse 
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Ik mag het dan toch beleven                                         

“ volwaardig lid van Huizen7! “ 
 
Het was toch wel even flink peentjes zweten en het 
wachten duurde voor mijn gevoel dan ook eeuwen 
in de periode tussen de najaars en de voorjaars-
competitie, maar uiteindelijk kwam daar dan de 
witte rook en vlak voor het begin van de competitie 
kreeg ik van teamcaptain Henk Oversteegen te 
horen dat de heren na rijp beraad hadden besloten 
om het door mij zo fel begeerde volwaardig lid-
maatschap van huizen 7 toch aan mij toe te ken-
nen. Of het geholpen heeft dat ik oliebol van het 
jaar geworden ben dat weet ik niet, maar het is dus 
gelukt!  
 
Wat betreft het oliebollentoernooi moet ik zeggen 
dat het weer een ontzettend leuke en gezellige 
avond was zoals ieder jaar. Gerben de Jong toonde 
aan een visionair te zijn want voor aanvang van het 
toernooi voorspelde hij al dat ik het toernooi zou 
gaan winnen, ik begrijp eigenlijk nu nog steeds niet 
dat het mij die avond zo voor de wind is gegaan. 
Het enige smetje op de avond vond ik dat na afloop 
van het toernooi, enkele mensen het nodig vonden 
om druk op mij uit te moeten oefenen, door mij 
duidelijk te maken dat het voor de winnaar van het 
toernooi gebruikelijk is dat hij de aanwezige men-
sen in de kantine van een drankje voorziet. Ik heb 
hier geen gehoor aangegeven en dat blijkt dan later 
niet zo goed voor je PR te zijn, ik ben er naderhand 
nog weken lang mee geconfronteerd geworden 
door diverse personen, zelfs iemand uit het bestuur 
meende mij er nog een eens aan te moeten herin-
neren door te vragen of ik misschien nu wel aan de 
bel wilde trekken, ik stond op dat moment bar-
dienst te doen voor de club, heel jammer allemaal, 
ik had de persoon in kwestie toch iets hoger inge-
schat.  
 
Ik ben echter nog steeds dronken van geluk met 
mijn Huizen 7schap en het is voor mij dan ook na 
mijn huwelijk, mijn eerste betrekking, mijn eerste 
vrijpartij, de geboorte van onze zoon, de aanschaf 
van ons huis, onze eerste meubels, onze eerste 
auto, mijn eerste fiets, onze eerste televisie, onze 
eerste stereo en er zijn vast en zeker nog tal van 
andere zaken die ik vergeten ben, het mooiste wat 
ik in mijn leven heb mogen meemaken.  
 

 
 
Het trotse gevoel duurde aanmerkelijk korter, want 
in de eerste confrontatie in de 4e klasse met de 
tegenstanders van SVE in Utrecht ging ik gelijk twee  
keer keihard onderuit, gelukkigerwijs gold dit ook 
voor de teamcaptain dus dit kon geen aanleiding 
zijn om mijn lidmaatschap in gevaar te brengen. 
Gelukkig deed Alex Smit ook mee (Pieter viel uit 
want die had weer iets met skiën of zo) waardoor 
we toch met een 6-4 winst huiswaarts konden ke-
ren. Of de tegenstanders nou nijdig waren door het 
verlies of dat het voor hen gebruikelijk is dat weet 
ik niet, maar gelijk na de wedstrijd zeiden ze alle 
drie succes en tot ziens en waren ze vertrokken. 
 
 Er restte ons niets anders dan met ze drieën (ge-
zellig hé vakantieman) tussen een enorme hoe-
veelheid bridgers die in de kantine hun wedstrijden 
speelden, met het schuim op onze monden de na-
bespreking te houden. Nou begrijp ik al niet veel 
van tafeltennis en van bridge snap ik al helemaal de 
ballen niet van, maar onze Henk bleek daar toch 
wel het één en ander van af te weten want die 
raakte in een diepgaand gesprek over bridge met 
één van de bridgescheidsrechters en daar ging dan 
onze nabespreking. 
 
De tweede wedstrijd (Alex viel uit, nog moe van de 
vorige wedstrijd denk ik), was Good luck de oppo-
nent en daar speelt iemand in die behalve tegen-
stander, ook nog eens de voorzitter blijkt te zijn van 
de skivereniging waar Pieter Kos zijn skilessen 
krijgt. Het is dan ook begrijpelijk dat Pieter de 
avond van zijn leven had toen hij deze voorstander 
of tegenzitter (ik weet niet wat hier toepasselijker 
is), wist te verslaan, ik hoop dat het geen effect 
heeft op de kwaliteit van zijn skilessen. De wed-
strijd eindigde in 5-5 zodat we na twee wedstrijden 
in een klasse hoger dan het seizoen er voor, al elf 
punten vergaard hadden.  
 
Wedstrijd drie werd gespeeld in Hilversum tegen 
het team van TOVO die op dat moment op de laat-
ste plaats stonden, Henk wilde uitvallen omdat dat 
beter zou zijn voor mijn percentage, ik begrijp ook 
niet waar dit op sloeg maar ja een teamcaptain 
spreek je nou eenmaal niet tegen hé. We wonnen 
met 8-2 dus dat waren al 19 punten na drie wed-
strijden en het werd zo langzamerhand tijd dat we 
moesten gaan oppassen voor hoogmoed,  
(vervolg op blz:5) 
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(vervolg van blz:4) je zou bijna zeggen dat een ne-
derlaag goed voor ons zou zijn om ons met beide 
benen op de grond te houden.  
 
Die nederlaag kwam er dan ook de volgende wed-
strijd ( ik viel uit maar dit geheel ter zijde), de ne-
derlaag viel echter alleszins mee want er werd 
maar met het kleinst mogelijke verschil verloren, 
de uislag was dus 4-6 en als je dan toch een keer 
moet verliezen, dan het liefst met die cijfers.  
 
De laatste wedstrijd voordat de returns begonnen, 
moesten we uitspelen tegen de koploper in Woer-
den, Henk bood aan te rijden om ons naar zo later 
bleek zijn laatst verworven gadget te laten zien, 
jawel een echte Tom Tom. Henk moest er duidelijk 
nog even aan wennen want die mevrouw bleef 
maar roepen “Keer om, keer om”, waarop Henk 
zich omkeerde en prompt de weg weer kwijt was. 
Pieter viel uit want hij moest met zijn familie mee 
op wintersport ergens in Oostenrijk (ook hij denkt 
dus aan zijn percentage), kon hij eindelijk eens uit-
testen of al die lessen op de borstelbaan in Huizen 
ook op echte sneeuw tot hun recht komen. Pieter 
werkt in de bouw dus is wel gewend om met gips te 
werken, maar dan moet het wel op de muur wor-
den aangebracht en niet op één van je ledenmaten, 
we wachten met spanning af. De match eindigde in 
9-1 voor Woerden zodat we nu halverwege de 
competitie als team op 48% staan en in de mid-
denmoot bivakkeren, niet gek toch, voor vier van 
die mennekes die net gepromoveerd zijn naar de 4e 
klasse. 
 
Joop Rövekamp 
 

Prima Donna Kaas Oliebollen 

toernooi leden 2008: 
 

Barbezetting: Ingeborg, Alex en Henk Boot 
41 Deelnemers 
5 poules van 7 en 1 poule van 6 
De nummers 1 en 2 van de poules gingen door plus 
nog 4 willekeurige deelnemers na loting. 
 
Uitslag poule 1 van hoog naar laag: Henk Klein, 
Richard, Piet Versteeg, Peter, Hans le Poole,  
Gerben en Ton 
 
 

 
 
Uitslag poule 2 van laag naar hoog: Pieter Kos, Jan 
Provoost, Manuella, Patrick Visser, Pieter Bosch, 
Leo en Jurriaan 
 
Uitslag poule 3 van laag naar hoog: Lammert, Paul, 
Bram, Bert Jongerden, Henk Oversteegen, Piet Zit-
tersteyn en Kees Visser 
 
Uitslag poule 4 van hoog naar laag: Geert, Marcel, 
Joop Bakkum, Harry, Thijs, Gerrit Snikkenburg en 
Henny 
 
Uitslag poule 5 van hoog naar laag: Kornel, Piet 
Traarbach, Frank Hagen, Bert v/d Zwaan, Joop Ma-
nussen, Monique Gerritse en Lida 
 
Uitslag poule 6 van laag naar hoog: Piet Knop, Ro-
bert, Monique Kievith, Jerry, Joop Rövekamp en 
Rob Barendregt 
 
Bij de daaropvolgende afvalrace waren de num-
mers 9 t/m 16 plaats in willekeurige volgorde: 
Manuella, Pieter Bosch, Kees Visser, Monique Ger-
ritse, Piet Zittersteyn, Rob Barendregt, Richard Hol 
en Leo 
 
De nummers 8 t/m 2 zijn geworden: Piet Traar-
bach, Kornel, Marcel, Geert, Patrick, Jurriaan en 
Henk Klein 
 
De oliebol van 2008 is geworden: Joop Rövekamp   
 
Namens de T.C.S., Bram Gerritse  
 

Van de P.A.C. 
 
Afgelopen december hebben we het Prima-Donna 
oliebollentoernooi gehad bij de Jeugd en de senio-
ren.Bij deze wil ik de winnaars daarvan ook felicite-
ren. We hebben bij de jeugd ook een lekker etentje 
gehad van onze sponsor Don’s fiets & ski shop. 
Waarvoor onze dank. 
 
Daarnaast hebben we onze jaarlijkse loterij gehad 
bij de senioren die ook weer goed was.Maar liefst 6 
grote prijzen waarvan 2x Le Beau Geste en 2x tuin-
centrum Rebel en 1x televisie huis J. Spier en een 
van onze eigen leden die iets gedoneerd hadden. 
(vervolg op blz 6) 
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(vervolg van blz 5) Verder zijn er vele kleine prijzen 
gedoneerd door +/- 60 andere winkels vanuit Hui-
zen. De dank hiervoor is wel op zijn plaats, want er 
is veel geld opgehaald.Wij hopen dus ook dat dit 
eind van dit jaar weer het geval is. 
 
Verder wil ik aangeven dat we medio september 
weer een Lentink cup hebben die dit jaar verdedigd 
moet worden in onze eigen club gebouw. 
We staan nu gelijk met Rega dus we kunnen voor 
komen. Er zal op tijd een schema komen te hangen 
met de juiste datum en team indelingen. 
 
Namens de P.A.C., Marcel Molenaar 
 
 

Op de helft van de voorjaars 

competitie 
 
 
Voor dat ik een overzicht geef over de stand van 
zaken in de competitie, even een paar dingen van 
huishoudelijke aard.Uitstel van wedstrijden moet 
altijd aan mij doorgegeven worden vooral als het 
een verzoek van ons zelf is, ik moet dan altijd toe-
stemming vragen aan de ACL die geeft dan z`n 
goedkeuring van uitstel en de nieuwe datum, ge-
beurd dat niet dan riskeer je een boete en 10 pun-
ten in mindering wegens niet opkomen op door de 
ACL vastgestelde datum. 
 
Nu hebben we te weinig spelers voor 15 teams, er 
moet na dit seizoen geschoven worden met spe-
lers, het is niet realistisch te denken dat we een 
paar nieuwe spelers binnenhalen, ik denk zelf dat 
er twee teams uit moeten  e.e.a zal in de TCS be-
sproken worden die dan een voorstel doet naar het 
bestuur. 
 
Er zijn nog steeds teams die de wedstrijd briefjes 
van de uitwedstrijden vergeten in te leveren of veel 
te laat, liefst heb ik ze zaterdag`s na de wedstrijd 
op de club of bij mij in de brievenbus zo houden we 
de wedsite actueel. 
 
Competitie overzicht 

Na twee wedstrijden is  het al duidelijk dat team 1 
geen kampioen word, er is ook geen gevaar voor 
degradatie  
 

 
 
Team 2 doet goed mee in de 1e klas maar Wik is de 
kampioen. 
 
Team 3 dacht misschien kampioen te worden maar 
in een onderling duel weten we nu dat het Good-
luck wordt. 
 
Team 4 seizoenen lang een degradatie kandidaat 
staat opeens keurig 2e wel ruim achter Tovo. 
 
Team 5 moet met invallers spelen dat is jammer, ze 
handhaven zich moeiteloos in de 4e klas, Piet beter-
schap en hopend dat je snel weer kan spelen. 
 
Team 6 ruim op kop Kampioen? 
 
Team 7  heeft 2 zwakke broeders in de poule en 
zullen inde middenmoot eindigen 
 
Team 8 moet oppassen niet te degraderen in een 
sterke poule. 
 
Team 9 zal net tekort komen om kampioen te wor-
den, maar ik heb het graag mis. 
 
Team 10 valt tegen laatste naar 5 wedstrijden dat 
kan niet en ik verwacht winstpartijen. 
 
Team 11 zal dit jaar geen kampioen worden, maar 
2 of 3 is ook goed. 
 
Team 12 staat gedeeld laagste om een 5e klas 
plaats te behouden moet er minstens een team 
onder jullie eindigen. 
 
Team 13  staat op de 2e plaats kort achter Laren het 
is mogelijk 
 
Team 14 staat nu op kop maar Werinon moet nog 2 
wedstrijden inhalen 
 
Team 15 staat keurig 2e maar ruim achter  de 
nummer 1.  
 
Bert Jongeren 
ACL   
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1 Opening 
   2 Ingekomen stukken en mededelingen 

3 Notulen A.L.V. 2 april 2008 
 4 Bespreking van de jaarverslagen  

5 Verenigingsonderscheidingen 

6 Bestuursverkiezing 
  

 
Pauze 

   7 Benoeming kascontrolecommissie 

8 Begroting 2009 
  9 Rondvraag 
  10 Sluiting 

   

T   T   V      H U I Z E N 
  

UITNODIGING 
  

ALGEMENE LEDEN VERGADERING 
  

TAFELTENNISVERENIGING HUIZEN 
  

1-april-2009 
  

“DE KLOEF” 
  

20.00 uur 

 

 AGENDA ALGEMENE LEDEN VERGADERING 

1-april-2009 
20.00 uur 
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TOELICHTING AGENDA A.L.V. 

1-april-2009 
20.00 uur 

 

 4.                Bespreking van de jaarverslagen 

                       a.   Jaarverslag van de Secretaris 

                      b.   Jaarverslag van de Kascontrolecommissie 

                      c.     Jaarverslag van de Penningmeester 

                      d.   Jaarverslag van de Technische Commissie Jeugd 

                      e.   Jaarverslag van de Technische Commissie Senioren 

                      f.    Jaarverslag van de Promotie en Advies Commissie 

                      g.   Jaarverslag van de Zaal en Kantine Commissie 

 

 5.               Verenigingsonderscheidingen 

                      a.       Speldjes 

                                - 10 jaar lidmaatschap (Joop Manussen) 

                                - 25 jaar lidmaatschap (geen kandidaten) 

                                - 50 jaar lidmaatschap (geen kandidaten) 

                     b.       Lid van verdienste / Erelidmaatschap 

                     c.        Mentaliteitsbeker 

 

 6.               Bestuursverkiezing 

 Aftredend en herkiesbaar: 

Voorzitter:                                          Jan Visser 

 Vertegenwoordiger Z.K.C.:              Kees Visser 

 Tussentijds aftredend: 

Vertegenwoordiger T.C.J.:               Jerry van Leeuwen 

 Het bestuur stelt Pieter Bosch voor, als kandidaat voor de functie van secretaris 

Het bestuur stelt ........................ voor, als kandidaat voor de functie Vertegenwoordiger T.C.J. 

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

voorzien van vijf ondersteunende handtekeningen van leden van de T.T.V. Huizen, bij het bestuur. 

 Degenen die vorig jaar op de Algemene Leden Vergadering aanwezig waren krijgen automatisch de totale verslagen.  

Andere belangstellenden kunnen een exemplaar ontvangen door hun naam te noteren op een lijst in de kantine.  

U ontvangt dan de volledige verslagen thuis. 
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De tafeltennisweek van Harry 
 
Ik werd door Goos in het vorige blad uitgedaagd 
een stukje te schrijven voor de  Voltreffer. 
Je gaat dan nadenken: wat zal ik schrijven. Laat ik 
het hebben over het verleden en wel hoe ik aan 
tafeltennissen ben gekomen.  
Op de middelbare school (HAVO van 1968 -1970) 
gingen wij (medeklasgenoten en ik) vaak tafelten-
nissen in een complex aan de Herengracht in Am-
sterdam. Als we enige uren in de eind jaren 60 vrij 
van school waren (of we “namen” een paar uurtjes 
vrij) dan gingen we daar voor een paar gulden tafel-
tennissen. Zo heb ik als recreant tafeltennissen 
geleerd. 
 
Omstreeks 1989 ben ik me weer via onze buurman 
gaan interesseren voor tafeltennis en heb mij aan-
gemeld als lid van de Bijmaat. Daar ging ik de draad 
weer oppakken en speelde ook weer competitie. 
Na een jaar werd ik gevraagd als penningmeester. 
Dat deed ik, maar er ontstond al snel in 1992 een 
bestuurscrisis, die menigeen bij de TTV Huizen zich 
nog wel kan en zal herinneren. Een stuk of 10 leden 
van de Bijmaat, waaronder ik, meldde zich in okto-
ber 1992 aan als lid van de TTV Huizen. In eerste 
instantie wilde het bestuur van de Bijmaat niet 
meewerken aan de overschrijving, maar uiteindelijk 
is er in goed overleg met het toenmalige bestuur 
van de TTV Huizen een compromis gekomen.  
 
We konden lid worden van Huizen en ik meen in 
januari 1993 ben ik begonnen met de competitie. 
Met wie ik ben gestart, dat weet ik niet meer, maar 
een aantal fijne mensen met wie ik competitie heb 
gespeeld zijn: Jaap Roeten, Arie Verweij, Gert Jan 
Stolte en nu met Paul Dekker (ook al weer een jaar 
of 8 denk ik), Bram Gerritse en Goos Westland. Ook 
allemaal fijne mensen en teamgenoten. Als ik het 
zo bekijk ben ik al weer  20 jaar in clubverband aan 
het tafeltennissen en ik heb er geen spijt van. Waar 
ik absoluut geen spijt van heb, is, dat ik lid van TTV 
Huizen ben geworden. Nu al weer bijna 17 jaar. 
Waar blijft de tijd. Ik wil dan ook vanuit deze plek 
benadrukken dat TTV Huizen een bijzonder fijne 
vereniging is. Een vereniging wordt gemaakt door 
mensen en juist die mensen bij TTV Huizen bevallen 
mij zo goed. Geen koude kak, geen kapsones, doe 
maar gewoon dan doe je gek genoeg, allemaal 
warme vriendelijke collega´s. Precies de mentaliteit 
die ik zoek in een vereniging.  

 
 
Eigenlijk had ik eerder lid moeten worden, maar ja, 
beter laat dan nooit. Ook onze accommodatie kan 
wedijveren met de mooiste in het Gooi en omstre-
ken. Waar vind je een dergelijke fijne kantine, die 
zo dicht aansluit op de wedstrijdzaal. Ik kom het 
zelden tegen.  
 
Waar ik ook bijzonder blij mee ben is mijn coach-
schap bij de jeugd. Als ik zo door de zaal loop en zie 
hoeveel jongens en nu ook een meisje ( dame Kris-
tel) ik heb begeleid en nog begeleid, dan word ik 
toch een beetje trots op mezelf. Ik noem ze even 
die nog bij de club spelen: Sander, Enrico, Juste, 
Tim, Erik, Hendrik, William, Kristel en Pim. En dan 
nog een paar dat inmiddels de club heeft verlaten. 
Fantastisch om dat werk te mogen doen. Ik geniet 
ervan! Allemaal ook fijne, nette, beschaafde, goed 
opgevoede jeugd hebben we: geweldig dat ik daar 
mijn steentje aan bij mag dragen. 
 
In mijn werkzame leven ben ik werkzaam bij de 
brandweer Gooi en Vechtstreek in de functie van 
controller. Een ingewikkelde naam voor iemand die 
zich bezighoudt met de financiën, personeelszaken, 
juridische zaken en ook een beetje met het bestuur 
en de toekomstige ontwikkeling van de organisatie. 
Vanaf 1 januari 2009  zijn de gemeentelijke brand-
weren in het Gooi en de Vechtstreek opgegaan in 
één brandweerorganisatie. Een hectische ontwikke-
ling vooral voor de bedrijfsvoeringskant. Alle 
brandweermensen zijn vanaf 1 januari 2009 in 
dienst bij één werkgever. Waar ik ook trots op ben 
zijn mijn 3 kleinkinderen. Iedereen zal het wel we-
ten dat wij in “het bezit zijn” van 3 kleinzoons, Yorik 
van 3, Mylan van 2 en Jairo van 1 jaar oud. Ik kan 
het een ieder aanbevelen.  
 
Beste mensen, jullie zien dat Harry gelukkig in het 
leven staat. Ik wens een ieder dan ook veel plezier, 
geluk en niet in de laatste plaats veel gezondheid 
toe. Laten we trots zijn op onze vereniging TTV 
Huizen. We hebben met zijn allen een fantastische 
vereniging. Laten we dat koesteren en voortzetten 
in de toekomst. 
Ik wil de pen doorschuiven naar Monique Gerritse, 
onze penningmeester die al vele jaren onze finan-
ciën zo prima beheert en dit bestuurstaakveld vol-
ledig inzichtelijk en doorzichtig heeft gemaakt. Een 
compliment waard! 
 
Huizen, 16 februari 2009 
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Oliebol met krenten 
 
Mensen vragen mij al dagen van tevoren of ik weer 
het oliebollentoernooi ga winnen. Ik zeg dan altijd 
terug: "dat voel ik pas 's morgens vroeg op de dag  
zelf".Dus vroeg Geert me vlak van tevoren of ik zou 
gaan winnen. Ik zei toen dat ik weer ver zou ko-
men, maar toen zag ik de indeling van mijn poule 
met o.a. Ton Huibert, Hans le Poole, Gerben de 
Jong, Piet Versteeg en Richard Holl, echt geen spe-
lers voor mij en allemaal veel punten voor geven. 
Daar schrok ik zo van en begon al een beetje te 
trillen, dus maar snel aan de Wanta, daar word je 
rustig van.  
 
De eerste wedstrijd tegen Ton ging zeer moeizaam, 
maar won ik net. Daarna tegen Richard Holl en u 
weet natuurlijk dat ik een zwak heb voor onze ge-
kleurde medemens. Ik was voor hem ook veel te 
aardig en hij waardeerde dat ook erg door met zijn 
backhand alles goed en hard in te slaan. Ik verloor 
kansloos en ik dacht al dat ik dit jaar vroeg  
aan de bar zou hangen, waar ik altijd een hekel aan 
heb. Snel een paar Wanta's naar binnen en dat 
hielp goed, want daarna versloeg ik Gerben gemak-
kelijk. Piet Versteeg is altijd te fanatiek en probeer-
de dit keer weer een trucje uit om na 2 games  ach-
terstand tegen Hans zijn 6 punten maar helemaal 
te vergeten en stelde voor om op 0-0 te beginnen. 
Hans is natuurlijk van de EO en altijd lief voor de 
medemens en stemde daarin toe. Hij verloor daar-
na met 3-2. 
Jammer dat Piet zo probeert om wedstrijden te 
winnen, maar voor mij wel het sein om niks weg te 
geven en hem even op zijn nummer te zetten. 
Daarna heb ik hem ookniet meer zolang in de kan-
tine gezien. De laatste wedstrijd moest ik winnen 
van Hans le Poole, want anders zou ik op onderling 
resultaat eruit liggen.  
 
Vorig jaar reikte ik tot de finale, maar had toen wel 
van Hans verloren. Dus even de EO gedachte opzij 
en er vol voor gaan. Hij had nog tegen mij gezegd  
wat voor lieve vrouw ik had, maar ik had geen me-
delijden en won ook deze wedstrijd, waardoor ik 
2de werd in de poule en doorging naar de laatste 
16. 
 
Daar moest ik tegen Manuela Schuurman. 6 punten 
voorgeven en dat was bijna teveel. Zij had eigenlijk  

 
 
van mij moeten winnen, maar ik denk dat ze toen al 
in de wolken was met een ander lid van onze vere-
niging, want ze vergat op 10-6 voorsprong in de 
vijfde game een zeer hoge bal raak te slaan. Het 
scheelde net een haartje, maar een haartje is altijd 
nog steeds een haartje. Daardoor won ik alsnog 
deze wedstrijd en ging door naar de laatste 8.  
Richard Holl die eerste was geworden in de poule 
verloor deze ronde van Piet Traarbach. Eigenlijk 
had ik daar tegen moeten spelen, maar ze hadden 
een foutje gemaakt. Eindelijk een keer tegen Kornel 
Ringelberg spelen en dat was voor de eerste keer in 
mijn leven. Na wat ballen ingeslagen te hebben, 
kwam ook bij hem weer de vraag op 
"waar speel jij eigenlijk mee Henk"? Gewoon schrij-
ver, zeg ik dan, aan allebei de kanten. Dan laat ik 
het even zien, want ze kijken mij altijd aan alsof ze  
water zien branden. Ik zeg er niet bij dat het al ja-
ren in de zon heeft gelegen in  Curaçao en dat het 
menig keer is gewassen. De ballen komen inder-
daad dan ietwat krommer terug dan normaal, maar 
je moet toch op een of andere manier je punten 
pakken. Eindelijk deze avond ook eens een keer 2 
punten voorsprong. Ik kreeg het een game moeilijk 
tegen Kornel, maar daar bleef het ook bij, hij zat 
maar te denken waarom Willem van Hanegem die 
bijnaam had (voor onze nietFeyenoord fans, dat 
zijn er zeer velen, "De Kromme") en niet ik. Wel 
weer even zweten en wat bijtanken tussendoor, 
want anders raak je uitgedroogd.  
 
De halve finale tegen teamgenoot Jurriaan Dekker. 
Daar speel ik altijd lekker tegen en de ene keer wint 
hij en deze keer won ik. Weer een finale gehaald.  
Volgens mij kon het weleens de achtste of negende 
keer zijn, ik weet het niet precies meer, want na 
afloop ben ik de hele avond en nacht (een keer  
zelfs een finale gespeeld om 02.30 uur) vaak verge-
ten (door de spanning komt dat of zou het komen 
door de Wanta's tegen de spanning). Vier keer ge-
wonnen en wat zou het leuk zijn als ik ook eens de 
vijfde keer zou winnen, dan kan eindelijk die lelijke 
beker vervangen worden.  
 
In de finale tegen Joop Rovekamp 4 punten voor-
sprong geven. Nou dat moet toch te doen zijn, 
dacht ik nog, maar toen ik dat amper gedacht had  
stond ik al weer met lege handen aan de bar. Joop 
speelde erg goed en ik kreeg geen grip op zijn goe-
de spel. (vervolg op blz: 11) 
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(vervolg van blz: 10) Hij heeft verdient het oliebol-
lentoernooi gewonnen. Hij had ook deze avond o.a. 
ook al Jerry, Geert en Robert verslagen, zeer knap 
dus.  
 
De traditie van de oliebollenwinnaar is natuurlijk 
ook om aan de bel te trekken. Zelfs in voorgaande 
jaren toen Tom Polak had gewonnen (voor de jeug-
dige leden onder ons, dit was een soort Scrooge, 
maar dan nog erger, zelfs een glaasje gemeentepils 
vond hij te duur, water dus) trok deze na zijn over-
winning aan de bel. Was deze traditie er niet ge-
weest dan had ik nu waarschijnlijk bij het zwembad 
gewoond, maar dit terzijde. Door deze traditie zijn 
er ook weleens partijen expres verloren, want 
sommigen jeugdige studenten hadden geen geld 
om een rondje te geven en wilden daarvoor ook 
geen lening afsluiten.  
 
Iedereen feliciteerde Joop dus na afloop en wees 
hem op de bel in hoek. Misschien hangt de bel wel 
een beetje te ver weg, want Joop bestelde alleen 
eenborreltje voor zichzelf. Er werd nog nog wel 
verteld over deze traditie, maar ook dat hielp niet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             (bron:NTTB) 
 
 

 
 
Ik had medelijden met de dorstige supporters, dus 
heb ik dat hele eind maar naar de bel gelopen en al 
mijn frustraties erop los gelaten. Dat kostte weer 
een euro of 10, want de meeste mensen lagen al te 
slapen of waren al vol van de voorgaande rondjes. 
Ik denk dat ik wel weet waar het aan ligt bij Joop en 
hoe het komt dat ik daar geen last van heb. Ik heb 
in al die jaren oliebollen toernooi nog nooit een 
oliebol genomen , denk ik, of het waren andere 
oliebollen. Dit jaar had Joop er wel een paar op, 
denk ik.Het verschil met de andere jaren was waar-
schijnlijk dat ze gebakken waren door Monique 
Gerritse en dat zij er waarschijnlijk veel KRENTEN in 
doet.  
 
Volgend jaar maar zonder KRENTEN en hopen dat 
ik dan weer tegen Joop de finale mag spelen. Ik zal 
dan zeker wel een oliebol eten, met of zonder kren-
ten en hopen dat we dan allebei wel de traditie 
voort zetten van het "trekken aan de bel", dan 
maar niet bij het zwembad wonen. 
 
Henk Klein, toekomstig oliebolwinnaar, dat voel ik 
nu al. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoonlijke resultaten van ons vlaggenschip 

3e Divisie Groep 3 Club Gespeeld % 
D. van Boven UNICUM 1 6-6 100% 
M. van de Leur UNICUM 1 6-6 100% 
T. Santic UNICUM 1 6-6 100% 
G. Molenaar HUIZEN/PRIMA DONNA KAAS 1  6-6 100% 
R. van de Landen RIJNSOEVER 1 3-3 100% 
J. S. Holten RIJNSOEVER 1 6-5 83% 
M. Spaargaren TOV 1 6-4 66% 
F. Bilius HUIZEN/PRIMA DONNA KAAS 1  6-3 50% 
D. Kret TOV 1 6-3 50% 
G. V. Schie TOV 1 6-3 33% 
M. van de Heiden RIJNSOEVER 1 6-2 33% 
C.T. L. de Koning NOAD (S) 2  6-2 33% 
R. van de Wijk NOAD (S) 2  6-2 33% 
P. de Graaf NOAD (S) 2  3-1 33% 
P. Eling VTV (N) 3  3-1 33% 
H. A. Rebel HUIZEN/PRIMA DONNA KAAS 1 6-1 16% 
M. Langerak VTV (N) 3  6-0 0% 
B.H.M. Platzbeecker NOAD (S) 2  3-0 0% 
P. Klaassens VTV (N) 3  3-0 0% 
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Firma Spier bestaat 50 jaar 
 
Om tien uur drinken ze koffie, de twee broers Jan 
en Henk Spier. Samen met nog een derde kracht 
runnen ze de winkel in wit- en bruingoed aan de 
Kronenburgerstraat. Vijftig jaar geleden startte 
vader Jan Spier de zaak, om precies te zijn op 15 
februari 1958. 
 
Het begin 
Destijds runde vader Jan samen met zijn vrouw de 
winkel; er was verder geen personeel. In al die vijf-
tig jaren is de winkel nooit verhuisd. Eerst zat  bril-
lenzaak v.d. Tol in het pandje in het Oude Dorp. 
‘Het moest allemaal nog beginnen’, vertelt vader 
Spier. Hij begon met de verkoop van lampen. Dat 
liep niet zo. Vervolgens kwamen er radio’s en tele-
visietoestellen bij en is het allemaal uitgegroeid. 
‘De televisie kwam pas op.  
                                                                                                                   
Vijftig jaar geleden startte Jan Spier de zaak, om 
precies te zijn op 15 februari 1958. 

                                                   (Foto: archief J. Spier) 
 
Het waren van die grote bakbeesten’, vertelt ma 
Spier. ‘Het was heel anders dan nu. ‘s Avonds 
moesten we ook vaak nog op pad met een schroe-
vendraaier. Toen had je nog antennes die geplaatst 
moesten worden. Nu maak je de dingen niet meer 
zelf. Alles wordt steeds moderner’, aldus ma Spier. 
Ze vertelt verder: ‘Vroeger vond men het heel spe-
ciaal als er ergens een televisie aanging, nu is dat 
heel gewoon. Later kwam het witgoed. Dat was vijf 
of zes jaar na de oprichting.  
 

 
 
We zijn begonnen met stofzuigers’. Jan jr. voegt er 
aan toe: ‘Wanneer je een wasmachine moest aan-
sluiten, had je een elektricien en een loodgieter 
nodig’. Het was gezellig; de familie Spier staat graag 
in de winkel. ‘                
De klanten waren ook nieuwsgierig. ‘Wilt u het 
even voordoen?’, vroegen ze dan. Thuis gingen ze 
dan het één en ander uitproberen en dan kwamen 
ze terug en kochten het’, vertelt Jan sr. Het gezin 
bestaande uit vader en moeder plus vijf kinderen 
woonde in en boven de winkel. Inmiddels is de 
winkel beneden uitgebreid doordat de voormalige 
woonkamer en keuken bij de zaak zijn getrokken. 
Het gezin verhuisde naar de Lindenlaan. Ze moes-
ten het hebben van mond op mond reclame en 
ondanks de concurrentie van Hagendoorn en 
Beemster hielden ze prima het hoofd boven water. 
 
Import 
Pa en ma Spier kwamen niet oorspronkelijk uit 
Huizen. Voorheen woonden ze in Hilversum waar 
ze in een deel van het gebouw van Philips zaten en 
lampen verkochten. Dat gebouw moesten ze verla-
ten en zo kwamen ze in de Kronenburgerstraat 
terecht. ‘Jan viel meteen in het pulletje’, vertelt zijn 
vrouw. In die tijd kende iedereen elkaar in Huizen 
en vaak reed Jan mensen heen en weer. Ook werd 
hij er dikwijls bij geroepen wanneer er iemand 
overleden was. Het was een hechte gemeenschap. 
 
Overdracht 
In 1992 namen de zonen Jan en Henk het over. Ook 
de klanten namen ze over van hun vader. De zaak 
groeide wederom dankzij de mond op mond recla-
me. Huizen werd ook steeds groter. Er kwam veel 
nieuwbouw bij en dus nam het aantal klanten toe. 
De broers werken door het hele Gooi heen en doen 
niet alleen aan verkoop, maar ook aan reparatie. 
Henk vertelt: ‘We verkopen alleen maar A-merken 
in onze zaak’. Ze zijn sterk doordat ze klein zijn 
gebleven. Vroeger zaten hier allemaal winkeltjes; 
nu zijn dat woonhuizen geworden. Spier heeft een 
goede naam. Vaak hoort Jan sr.: ‘Ik ben even bij de 
jongens geweest. Het was zó!’. 
 
(vervolg op blz: 13) 
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(vervolg van blz: 12) 
Heden 
Henk en Jan jr. vertellen over hun werk. ‘Het is 
spannender geworden en er is veel veranderd. 
Vroeger verkocht je pick-ups en cassetterecorders, 
nu zijn dat flat screen televisies, CD spelers en DVD 
spelers geworden. De techniek is veranderd. Een 
televisietoestel neem je nu onder je arm mee. 
Wanneer er iets stuk gaat, koopt men iets nieuws,  
maar er gaat nog maar weinig stuk tegenwoordig’. 
De firma staat bekend om zijn service en snelle 
levering. Henk vertelt: ‘We zijn geen inkoopcombi-
natie, maar blijven zelfstandig. Het is ons wel vaak 
gevraagd, maar we doen het liever samen’. Zes 
dagen per week is de zaak geopend. Wat niet ver-
anderd is, is de gemoedelijkheid.  
Er hangt regelmatig een briefje op de deur dat de 
broers even weg zijn. Ze moeten dan bijvoorbeeld 
samen iets tillen.  
 
 

V.l.n.r.: Jan Spier jr., Jan Spier sr., ma Spier en 
Henk Spier poseren voor hun winkel. 
 
 
 

 
 
 
De leverancier brengt de goederen dan tijdelijk 
onder bij slagerij Van der Roest. Vader Spier komt 
niet meer in de winkel. ‘Het is altijd gegaan’, vertelt 
deze ex-marine man. In juni ontmoette hij de bur-
gemeester van Huizen op veteranendag. Met recht 
is hij trots op de zaak zoals zij nu geworden is én 
trots op zijn zoons. Heel misschien neemt zijn klein-
zoon de zaak nog eens over, maar ze oefenen be-
slist geen druk op hem uit. ‘Dat hebben wij ook 
nooit met ónze zonen gedaan’, voegt ma Spier er-
aan toe. Een groot feest komt er niet. Henk vertelt: 
‘We hadden het eigenlijk stil willen houden. Ik ver-
moed dat mijn zus de krant heeft getipt. Dat von-
den we ook wel weer leuk voor onze vader’. 
 
 
 
 
 
 

(Bron:De Huizer Courant)    (Foto: S. Oostwouder) 
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Van de Jeugdvoorzitter                 

 
Het jaar 2008 lijkt alweer een hele tijd terug, de 
voorjaarscompetitie is alweer begonnen en ook de 
trainingen en toernooien zijn weer in volle gang. 
 
Het jaar 2008 eindigde zoals altijd met het oliebol-
lentoernooi. Na al een halve finale plaats vorig jaar, 
is de winnaar dit jaar Tim Pauli geworden. Hij wist 
in de finale Kevin Kos te verslaan, die ook een heel 
goed toernooi heeft gespeeld. 
  
Ook is er natuurlijk weer het jaarlijkse Kinder Tafel-
tennis Feest georganiseerd, op 20 december. Met 
weer een groter aantal deelnemers dan vorig jaar is 
het toernooi ook dit jaar weer een groot succes 
geworden. Twee van de drie eerste prijzen werden 
in de wacht gesleept door onze eigen leden, Celia 
Klein en Kristel Koelewijn. De scholenbokaal is ge-
wonnen door de Maria Montessori school. 
 
De competitie is inmiddels ook weer begonnen, dit 
met wisselende resultaten. Het eerste jeugdteam 
lijkt het beste van start te zijn gegaan, zij staan na 
twee wedstrijden op de eerste plaats in het Lande-
lijk A. Laten we hopen dat we aan het einde van dit 
seizoen weer een kampioensfeestje te vieren heb-
ben! 
 
Ook zijn er in de afgelopen periode weer een aantal 
externe toernooien gespeeld. De belangrijksten 
hiervan waren de afdelingskampioenschappen en 
natuurlijk de halve finale van de Midden Meerkam-
pen, die in onze eigen zaal gehouden zijn. Een ver-
slag hiervan kun je verderop in de Voltreffer lezen. 
 

 
 
De komende tijd zullen er weer diverse interne en 
externe activiteiten gaan plaatsvinden, zoals de 
clubkampioenschappen in mei, een pokertoernooi 
en natuurlijk gaat de competitie ook weer gewoon 
door. Jullie zullen binnenkort meer informatie ont-
vangen over de diverse activiteiten.  
 
Natuurlijk zijn we ook nog steeds op zoek naar een 
nieuwe trainer en we hopen voor het einde van dit 
seizoen een nieuwe trainer te hebben gevonden. 
Tot het einde van het seizoen zal André Rebel de 
trainingsgroep van de competitiespelers op dinsdag 
overnemen. We zijn André hier ontzettend dank-
baar voor en we hopen dat hij ook met plezier de 
trainingen zal geven. 
 
Tot zover mijn laatste stukje als bestuursvertegen-
woordiger voor de Jeugdcommissie. Ik wil mijn 
dank uitspreken voor iedereen in de afgelopen 
jaren zijn steentje heeft bijgedragen en de vele 
inzet die is getoond voor onze jeugd. Bedankt voor 
de samenwerking!  
 
Jerry van Leeuwen 

 

Jeugdkompetitie 
 
De kompetitie is weer gestart dus zijn de zaterda-
gen weer gevuld met tafeltennis. 
Zonder wedstrijden is het maar stil op de Zaterdag, 
wat ik toch wel een beetje vreemd vind is dat als er 
op zaterdag geen wedstrijden meer zijn,dat is dus 
aan het einde van de kompetitie dan kunnen jullie 
evengoed na 12.00 uur een balletje komen slaan. 
Dat is nog gezellig ook en je blijft nog een beetje in 
conditie ook denken jullie daar eens even aan. 
Anders valt er zo een groot gat tussen de kompeti-
tie helften en moet je daarna weer heel hart trai-
nen om weer een beetje op een redelijk peil te 
komen. 
 
Ons 1e team is deze kompetitie goed van start ge-
gaan door 2 overwinningen 1 uit en 1 thuis. 
Dus dat kan nog wel wat worden deze kompeti-
tie,in de 1e wedstrijd wist Quinten al zijn wedstrij-
den te winnen en dat deden Ruben en Wouter elk 2 
keer nou dat is toch wel een goede start of niet 
soms? (vervolg op blz: 15) 
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(vervolg van blz: 14) 
En in de 2e wedstrijd ging het bijna net zo toen won 
ook Quinten er 2 hetgeen ook door Ruben en Bart 
werd gedaan,dat is dus de start waar we van had-
den gedroomd. 
 
Huizen 2 had een iets mindere start zij hebben nog 
maar 1 wedstrijd gespeeld en dat was in Soest te-
gen Shot en die verloren zij met 6 -4 en dat was 
tegen Shot 3 en dan te bedenken dat ze ook nog 
tegen Shot 2 moeten die op papier dus nog sterker 
zou moeten zijn. 
 
De 2e wedstrijd moest worden uitgesteld vanwege 
de vakantie van de spelers,nou zitten we al jaren  
met datzelfde probleem,maar dat schijnt niet an-
ders te kunnen. 
In de welgespeelde wedstrijd wist Nico 2 keer te 
winnen en dat deden Kevin en Maxim elk 1 
keer,Sander speelde deze wedstrijd niet mee. 
Jongens als jullie nou eens het voorwoord in het 
kompetitieboek lezen dan kan je zien dat ik elke 
keer weer vraag of jullie gelijk even willen kijken 
welke wedstrijd(en) niet kunnen,maar dat schijnt 
nogal moeilijk te zijn want elke keer moet weer op 
het laatste moment een wedstrijd worden omgezet 
met de moeilijkheden die daarbij ontstaan. 
Volgens mij is de vakantie allang gepland want ook 
jullie ouders kunnen niet een week van tevoren op 
het werk  komen met de mededeling volgende 
week ben ik er niet,dus ik hoop dat jullie er de vol-
gende keer echt rekening mee willen houden. 
Dan kan er misschien voor dat de kompetitie begint 
al wat worden geregeld,dat bespaart een hoop 
gebel of gemail heen en weer. 
 
Ook team 3 is niet slecht van start gegaan zij won-
nen de 1e wedstrijd en speelde de 2e wedstrijd ge-
lijk. 
Jammer dat Enrico de 1e wedstrijd niets won an-
ders had de uitslag nog hoger geweest dan de 6 – 4 
wat het nu was door de 3 overwinningen van Jorrit 
en de 2 overwinningen van Juste 
 
De 2e wedstrijd was uit en die werd gelijk gespeeld 
door 2 overwinningen van Jorrit en Robert en Juste 
die elk 1 keer wisten te winnen dus dat is best al-
lemaal hoopgevend. 
 
 
 

 
 
Huizen 4 zij hadden niet zo,n beste start je kan 
eerder zeggen dat zij slecht zijn gestart,door de 
eerste thuis wedstrijd met maar liefst 9 – 1 te 
 verliezen. In de 2e wedstrijd hebben ze weer wat 
teruggepakt door met een gelijkspel uit Culemborg 
terug te komen dat brengt dus het goede gevoel 
weer een beetje terug. 
In de 1e wedstrijd wist alleen Hendrik 1 partij te 
winnen en wisten Erik en William (welke was inge-
vallen voor Tim die was ziek) heel geen partij in hun 
voordeel te beslissen. 
 
De 2e wedstrijd ging echt gelijk op de eerste partij 
was voor Gispen de tweede voor Huizen en zo ging 
het gelijk op tot het 5 – 5 was. Ook hier wist Erik 
niet te winnen dat deden Hendrik en Tim wel zij 
wonnen elk 2 keer.Dus ook hier heb ik de hoop nog 
niet opgegeven op een goed resultaat. 
 
Huizen 5 dan hier geld hetzelfde als wat ik heb 
geschreven bij team 2 vanwege de vakantie willen 
jullie daar ook even op letten. 
Vervolg Huizen 5 zij zijn deze keer niet zo sterk 
gestart maar dat was ook te verwachten,zij speel-
den wel een klasse hoger als de vorige kompetitie. 
En is het dus echt wel een paar wedstrijdjes wen-
nen,het is niet zo dat ze nu werden weggespeeld 
hoor in die eerste wedstrijden.  
Ze werden wel allebei verloren maar wel met het 
kleinst mogelijke verschil n.l. met 6 – 4. 
Dus ook hier hoeft de hoop echt nog niet opgege-
ven te worden alles is nog mogelijk. 
 
In de 1e wedstrijd werd er door William 2 keer en 
door Kristel en Pim elk 1 keer gewonnen. 
Jammer dat William er de 2e wedstrijd niet was nu 
krijg je misschien weer zo,n zelfde situatie als vorig 
seizoen, want hij had er hier hoogstwaarschijnlijk 3 
gewonnen en die punten zijn moeilijk in te halen 
dat bleek n.l. ook in de vorige kompetitie. 
Kristel won hier al haar partijen en Pim wist er 1 te 
winnen.Dus als ik snel even  reken had het met 3 
partijen van William voor hetzelfde geld 7 – 3 voor 
ons geweest.Maar ja dat is natuurlijk achter af ge-
klets het is nou eenmaal niet zo.Dus jongens en 
meisje zet hem op en probeer weer wat punten in 
te halen , het is vorig jaar ook bijna gelukt. 
Jongens wat ik nog wel even kwijt wil is dat jullie 
wel regelmatig gaan trainen. (vervolg op blz: 16) 
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(vervolg van blz 15) 
Trainen is n.l. nooit verkeerd,het is mij al een paar 
keer opgevallen dat een speler komt trainen maar 
z’n trainingsmaatje niet zo gauw ziet en dan weer 
meteen vertrekt.(wie de schoen past). 
Dat is absoluut niet leuk,niemand begint als vol-
leerd tafeltennisser we moeten het allemaal leren. 
Denk eens na iedereen is begonnen als recreant en 
als je dan op een gegeven moment een balletje 2 
keer meer terug  kan slaan wil dat nog niet zeggen 
dat je niet meer hoeft te trainen tegen een recre-
ant,want ook hij/zij wil het leren. 
En als er een keer geen goede tegenstanders zijn 
kan nog altijd net als laatst getraind worden tegen 
de robot en ik weet zeker dat je hier niet van wint  
ook al ben je getraind,jongens ik hoop dat jullie hier 
op letten. 
 
Dat was het dan weer voor dit moment,ik hoop dat 
jullie nog een spannend en sportief vervolg hebben 
van deze kompetitie. 
 
Namens de T.C.J., Peter vd Broek   
 

Doen ze allemaal mee  

bij Huizen twee? 
 
Ja, dat heb je met een viermansteam. Er is er altijd 
één die aan de kant staat. Dit seizoen Sander Lam 
over van het derde. Tot nu toe heb ik altijd een 
indeling geloot. Eerst spelen de nummers 1, 2, 3, de 
vogende keer de nummers 2, 3, 4 enz.  
 
Dit seizoen ging het iets anders. Doordat het sei-
zoen laat begon, viel de voorjaarsvakantie meteen 
na de eerste wedstrijd. Nu heb ik in mijn team twee 
wintersportgangers en dat dient altijd in de voor-
jaarsvakantie te gebeuren. Na één week moet er 
dus al uitgesteld worden, maar ook al bekeken 
worden wie wanneer speelt en waarom niet. 
Maxim en Kevin vielen de tweede wedstrijd uit, dus 
moesten de eerste wedstrijd spelen. Alleen lotetus-
sen Nico en sander. Sander trof het niet spelen lot 
dus dat was balen.  
 
De eerste wedstrijd dus Nico, Kevin en Maxim. Wij 
naar Shot in Soest.Eigenlijk hadden we het gelijke 
spel in handen, maar Nico gaf een (bijna) gewon-
nen set uit handen. De vijfde set was hij  zo mee 
 

 
 
bezig dat hij die set ook verloor.Hij won wel twee 
sets en met de winst van Kevin en Maxim  
werd het 6-4 voor Shot. Aangezien de NTTB een 
plannig heeft die gespeend is van enig realiteitsge-
voel hebben we elk voorjaar hetzelfde: wedstrijden 
uitstellen en inhalen. Peter v.d.broek zal er wel een 
punthoofd van krijgen.  
 
Ik hoop toch nog dat de NTTB in gaat zien dat tafel-
tennis niet de enige sport is en dat rekening hou-
den met gezinnen en gezinsactiviteiten best moge-
lijk is, alleen moet er dan wel iets meer nagedacht 
worden.Vrije weken zouden gebruikt kunnen wor-
den om uitstel mogelijk te maken. Die moeten niet 
gebruikt worden om kampioenschappen te spelen. 
Dat doe je maar voor of na de competitie. 
 
Wij gaan nu na twee weken rust aan onze tweede 
wedstrijd beginnen en halen het wel op een avond 
in, want dat is de juiste tijd om de jeugd te laten 
spelen. 
 
Henk Oversteegen 

 

Kindertafeltennisfeest 2008 
 
Op 20 december heeft het jaarlijks terugkerende 
Kindertafeltennisfeest van TTV Huizen weer plaats-
gevonden. Ongeveer 80 basisschool kinderen stre-
den dit jaar om de individuele prijzen en de felbe-
geerde scholenbokaal. Deze 80 kinderen kwamen 
van 13 verschillende basisscholen. Het was goed 
om te zien, dat ondanks de slechte voortekenen, er 
toch weer heel wat scholen aan het toernooi deel-
namen.  

(vervolg op blz: 17) 
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(vervolg van blz: 16) 
’s Ochtends was het de beurt aan de kinderen van 
groep 5 en 6. De twee groepen waren door elkaar 
heen gemengd, wat dus betekent dat iedereen 
tegen zowel kinderen als groep 5 als groep 6 moest 
spelen. Aan het begin van de middag kwam Celia 
Klein van de basisschool de Parel als winnaar uit de 
strijd. Zij won in de spannende finale van Tim Hoek 
van de Koningin Wilhelmina school.  
 
Tim Hoek – Celia Klein: 9-11 12-10 8-11 13-11 9-11 
 
’s Middags konden de kinderen uit de groepen 7 en 
8 hun tafeltennistalent laten zien. Er was een apart 
toernooi schema voor de kinderen uit groep 7 en 
een apart schema voor de kinderen uit groep 8.  
 
De finale van groep 7 ging tussen twee kinderen 
van de Dr. Maria Montessorischool, Melvin van de 
Born en Nick Buding. Omdat Nick en Melvin natuur-
lijk al veel vaker tegen elkaar gespeeld hadden op 
het schoolplein van de Dr. Maria Montessorischool, 
werd het een interessante finale.  
 
Melvin van de Born - Nick Buding: 11-8 11-9 11-3 
 
In de finale van groep 8 won Kristel Koelewijn van 
de Beatrix. Zij speelde in de finale tegen Younes van 
wederom de Dr. Maria Montessorischool. De eer-
ste paar ballen versloeg Kristel zich nog op de bal-
vaste Younes, maar nadat ze de eerste game op het 
nippertje gewonnen had, kon ze zichzelf vrij       
gemakkelijk naar haar eerste beker in haar nog 
prille tafeltenniscarrière slaan.  
 
Younes-Kristel Koelwijn:  9-11 3-11 7-11 
 
Eigenlijk de hele dag, maar voornamelijk ’s mid-
dags, domineerde de Dr. Maria Montessorischool 
het deelnemersveld. Zij namen aan het eind van de 
dag dan ook dik verdiend de scholenbokaal mee 
naar huis (school?).  
Tot slot wil ik Jerry nog even bedanken voor het 
helpen bij de organisatie. Ook wil ik alle jeugdleden 
die hebben geholpen bedanken voor hun hulp. 
Zonder jullie kan de TTV Huizen dit soort toernooi-
en niet organiseren. De barman van de dag ook 
hartelijk bedankt, helaas ben ik heel even zijn naam 
vergeten, maar hopelijk wordt me dat vergeven. 
 
 

 
 

 
Namens de T.C.J., Gerben de Jong 
 

 

 

Verjaardagskalender 

TTV Huizen Jeugd 
 

   
   
   
      
   
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matthew Verloop 28 februari 13 jaar 
Erik van Haeften 2 maart 15 jaar 
Sander Lam 7 maart 14 jaar 
Robert Moesman 13 maart 17 jaar 
Jorrit Jorritsma 24 maart 16 jaar 
Hendrik Teeuwissen 17 april 15 jaar 
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Wat is je naam?  
Hendrik Teeuwissen 
 
Hoe oud ben je?  
Ik ben 14 jaar oud.  
 
Heb je broertjes en/of zusjes?  
Een broertje: Poul-Henk van 8 en een zusje: Adri-
Nelle van 3 
  
Op welke school zit je en in welke klas?  
Erfgooiers College 3VD.  
 
Hoelang zit je nu op tafeltennis?  
Ik zit 3,5 jaar op tafeltennis.  
 
In welke klasse speel je met je team?  
Ik speel in de 4e klasse.  
 
Welke club speel je het liefst tegen en waarom?  
Dat maakt mij niet zo veel uit. 
  
Wie vind jij de leukste trainer?  
Marti Hendriksen  
 
Waarin ben je het best met tafeltennis?  
Verdedigen  
 
Waar vind je zelf dat je nog op moet trainen?  
Topspin  
 
Wat is tot nu toe je leukste tafeltennismoment?  
Kampioen worden in de 5e klasse  
 
Wat vind je van de club?  
Super  
 
Vind je dat er iets op de club moet veranderen? Zo 
ja, wat dan?  
Nee het is allemaal wel goed 
 
 
 
 
 
  

 
                                                                                          
 
 

 
 
 
Waar zou je zeker aan mee doen als de club dat 
organiseert?  
Toernooien   
 
Heb je naast tafeltennis nog andere hobby´s?  
Computeren en lezen  
 
Wat is je favoriete drankje?  
 7up 
 
Wat eet je het liefst?  
Poffertjes  
 
Wat is je favoriete voetbalclub?  
AJAX!  
 
Wat vind jij de beste film die er is?  
De nieuwste James Bond film. (Quantum of Solace 
– red.)  
 
Naar welke muziek luister je meestal?  
Pop 
  
Aan wie wil je dat deze vragen de volgende keer 
worden gesteld? 
Erik Molenaar 
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Oliebollentoernooi 2008 
 
Op 30 december 2008 kon de jeugd van T.T.V. Hui-
zen weer strijden om de titel ‘Prima Donna Kaas 
Oliebol van het Jaar’. Ongeveer 30 kinderen, zowel 
leden als niet-leden, deden op deze dag een gooi 
naar de titel. Zoals elk jaar werd er op deze dag met 
een handicap systeem gespeeld, wat dus betekent 
dat de goede spelers punten voor moeten geven 
aan de minder goede spelers. Hierdoor waren er 
enkele zeer spannende wedstrijden. Want waar 
niet leden normaal kansloos zouden zijn tegen bij-
voorbeeld Quinten van Dissel, hadden ze nu wel 
een kans, aangezien ze maar liefst tien punten 
voorsprong kregen. 
 
In de finale van de hoofdronde stonden uiteindelijk 
twee leden van T.T.V. Huizen tegenover elkaar. Tim 
Pauli won uiteindelijk in vier games van Kevin Kos. 
Eerder op de dag had Tim Pauli ook al Wout de Wit 
(winnaar van vorig jaar) uitgeschakeld. Daarmee 
was hij de terechte winnaar. Ook was er een troost-
ronde, dat is een finaleronde voor de verliezers. 
Niet-lid Dirk-Jan de Wit won in de finale van de 
troostronde van recreant Mathew van Loo." 
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag, 
waarbij spannende en vooral sportieve wedstrijdjes 
werden gespeeld. Ik wil Jerry, Henk Klein en de 
barmannen van die dag nog even bedanken, voor 
de broodnodige ondersteuning. Tot slot wil de 
T.T.V. Huizen 'Don Fiets en Ski Shop' uit de Ooster-
meent, nog bedanken voor het aanbieden van de 
lunch voor álle deelnemers. De kinderen hebben 
heerlijk gegeten.  
 
Namens de T.C.J., Gerben de Jong 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Midden Meerkampen 1/2 finale 
 

Voor de afdeling Midden Nederland zijn de Midden 
Meerkampen in drie etappes verdeeld. De 1e ronde 
was op 13 december 2008 bij de TTV Hilversum in 
Hilversum, de halve finale was op 24 januari 2009 
bij de TTV Huizen in Huizen en de finale zal zijn op 9 
mei 2009 bij Almeerspin in Almere. 
 
Voor de halve finale hadden 10 spelers van TTV 
Huizen zich geplaatst en wel Erik, Tim, Juste, Enrico, 
Sander, Nico, Kevin, Maxim, Quinten en Ruben. 
 
Uit de eerste ronde waren er 5 spelers overgeble-
ven en 5 andere spelers waren direct geplaatst. 
De dag was ingedeeld in vier groepen. Er werd ge-
speeld in twee sessies: een ochtendsessie en een 
middagsessie. 
 
Het was een mooie dag met leuk en spannend ta-
feltennis. Uiteindelijk zijn er 5 spelers geplaatst 
voor de finale op 9 mei bij Almeerspin. Deze spelers 
zijn Juste, Sander, Nico, Quinten en Ruben. Heren, 
gefeliciteerd en veel succes in de finale. 

 
Voor de uitslagen kan je kijken op 

www.nttb-midden.nl 
 

 Ik hoop dat iedereen een leuke dag heeft gehad en 
zie de meesten van jullie in de volgende ronde. 
 

Cees Lam 
Coördinator Externe Toernooien. 
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Afdelingskampioenschappen 

Midden Nederland 
 

De afdelingskampioenschappen zijn gespeeld op 10 
en 17 januari 2009. 
 
Op 10 januari zijn we per auto richting Hilversum 
gegaan om een goede start 
te maken om veel bekers 
mee naar huis te nemen, 
maar wat kan een dag an-
ders lopen. 
 
Om ongeveer 08.00 uur 
haalde ik William, Pim,  
Hendrik en Kristel op en we 
vertrokken met veel goede 
moed naar Hilversum, waar 
een groot toernooi ons te 
wachten stond. 
 
De eerste partijen waren dubbelpartijen. De dub-
bels werden gespeeld door Pim / Kristel  en 
William / Hendrik. Beide dubbels hadden het zwaar 
en redden het niet om een ronde verder te  komen.  
 
In de klasse op sterkte werd er beter gespeeld en 
een aantal kwam door de poule heen en begon aan 
de afvalrondes, maar ook hier konden wij geen 
finale- plaatsen afdwingen.  
 
In de eigen leeftijdklasse was het beeld hetzelfde 
als in de klasse op sterkte. Ook hier konden wij 
geen finaleplaatsen afdwingen en was er geen 
BEKER voor de spelers, maar wel een medialle voor 
elke speler/speelster. 
 
 Ik hoop dat iedereen een leuke dag heeft gehad. Ik 
heb in ieder geval genoten van jullie sportief en 
professioneel tafeltennis. 
 

 
 
 

Deel 2 
 
Op 17 januari gingen wij met drie auto’s naar     
Hilversum.Jerry had een aantal jongens meegeno-
men, Bram had eenpaar jongens meegenomen en 
zelf had ik ook een auto vol.  
 
Met 11 jongens gingen wij richting Hilversum en wij 
hoopten om dit keer met een bus vol bekers huis-
waarts te keren.TTV huizen had volgens mij nu 
recht op de wisselbeker. Het liep in het begin he-
lemaal goed. De meeste spelers kwamen door de 
poules heen en konden aan de afvalrondes 
beginnen, maar ook hier geen finaleplaatsen, al 
was Jorrit ernog het nog het dichtste bij.          
 
Jorrit verloor in een 5 setter dehalve finale en viel 
daardoor net buiten de bekers. 
Een leuke dag, maar toch wil ik alle jeugd vragen 
om volgende keer wel met een aantal bekers terug 
te komen, zodat ik foto’s kan plaatsen van onze 
spelers met een beker in de hand. 
 
Iedereen bedankt voor zijn inzet, omdat dit weder-
om een leuke en gezellige dag was. 
 

Voor de uitslagen kan je kijken op 
www.nttb-midden.nl 

 
Cees Lam 
Coördinator Externe Toernooien. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Voor in je Agenda 
Wanneer: Wat:  Voor wie: 
28 februari Heren 1 & Jeugd 1 Jeugd & Senioren 
28 maart Heren 1 & Jeugd 1 Jeugd & Senioren 
01 april Algemeen leden vergadering  Jeugd & Senioren 
18 april  Heren 1 & Jeugd 1 Jeugd & Senioren 
25 april Heren 1 & Jeugd 1 Jeugd & Senioren 
25 april Deadline voltreffer Jeugd & Senioren 
06 juni Deadline voltreffer Jeugd & Senioren 
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Tafeltennis als vermaak 

 

Tafeltennis is begonnen als salonspel. Het werd in 

Engeland eind vorige eeuw gespeeld door de goede 

stand als variant op het tennis. Eerst werd gespeeld 

met een soort rackets en een balletje van kurk. Het 

spel had niet de bedoeling om aanvallend te zijn; 

de bal werd naar elkaar toegespeeld zonder te sco-

ren. Dat tafeltennis zich heeft ontwikkeld tot een 

serieuze wedstrijdsport waarbij op een ingewikkel-

de manier elkaar de bal naar elkaar toe wordt ge-

speeld, heeft een paar oorzaken. Ten eerste werd 

in 1880 door de Engelse ingenieur James Gibb het 

celluloidballetje uitgevonden. Hierdoor kon gege-

ven effect het spelverloop bepalen. Het kurkballe-

tje absorbeerde dat effect. Het racket werd ver-

vangen door een houten plankje. Het plankje was 

met kurk bekleed. Dat duurde tot 1902. Toen ge-

beurde een ongeluk met grote gevolgen. Het was 

vlak voor de nationale kampioenschappen in Enge-

land. De topspeler Goode had zware griep, wat 

eigenlijk betekende dat hij kansloos zou zijn.  

Met zijn slechte conditie kon hij het in ieder geval 

niet redden. Hij zocht de oplossing in een truc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hij ging praten met een bevriend chemicus en hij 

vroeg, of er niets mogelijk om zijn bat aan te pasen.  

De man had een winkel, waarin een rubber geld-

matje lag. Dat had aan de ene kant noppen en de 

andere kant was glad. Hij plakte het op zijn bat ging 

spelen tegen de toen regerend wereldkampioen 

Parker, waar hij in de finale tegen moest. Toen 

werd nog tot 50 punten gespeeld. Toen Goode dat 

bereikt had, had Parker er nog maar 3. Nu kan er 

niet meer over tafeltennis worden gesproken, zon-

der het materiaal eerst te behandelen. Vooral de 

Chinezen komen steeds met nieuwe rubbers, die 

sinds kort wel zijn gebonden aan bepaalde dikten. 

Er wordt bij de ITTF (International Table Tennis 

Federation)gestemd om bepaalde rubbers te ver-

bieden. (bron:internet) 




