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mening willen geven op het doen en laten van de
bestuursleden en commissieleden.
Laat uw stem horen.

S S E R S L A T I J N

Het jaar is koud begonnen (letterlijk) en de nieuwe
VOLTREFFER ligt alweer in de bus. En laten we hier
trots op zijn. Al 44 jaar brengt de Tafeltennisvereniging een clubblad uit. Even terug kijken wat de
eerste 1 ½ maand van dit jaar de revue heeft gepasseerd.

Vacatures
Op de afgelopen nieuwjaarsbijeenkomst heb ik al
bekend gemaakt dat zowel de penningmeester, Monique Gerritsen, als de secretaris, Pieter Bosch, hun
bestuurslidmaatschap beëindigen. Ik respecteer uiteraard hun besluit, maar dat betekent dat voor hun
nieuwe kandidaten gezocht moeten worden. Helaas
is ons dat tot op heden niet gelukt.

Op 5 januari de nieuwjaarsbijeenkomst die zoals gebruikelijk door velen werd bezocht.
De eerste twee zaterdagen van het jaar het voor de
negentiende keer gehouden 4 tegen 4 toernooi voor
de E-tjes en F-jes van de voetbalvereniging Huizen.
Een toernooi dat voor onze vereniging ook financieel
van grote waarde is. Volgend jaar zal het de twintigste keer zijn en daar zullen we in ons jubileum jaar
extra aandacht aan besteden.

Wat betreft de functie voor penningmeester is tijdens de laatste bestuursvergadering geopperd om
deze gezien het vele werk uit elkaar te trekken. Bespreekbaar/gedacht wordt aan twee personen, te
weten één die verantwoordelijk is voor de ledenadministratie en contributie-inning en één voor de overige werkzaamheden, waarvan er één persoon plaats
zal nemen in het bestuur.
Mocht u interesse hebben in één van deze functies,
penningmeester of secretaris, en wilt u nadere uitleg
over wat daar onder verstaan wordt, kunt u contact
opnemen met Frank Hagen, Thijs Fennis of ondergetekende.
Ik ga er vanuit dat we op de algemene ledenvergadering de nieuwe bestuursleden kunnen begroeten.

Dan een zeer geslaagd, zeker door het grote aantal
deelnemers/-sters, van de Algemene Clubkampioenschap voor senioren. Een goede keuze van de betreffende commissie om dit kampioenschap niet aan het
eind van het seizoen te laten plaatsvinden, maar de
clubkampioenschappen voor de eigen klasse nu naar
het eind te zetten. Verderop in het clubblad staat
ongetwijfeld een verslag. En dan weer het begin van
het voorjaar kompetitie met 13 senioren teams en 6
jeugdteams.

Prima Donna Kaas

Algemene ledenvergadering

Ik kan u melden dat het sponsorcontract met PRIMA
DONNA KAAS is verlengd. Het nieuwe contract gaat
over jaren 2010 tot en 2012. Veel dank hiervoor zijn
we verschuldigd aan Frank Hagen voor wat betreft
de onderhandelingen, maar zeker aan Jan Kos, directeur-eigenaar van Prima Donna Kaas, die toch weer
bereid is om onze vereniging financieel te steunen.
Voor degenen die dat niet weten, Jan Kos is voorzitter van de volleybalvereniging Huizen die uiteraard
onder de naam Prima Donna Kaas spelen. Een vereniging die heel ambitieus is, want zij hebben een fulltime trainer in dienst. Daar dromen wij soms van.
Sportief gaat het ze ook voor de wind en zijn nu bezig
om in Huizen een eigen sporthal te krijgen in
samenwerking met nog een paar verenigingen.
(vervolg op blz:3)

Verderop in dit clubblad treft u de uitnodiging aan
voor de algemene ledenvergadering die wordt gehouden op woensdag 31 maart 2010. De aanvang is
20.00 uur en ik hoop en reken erop dat de kantine
die avond vol zit met mensen die hun
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(vervolg van blz:2)
Adverteerders

Net een maand later vond er tijdens een competitiewedstrijd een botsing plaats tussen Ab de Weerd
en een speler aan een andere tafel.

De afgelopen maanden hebben diverse personen
zich ingezet om de komende twee jaren het clubblad/kompetitieboeken weer te vullen met advertenties. Ondanks de economische crisis is het gelukt om
bijna 6 pagina’s in de Voltreffer en 2 pagina’s in het
competitieboek gevuld te krijgen. Dank aan de degenen die daar aan meegewerkt hebben maar zeker
dank aan de adverteerders die vertrouwen in ons
hebben en de vereniging daardoor financieel ondersteunen, waardoor het mogelijk blijft om ook de komende twee jaar weer een clubblad/competitieboek
uit te brengen.

Ab viel op de grond en hij had een, naar het zich liet
aanzien, behoorlijke blessure. Zelf heb ik het ongeval
niet zien gebeuren, want ik was even in de kleedkamer. Gelukkig was er een speler van Rega die het
hoofd koel hield en adequate hulp verleende. Ik nam
contact op met het ziekenhuis en wij besloten om
met Ab naar het ziekenhuis te gaan.
In beide ongelukjes, zowat binnen een maand, waren
we mede afhankelijk van hulp van buitenstaanders.
Er is geen draaiboek voor ongelukjes op de club, er is
zelfs onbekend wie een EHBO diploma heeft, of wie
kan helpen.

Jubileum
Volgend jaar, 5 januari 2011, bestaat de vereniging
60 jaar. Momenteel is een commissie bezig om een
programma op te zetten. In de loop van het jaar zullen zij, hetzij via de infomail, hetzij via de Voltreffer u
op de hoogte brengen van wat er gaat gebeuren.
Wel kunt u vast in uw agenda de volgende data noteren, te weten vrijdagavond 7 januari 2011 en zaterdag 8 januari 2010.

Toen ik nog in een commissie zat, heb ik er bij het
bestuur op aangedrongen om te inventariseren wie
een EHBO cursus of een reanimatie cursus wilden
volgen en waar dat zou kunnen gebeuren. Ik weet
nog wanneer dat was. Dat was op het moment dat ik
bij de 55+ club het een en ander ging coördineren.
Dus bijna twee jaar geleden. Ik denk dat er nog geen
actie door het bestuur is ondernomen. Dat valt me
van een bestuur dat zo gestructureerd wil werken
een beetje tegen. Vergaderingen moeten volgens
een bepaalde lijn verlopen, als je dat niet kan, wil
men je wel sturen en mensen die wel kunnen vergaderen over je schouder mee laten kijken en goede
tips geven. Het besluitenlijstje bijwerken is ook een
goed vergaderpunt en afhandeling van besluiten
hoort daar natuurlijk ook bij, of heeft men liever dat
er eerst een ramp moet plaats vinden voor er actie
ondernomen wordt?

Tot slot
Ik wil u aansporen om eens op zaterdagmiddag te
komen kijken bij de jeugdwedstrijden en het eerste
seniorenteam. De jeugd begint om 14.00 uur en de
senioren om 15.00 uur.
U zult versteld staan van de prestaties die door hun
geleverd worden.
Via de site www.ttvhuizen.nl kunt u volgen wat de
prestaties zijn.
Jan Visser
Voorzitter

Henk Oversteegen
Calamiteitenplan??

Afdelingskampioenschappen 2009/2010
Senioren

Graag wil ik naar aanleiding van een tweetal ongelukjes op de club aandacht vragen voor een calamiteitenplan.
Tijdens het niet-leden oliebollentoernooi botste Peter Veenboer tegen een van de luiken aan. Het bloed
vloeide in die mate dat er maatregelen getroffen
moesten worden die niet op de club konden gebeuren. Eén van de deelnemers was bereid om met Peter naar het ziekenhuis te rijden, alwaar de hoofdwond goed verzorgd werd.

Sinds jaren kwam T.T.V. Huizen weer eens met een
aardige afvaardiging richting de afdelingskampioenschappen. Voorgaande jaren was de opkomst (2, 4,
2, 5, 5) en dit jaar haalden we de acht.
Keurig verdeeld of de hogere en lagere klassen.
De eerste zondag (10/01) kwamen Cees Lam, Marcus
Witteman, Yorick Westland en ondergetekende uit.
(vervolg op blz:4)
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(vervolg van blz:3)
Een aantal wisten door te dringen in de vervolg rondes van het enkelspel alleen niemand wist hier in de
prijzen te vallen.
Bij de dubbelklasse 4 wisten beide teams ver te komen. Het team van Cees en Marcus werd in de halve
finale uitgeschakeld, wat heel jammer was, omdat
we anders een Huizers onderonsje hadden gehad in
de finale. Waar Cees en Marcus in de halve finale net
niet wisten te winnen van het team Ozie/ZTTV konden Yorick en ondergetekende dit wel tegen dat
team.
(foto: ttv Hilversum)
Nu hopen dat er volgend jaar nog meer mensen van
T.T.V. Huizen meedoen en wederom een berg prijzen
in de wacht wordt gesleept.
Namens de T.C.S.
Bram Gerritse
Opgave najaarscompetitie 2010
Voor niet competitie spelers
(foto: ttv Hilversum)
De tweede zondag (17/01)werden de wedstrijden
van de hogere senioren gespeeld. Hieraan deden Patrick Visser, Ruben Lam, Jerry van Leeuwen en Robert Bunschoten mee voor T.T.V. Huizen.

Medio mei moet de nieuwe teamsamenstelling naar
de bond en de T.C.S. moet inventarissen
of er onder de leden die nu geen competitie spelen
behoefte is omdat te gaan doen. Van sommige is
bekend dat ze het niet willen, van anderen is het niet
bekend, misschien willen ze eerst wat informatie dat
kan bij de T.C.S. leden en natuurlijk bij de trainers
Henk en Ina. Wij willen graag weten voor half april
wie interesse heeft in competitie spelen.
Voor informatie en opgave de T.C.S. leden:
(Frank Hagen en Bram Gerritse en ondertekende)
En de trainers:
(Henk Overstegen en Ina Busscher)
Namens de T.C.S.
Bert Jongerden A.C.L.
E-mail: bertjongerden@ziggo.nl

(foto: ttv Hilversum)
Deze dag werden er beduidend meer prijzen mee
naar huis genomen. Patrick wist een knappe tweede
plek te veroveren in de verzamelklasse 2. In ratingklasse 4 wist Ruben, Jerry net achter zich te laten,
zodat Jerry de tweede prijs mee mocht nemen. Ruben en Jerry waren ook succesvol in de dubbelklasse
2. Hier wisten ze de eerste plek te veroveren.
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HUIZEN

UITNODIGING

ALGEMENE LEDEN VERGADERING
TAFELTENNISVERENIGING
HUIZEN

31-maart-2010

“DE KLOEF”

20.00 uur

Degenen die vorig jaar op de A.L.V. aanwezig waren krijgen automatisch de totale verslagen.
Belangstellenden zijn van harte welkom en kunnen een exemplaar ontvangen
door zijn/haar naam te noteren op de intekenlijst in de kantine.
U ontvangt dan de volledige verslagen thuis.

AGENDA ALGEMENE LEDEN VERGADERING
1 Opening
2 Ingekomen stukken en mededelingen
3 Notulen A.L.V. 1 april 2009
4 Bespreking van de jaarverslagen
5 Verenigingsonderscheidingen
6 Bestuursverkiezing
Pauze
7 Benoeming kascontrolecommissie
8 Begroting 2010
9 Rondvraag
10 Sluiting
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TOELICHTING AGENDA A.L.V.
31-maart-2010
20.00 uur

4 Bespreking van de jaarverslagen
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Jaarverslag van de secretaris
Jaarverslag van de kascontrolecommissie
Jaarverslag van de penningmeester
Jaarverslag van de Technische Commissie Jeugd
Jaarverslag van de Technische Commissie Senioren
Jaarverslag van de Promotie en Advies Commissie
Jaarverslag van de Zaal en Kantine Commissie

5 Verenigingsonderscheidingen
a.

b.
c.

Speldjes
- 10 jaar lidmaatschap
(Lammert Beekhuis, Leo van Bijleveld, Gerben de Jong, Goos Westland)
- 25 jaar lidmaatschap (Robert Bunschoten, Henny Dekker, Alex Smit)
- 50 jaar lidmaatschap (geen kandidaten)
Lid van verdienste / Erelidmaatschap
Mentaliteitsbeker

6 Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar:
Vertegenwoordiger T.C.J.

:

Harry Kempers

Aftredend en niet herkiesbaar:
Penningmeester

:

Monique Gerritse - van de Brug

:

Pieter Bosch

Tussentijds aftredend
Secretaris

Het bestuur stelt Thijs Fennis voor, als kandidaat voor de functie Vertegenwoordiger P.A.C.,
die de functie sinds augustus 2009 a.i. bekleedt, de functie was vacant.
Tot op heden zijn er geen kandidaten voor de functie van Secretaris en Penningmeester.
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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Niet-leden Prima donna kaas
oliebollentoernooi 2009

Van de deelnemers naar het ziekenhuis gebracht en
daar is het gelijmd. Ja, de medische wetenschap
staat voor niets. Maar….

Voor deze titel is drie keer de woordwaarde van toepassing.

Dus geen mogelijke finale tussen Ed en Peter. De
laatste acht waren Marco van de Pol, Julian Meier,
Arie Hoek, Piet Versteeg, Ed Appelboom, Bianca
Steen, Peter Kramer en Jan van Wessel.
Zij streden om de prijzen. Uit eindelijk werd Ed Appelboom eerste, hij moest eigenlijk twee finales spelen, eerst tegen Jan van Wessel en daarna om de
eerste plaats tegen Julian Meijer, Arie Hoek en Jan
van Wessel volgden op respectievelijk de, 3e en 4e
plaats. Het was een geslaagd toernooi.

Dit jaar waren er veel deelnemers, wel 28. Natuurlijk
heb je enige mutaties op het laatste moment, maar
daar heb je het huizer kwartiertje voor. Dus om precies 20.00 uur begonnen we met vier poules. We
hebben in twee zalen gespeeld. Het was erg gezellig.
Er waren toch veel oud-leden die we in tijden niet
hadden gezien. Esther Zwart en Stefan Bunschoten
speelden of ze nooit weg waren geweest. Ook Julian
Meier kwam heel goed uit de verf.

Henk Oversteegen

En dan waren er natuurlijk de vaste gasten, maar ook
mensen die we nog nooit spelend op de club hadden
gezien. Martijn Majoor kwam echt voor het eerst op
de club kijken. Na jaren geleden voor het laatst in
Amstelveen competitie gespeeld te hebben, liet hij
zien dat hij het spelletje nog goed meester is Ook
Jaap en Anneke Schipper bleken de club nog niet
vergeten te zijn. Leuk vond ik dat er veel ouders van
jeugdleden meededen. Zo waren er Wim en Lida
Koelewijn, ook zusje Chantal deed mee. Ook de familie Hoek was vertegenwoordigd door Naomie en
Wim, terwijl ook Caroline Ohm aanwezig was. Over
elk spelletje is wel een verhaal te vertellen, maar dan
wordt het vervelend.

Prima Donna Kaas Oliebollentoernooi
2009 (leden)
De aanloop naar het oliebollentoernooi voorspoedig.
De PAC regelt de loterij en publiciteit, de ZKC regelt
de barbezetting (Henk Boot) en bevoorrading en de
TCS regelt de toernooiorganisatie, inschrijvingsmogelijkheden (Maarten had dit jaar de mogelijkheid geboden om elektronisch, via de website, in te schrijven en deze optie is ook daadwerkelijk gebruikt.) en
de toernooiprijzen. Bij deze wil ik alvast iedereen
weer bedanken die meegeholpen heeft om dit toernooi tot een succes te maken.

Eén feit wil ik nog apart vermelden. Het is jaren geleden dat er bloed gevloeid heeft tijdens een partijtje
tafeltennis. Peter Veenboer wist dat voor elkaar te
krijgen.

Er zijn dit jaar uiteindelijk 42 inschrijvingen. Dit levert
zes poules van zeven op. Iedereen heeft zijn inbreng in de poule-indeling, daar ieder een lootje
moet trekken met zijn poulenummer erop.
De nummers één en twee van de poule mogen doorgaan naar de afvalrondes, tevens om op een mooi
getal uit te komen mochten er ook nog vier van de
nummers drie door.
Deze werden bepaald door middel van loting. Bij
poule F was het nog een heel rekenwerk om te bepalen wie de nummers 1 t/m 5 waren. Er waren namelijk vijf spelers met 4 punten geëindigd.
Gelukkig hadden die spelers het rekenwerk al zelf
goed gedaan. Achteraf gecontroleerd en alles klopte.
Na de achtste finales mochten de verliezers een kleine attentie in ontvangst nemen.

Hij wilde een balletje oprapen vlak bij de luiken. Hij
schampte met zijn hoofd langs de metalen rand en
het bloed vloeide rijkelijk. Hij is uiteindelijk door een

De overige acht mochten verder gaan strijden voor
de prijzen en voor de felbegeerde oliebollenbeker in
de kwartfinales.(vervolg op blz:8)
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(vervolg van blz:7)
Advies Commissie, hier ook bij aanwezig zijn maar
helaas werd Thijs geconfronteerd met een sterfgeval
in de familie. Jan Kos en ik hebben gesproken over de
organisatie van onze T.T.V. en zijn V.V.H. (Jan is voorzitter bij volleybalvereniging Huizen), de uitdagingen
maar ook de prestaties van de verenigingen. Na een
uitgebreide evaluatie van de afgelopen jaren en onze
doelen voor de toekomst zijn we tot een verlenging
van het sponsorcontract gekomen. Na een lange
avond praten met een voldaan gevoel weer naar huis
en naar bed.
Dinsdagavond bijtijds naar de club om het laatste
stukje van de jeugdtraining mee te krijgen, die op dat
moment nog geleid wordt door Cees Lam.
De T.C.J. had mij het verzoek gedaan om samen met
Cees te praten met onze nieuwe trainer John Scott,
om hem warm te krijgen onze jeugd te trainen en
misschien ook onze senioren. Cees deed de opening
en vertelde ronduit over onze jeugd, af en toe deed
ik een aanvulling en toen bleek dat we allemaal op
dezelfde golflengte zaten heb ik vaste afspraken gemaakt met John. Overigens zat Gijs Molenaar er ook
bij vanwege zijn technische kennis en hij had wel
eens tegen John gespeeld, altijd handig als je wat
meer informatie hebt over iemand.

De finale werd uiteindelijk gespeeld tussen Jerry en
Geert. Deze finale mocht met recht een finale genoemd worden. Een vijf gamer waarbij twee games
met slechts twee punten verschil werden beslist. In
dit geval had Jerry de langste adem en mag zich dit
jaar Oliebol van T.T.V. Huizen noemen.
Voor de volledigheid nog even de nummers 1 t/m 8.
Jerry van Leeuwen, Geert Molenaar, Patrick Visser,
Rene Pauli, Quinten van Dissel, Jurriaan Dekker, Yorick Westland en Piet Knop.
Namens de T.C.S.
Bram Gerritse

Als club kunnen wij tevreden zijn over zoveel trainers, die al dan niet dagelijks klaar staan om training
te geven of in te vallen als er hulp nodig is. Al pratend ging de tijd toch sneller dan ik gehoopt had
waardoor ik het te laat vond om zelf nog een balletje
te slaan. Normaal gesproken probeer ik op dinsdagavond, mits ik geen afspraken heb, altijd te trainen.
Naast dat ik het nodig heb is het ook leuk om je gedachten even te verzetten. Dus maar even rond gekeken of ik geschikte kandidaten zag om te benaderen, ik ben namelijk ook bezig iemand te krijgen die
Monique als penningmeester op volgt.

De tafeltennisweek van een …
Al die jaren ben ik buiten schot gebleven maar nu
moet ik er dan toch aan geloven. Misschien komt het
omdat ik sinds mijn terugkeer in het bestuur dusdanig lastig ben dat Jan Visser dacht laat die …… maar
eens zweten door een stukje in de Voltreffer te moeten schrijven.
De stukjes die ik in het verleden schreef in de Voltreffer kenmerkte zich door een zakelijke weergave van
feiten en het tot in detail omschrijven van zaken die
op dat moment speelden. Voor degene die hier niet
van houd is het pech want dat blijft ook zo, ik heb
mezelf nooit kunnen betrappen op een ontspannen
manier van schrijven, laat staan humoristisch. Dit
laat ik graag over aan anderen, zoals bijvoorbeeld
Henk Klein of Joop Rövekamp.

Woensdagavond bestuursvergadering om kwart
over acht. Ik probeer dan op tijd te zijn want degene
die te laat is moet gebak regelen en dat kan in de
papieren gaan lopen. Nu valt dat gelukkig mee want
meestal is Monique te laat en die hoor ik nooit over
de kosten maar misschien komt dat omdat ze de
penningmeester is. Of verwar ik me nu met mijn
werk. De voorzitter volgt strak de agenda en iedereen doet haar of zijn zegje als hun betreffende taak
aan de beurt is. Soms ontstaat er een discussie als er
een gevoelig onderwerp passeert, je kunt nu eenmaal niet allemaal dezelfde mening hebben.
(vervolg op blz:9)

Ik ga nu mijn best doen om de week van …… te beschrijven.
Maandagavond had ik een afspraak met Jan Kos van
Prima Donna Kaas, onze hoofdsponsor. Eigenlijk zou
Thijs Fennis, verantwoordelijk voor onze Promotie en
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(vervolg van blz:8)
Gezamenlijk komen we altijd tot een compromis en
een besluit. Het enige waar ik me wel eens aan irriteer is als er zaken behandeld worden die in de afgelopen 12 jaar uitvoerig besproken zijn en waar een
besluit in genomen is genegeerd worden doordat
men er niet bekend mee is. Maar ondanks dat blijven
we proberen om stapje voor stapje weer een geoliede machine te worden.

zaterdag komen de kwaliteiten van de Z.K.C. met
haar vrijwilligers naar voren, met een speciaal dank
aan de kookkunsten van de familie Klein. Op zaterdag probeer ik wel op de fiets te komen, als de
buurman mij tenminste de weg wil wijzen door mee
te fietsen, zodat ook ik een Wanta kan drinken. Na
het eten blijf ik meestal nog even hangen en soms
kan ik dan meteen door naar de pokeravond die om
de beurt bij iemand thuis gehouden wordt.

Donderdagavond breng ik het liefste door met mijn
gezin vooral ook omdat mijn vrouw overdag druk is
met haar schoonheidssalon en twee avonden in de
week dansles, AeroShape en BodyPump, geeft bij
SportPoint. Naast ons werk en hobby’s blijft er niet
echt veel tijd over om samen op de bank te zitten,
we proberen natuurlijk altijd een gezonde balans te
vinden tussen het gezin, werk en hobby’s.

Zondag maak ik qua papierwerk de grootste klap van
de week. Tussen alle activiteiten door lees ik door de
week mijn mail en probeer ook meteen te antwoorden maar het meeste doe ik op zondag.
Of het nu het uitwerken van de commissienotulen is,
het voorbereiden van de bestuursvergadering of
andere projecten waar ik me voor aangeboden heb.
Mijn vrouw vindt vervolgens dat ik te lang op zolder
zit en roept me dan om op visite te gaan, iets te ondernemen of zondag te houden.

Vrijdagavond speel ik meestal competitie, helaas ook
wel eens een uitwedstrijd door de weeks, met mijn
teamgenoten. Ik stel ze even voor. Onze topper is
moeilijk te verstaan tenzij je hem al langer kent en de
tijd neemt, we kunnen altijd op hem rekenen. Een
eeuwig talent, waarbij het heilig vuur of aanwezig is
of helemaal kwijt is, die probeert zonder blessures
het seizoen probeert door te komen. Een dame die
zich altijd voor neemt om vaak te komen spelen
maar dit resulteert uiteindelijk altijd in het op nieuw
voorstellen aan elkaar, zolang zien we elkaar dan
niet. Een medebestuurslid die heel constant speelt,
soms rare uitschieters heeft maar heel fijn in omgang
is. En als laatste onze oudste speler die ook de wijste
zou moeten zijn, al is dat vaak ver te zoeken en gedraagt hij zich meer als onze jongste speler, waar wij
van verliezen daar wint hij van en andersom. Na de
wedstrijden blijven we meestal hangen tot in de kleine uurtjes, waarbij ik nuchter soms de vreemdste
discussies aan moet horen van personen uit team 5,
wel heel leuk. De reden dat ik dan nuchter ben is
eenvoudig, ik ben namelijk te beroerd om op de fiets
te komen en ik weet de weg niet in mijn eentje.

De hierboven omschreven activiteiten hebben niet
allemaal in één week plaats gevonden maar geven
wel een goed beeld waar ik zoal mee bezig ben. Als ik
dit zelf lees in de Voltreffer weet ik zeker dat ik zaken
vergeten ben te vermelden, maar ja ik kan ook niet
de hele Voltreffer vol tikken.
Ik geef hierbij de pen door aan mijn meest gewaardeerde buurman. Van hem hoor ik bijna dagelijks
wat hij allemaal wel niet doet in het huishouden, op
vrijdags komt hij altijd buurten bij mijn vrouw terwijl
ik hard aan het werk ben. Soms, als er een echt topduo nodig is, draaien we samen bardienst. Na jaren
samen in het bestuur gezeten te hebben ben ik benieuwd of hij nu echt zo druk is als huisman en wanneer hij weer naast mij komt zitten in het bestuur.
De meeste van jullie weten over wie ik het heb. Zo
niet, afwachten tot de volgende Voltreffer dan maar.
Oh ja, dit was de week van Frank Hagen, voorzitter
T.C.S.

Zaterdagmiddag kom ik na het voetballen even naar
de club om te kijken of het nog gezellig is. Ik zeg zelfs
af voor voetballen als onze eerste teams thuis spelen, dit seizoen helemaal want Heren 1, Jeugd 1 en
Jeugd 2 spelen gelijk thuis op landelijk niveau. Een
grote groep leden komt dan kijken, sommigen nemen zelfs hun vrouw en kinderen mee. Waarschijnlijk vanwege de tot kinderhonk omgebouwde bestuurskamer en de voortreffelijke keuken. Vooral op

Huizen 7 wordt Huizen 8
De inhoud van dit stukje voor de Voltreffer heb ik al
drie keer veranderd. In de eerste versie hadden we
een wedstrijd gewonnen en stonden we gedeeld
bovenaan.
Nou toen konden we natuurlijk meteen kampioen
worden..(vervolg op blz:10)
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(vervolg van blz:9)
Nu kennen we onze plaats weer en moeten we vechten voor behoud in de vierde klasse. Bovendien moeten we vechten om Huizen acht te blijven. Het team
van Marcel is ons al gepasseerd en je weet maar
nooit hoe het kan verlopen. Binnen de kortste keren
kunnen we vallen tot team 18 ( 18 brengt altijd geluk). Maar zoveel competitiespelende leden hebben
we niet.
Ik wil even terugkomen op de vorige Voltreffer,
waarin Joop Rövekamp enkele waarheden over mijn
karakter probeert weer te geven. Niet mijn zenuwen
speelden me parten bij het telefoontje van Pieter Kos
bij Hilversum toen mijn jongens kampioen werden,
maar mijn doofheid. Ik ben namelijk helemaal niet
zenuwachtig of gespannen
Wil je iemand goed te woord staan dan moet je
hem /haar goed kunnen verstaan en dat kan ik nooit
in een tafeltennishal met schreeuwende mensen en
lawaai van balletjes.
druk bezocht was. We hadden 36 deelnemers onderverdeeld in 6 poules. De meeste poules hadden de
verwachte uitslag zodat de sterksten van de club aan
de afvalrondes konden beginnen. Zoals verwacht
kwamen Gijs Molenaar, Frank Bilius, André Rebel en
Patrick Visser in de halve finales. Hierin wisten Gijs
en Frank te winnen zodat deze de finale mochten
spelen.

Meer waarheid schuilt er in zijn vermeende verslaving aan lijmmiddelen. Nodig of niet nodig elke twee
jaar koop ik nieuw rubber op mijn batje en dat plak ik
zelf. Een kick geeft die frisse geur van lijm op acetonbasis. Even waan ik me Samsonov zittend in zijn
Witrussische hutje onder de lijmdampen zich voorbereidend op de komende wedstrijden. Met dat
nieuw plakmiddel is die hele euforie verdwenen. Ik
zie de niet scherp gesneden randjes van mijn rubber
en de ongelijke bubbels. Zelfs het verkeerde plakrandje irriteert. Gelukkig heb ik bij Frank een randje
van de tafeltenniswinkel gekocht en is die irritatie
weer verdwenen. Maar als Frank nog een potje oude
lijm heeft staan voor een dumpprijsje dan houd ik
me aanbevolen, kan ik af en toe toch weer dromen
van een zich voorbereidende sterspeler. Helaas is
dan het wakker worden als Joop weer loopt te zeuren waarom ik maar één spelletje tel wel erg vervelend. JOOP diegene die NIET DUBBELT, telt maar één
keer.

In de finale had Frank en slechte start, maar wist zich
halverwege de tweede game weer in de wedstrijd de
knokken. Echter voor deze game was dat te laat. In
de derde game liet Gijs zien dat hij nog steeds de
sterkste was en wist Gijs met 3 games de finale te
beslissen en kan hij zich weer (De negentiende keer)
een jaar clubkampioen van T.T.V. Huizen noemen.
Dank gaat nog uit naar Vivian, die deze avond de bar
heeft verzorgt.
Namens de T.C.S.
Bram Gerritse

Henk Oversteegen
Prima Donna Kaas
algemene clubkampioenschappen 2010
T.T.V. Huizen

Plus Leon Versluis Sponsoractie
Sponsoractie
De Plus supermarkt in de Oostermeent heeft een
actie waaraan wij als vereniging ook mee doen. Met
deze actie kunnen wij als tafeltennisvereniging geld
verdienen en hoeft u / jij niet zoveel extra’s te doen.
(vervolg op blz:11)

Dit jaar werd het toernooi gehouden voor de voorjaarscompetitie i.p.v. erna. Of dit nu de extra deelnemers heeft gelokt of niet zullen we wel nooit weten, maar het feit ligt daar dat het toernooi zeer
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(vervolg van blz:10)
Wat houdt deze actie in?
De actie is erop gericht (sport)verenigingen in Huizen
de kans te geven extra inkomsten te genereren voor
leuke activiteiten.

Team 2 zal met VTV en Rega gaan uitmaken wie er
kampioen wordt als Kornel en Quinten de vorm van
Patrick halen dan kan het zeker.
Team 3 staat er goed voor ik denk dat ze kampioen
worden er moet nog wel twee keer gespeeld worden
tegen concurrent Otio

Bij iedere tien euro aan boodschappen ontvang je
een “sponsorzegel” Deze kunnen verzameld worden
op een “sponsorspaarkaart” (verkrijgbaar bij de Plus
en in de Kloef) Tien zegels maken een volle kaart. De
spaarkaart kan bij de Plus worden gedeponeerd in de
zogenaamde “verenigingstonnen” De ton van de
T.T.V. Huizen pik je er zo uit. Inleveren op de club kan
ook. Dan zorgen wij ervoor dat de spaarkaart (of losse zegels) bij de Plus terecht komen. De actie loopt
van 8 februari tot eind april.

Team 4 en 5 onze derde klas teams doen het goed
team 4 staat maar een punt achter de nummers een
en twee en moet tegen het zwakke Douwe Egberts ze
kunnen na 5 wedstrijden zomaar op de eerste plaats
staan. Team 5 gaat wat minder derde met 6 punten
achter dat haal je niet meer in.
Team 6, 7 en 8 zijn onze vierde klassers, om maar met
het slechte nieuws beginnen team 8 gaat degraderen
tenzij ze tegen nummer voorlaatst twee maal kunnen
toeslaan.
Team 6 en 7 zullen wel in de middenmoot eindigen

Gedurende de actie zullen er tussenstanden worden
gecommuniceerd. Deze noteren we op posters die
ook in de Kloef komen te hangen.
Wat kunnen wij doen?
Als we dan toch onze boodschappen moeten doen ga
dan naar de Plus en spaar voor volle spaarkaarten.
Vraag iedereen om dit te doen. Ieder zegel levert de
vereniging extra geld op.
Enthousiasmeer ook vrienden, familie, kennissen en
buren zegels en volle spaarkaarten te sparen voor
onze vereniging.

Team 9, 10 en 11 onze vijfde klassers zullen niet kampioen worden, team 10 moet punten gaan pakken
anders is de zesde klas hun deel.
Team 12 en 13 de zesde klassers van hun goed nieuws
een zekerheidje dat ze allebei kampioen worden team
12 staat al negen punten voor en laten zien dat ze niet
in deze klasse thuis horen. Team 13 staat twee punten
achter maar hebben nog een wedstrijd tegoed het zal
niet gebeuren als vorig seizoen dat ze het nog weggeven

De vereniging die het hoogst eindigt krijgt een bonus
van 500 euro.
Voor vragen of meer informatie mail naar
pac@ttvhuizen.nl

Namens de T.C.S
Bert Jongerden

Namens de P.A.C.
Thijs Fennis

De nieuwste trend van 2010

Competitie overzicht senioren voorjaar
2010
Hoe staan we er voor nu dat meeste team 4 wedstrijden gespeeld hebben, wie wordt er kampioen en
wie moet een klasse lager spelen?
Natuurlijk heb ik geen glazen bol en met zoveel wedstrijden te gaan heb je het gauw mis, maar toch maar
proberen.
Team 1 ik dacht vooraf een poule die te doen is maar
na 3 wedstrijden staan ze 3 punten achter op Salamanders waarvan ze verloren het zal niet makkelijk
worden om dat nog goed te maken.
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Opmerkelijk…
Anyway, vervolgens krijg ik voor de website een stukje binnen dat de Heren, ondanks het feit dat ze ziek
zwak en misselijk waren, een andere wedstrijd gewonnen hadden met 9-1… Dat lag dan misschien aan
de nieuwe trainer, de Heren trainen nu met de landelijke jeugd mee.

Bij het aannemen van het redacteurschap voor de
Voltreffer had ik al snel 1 ding besloten: ik zou geen
stukje “van de redactie” gaan schrijven. Schrijven is
namelijk niet mijn sterkste kant. Maar bij het uitlijnen van de Voltreffer kom ik soms voor leuke uitdagingen te staan: hoe hou ik de bladspiegel mooi, hoe
lopen de stukken goed door, hoe heb ik de pagina
het best ingedeeld. Deze keer bleef er hoe dan ook
een gat: dat moet je als redacteur dan zelf opvullen.
Vandaar een kort stukje met (naar mijn idee) opmerkelijke zaken die ik jullie niet wil onthouden. Het eerste opmerkelijke punt is dan natuurlijk dit stukje…

Die landelijke jeugd is ook opmerkelijk. We hebben
inmiddels 2 landelijke teams en op zaterdag 13 februari zag ik een paar indrukwekkende wedstrijden
bij de jeugd. Wellicht/hopelijk zitten hier de opvolgers bij van Heren 1 (en ook 2?). Wat me opviel was
dat er weinig senioren naar jeugd 1 en 2 keken; die
hebben dus wat gemist. Daar maak ik mezelf ook
schuldig aan, ik ben niet bij iedere thuiswedstrijd van
de jeugd. Maar misschien is het goed om het wedstrijdschema van de jeugd in de gaten te houden en
ook eens van deze wedstrijden te komen genieten.

Zoals u hebt kunnen lezen, worden er mensen gevraagd voor het bestuur: vanaf de algemene ledenvergadering zijn er vacante posities voor penningmeester en secretaris. Om iemand te vinden voor de
functie van penningmeester(-es) blijkt een uitdaging.
Bijzonder, want je komt in een gespreid bedje, Monique laat een financieel gezonde vereniging achter.
Benaderde personen voor deze functie blijken echter
wel over het secretarisschap te willen nadenken. Bij
deze nogmaals (zie ook Visserslatijn) een oproep
om, bij interesse, contact op te nemen met bestuursleden voor informatie.

Ik schreef al eerder dat er vacatures in het bestuur
zijn. Er zijn echter ook al een jaar 2 vacatures voor de
website redactie. De eerste vacature is voor webmaster back-up. Een uitermate relaxte functie: je
valt in bij mijn afwezigheid (en aangezien je eerder in
het clubblad hebt kunnen lezen dat ik me voornamelijk met het huishouden bezig houd, is dat niet erg
vaak). Je hoeft er niet veel voor te kunnen, een klein
beetje verstand van HTML codes is handig en al het
andere is vlot te leren (is mij ook gelukt).

Onlangs kwam mij ter oren dat sommigen de Voltreffer te dun vinden. Met de nieuwe lay-out bespaar ik
echter bladzijden en werk hiermee dus kostenbesparend. Maar, als je wat langer nadenkt en luistert naar
mensen, kom je erachter dat er inderdaad wat collumns missen die langer geleden het clubblad versierden. Zo heb ik het bijvoorbeeld over Malle Eppo,
West-side story (maar die komt binnenkort wellicht
terug?), In de Schijnwerper, (vaste) Prik, ééndags
vlieg, wist u datjes, sponsor in het zonnetje en wie
weet wat ik nu nog gemist heb. Kortom: heb je een
leuke bijdrage voor het clubblad, SCHRIJVEN!!!!

De andere functie is die van redacteur/controleur
website. Ook niet al te ingewikkeld, gewoon in de
gaten houden of alles goed werkt, er geen taalfouten
op de website staan (daarvoor val ik nu mijn vrouw
lastig, maar die heeft ook wel wat anders te doen) en
checken of de info klopt. Ik vind het prettig als er
iemand meekijkt, want een foutje is er zo ingeslopen.
Heb je informatie of leuk nieuws of nieuwe ideeen
voor de website, laat het me dan weten!

Als op zaterdag Heren 1 thuisspeelt, is het vaak een
gezellige boel in de kantine met toeschouwers en
hun familieleden. Alhoewel het kleine grut een mooi
speelhonk heeft in de bestuurskamer hoor je natuurlijk wel eens wat gekrakeel of anderszins geouwehoer van het publiek. Een enkele maal stoort men
zich hieraan. Echter, recentelijk, bij weinig toeschouwers (er was een kinderverjaardag bij de fammilie Rebel) en dus een rustige atmosfeer in de Kloef
verloren de Heren met 3-7. Kwam dat dan toch omdat het te rustig was?? Of misten zij een vaste speler? Of was de tegenstander gewoon goed?

Redacteur van de Voltreffer zijn, heeft als voordeel
dat je dit blad dus ook als eerste leest. Zodoende ben
ik al op de hoogte van het feit dat ik ook voor de
volgende Voltreffer een stukje moet inleveren (dit
kwam niet helemaal als een verrassing). Kortom, tijd
om te stoppen, anders is er volgende keer niets te
melden. De pagina is bovendien gevuld, dus voor de
lay-out is het werk klaar.
Maarten Robbers
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kunde, kennis en inzet. André Rebel verzorgde de
training gedurende het 1e halfjaar en Patrick Visser
het 2e halfjaar. Collega tafeltennissers, enorm bedankt hiervoor. Ook bedanken we de andere trainers
op de donderdag en vrijdag. Edwin van Dijk, Henk
Oversteegen, Marcel Molenaar incidenteel en natuurlijk Gijs Molenaar op de vrijdag.
Gijs ontfermt zich over de beginnende jeugd, recreanten en de beginnende competitiespelers.
Cees Lam ook bedankt voor de incidentele trainingen
op de dinsdag.
We zijn de competitie begonnen met 6 jeugdteams:
de teams 1 en 2 landelijk, de teams 3 en 4 5e klasse
en de teams 5 en 6 bij de starterklasse. Een speciaal
woord van welkom aan team 4, dat is overgekomen
van de Bijmaat. Ik hoor van dat team dat ze het bij
Huizen naar hun zin hebben. Youri, Thom en Zubeijde, jullie zijn van harte welkom bij de T.T.V. Huizen.
Wij zien jullie als een verrijking van onze vereniging.
Ook de ouders die ik heb gesproken zijn ingenomen
met de cultuur van onze vereniging. Zij zijn blij met
de overkomst van hun kinderen naar de T.T.V. Huizen. Ik hoop dat ze bij ons een leuke tijd zullen hebben.

We hebben een nieuwe trainer
De TCJ is verheugd dat we een nieuwe trainer van
buiten hebben. Na het vertrek van Marty Hendrikse
eind 2008 zijn we er in 2009 niet in geslaagd een
trainer van buiten aan te trekken. Gelukkig kunnen
we de nieuwe trainer presenteren. Het Is John Scott
uit Amsterdam. Zelf speelt hij bij Middelburg. Daarnaast geeft hij training bij Almeerspin.
Cees Lam kreeg zijn naam door toen hij op 10 januari
jl. meedeed aan een toernooi in Hilversum. Daarop
heb ik snel contact gezocht met Hans Wortel, voorzitter van Almeerspin. Hij heeft mij in contact gebracht met John Scott en op dinsdag 19 januari jl.
had John een gesprek met Cees Lam, Frank Hagen
en Gijs Molenaar. Zelf was ik op die avond verhinderd vanwege een competitiewedstrijd. De eerste
indruk was prima en het bestuur heeft adequaat gereageerd door snel groen licht te geven.

Hoogmoed komt voor de val.
Zoals jullie wel bekend zal zijn, is ons team gedegradeerd naar de 6e klasse. Daar werd nog weleens een
minzaam grapje over gemaakt en ik liet me verleiden
om te roepen dat ik wel eventjes dit seizoen in de 6e
klasse 100% zou scoren. “Boek het maar vast in”, riep
ik. Wat wil het noodlot: in de eerste wedstrijd scoorde ik met gemak 3 overwinningen, de tweede wedstrijd was ik met vakantie. De derde wedstrijd ging ik
onvoorbereid in. Ik had bijna 3 weken geen balletje
geslagen en jawel hoor, de 1e wedstrijd als beginner
ging ik eraan. Ik verloor met 3-2 en weg was mijn
100%. Gelukkig wonnen we toch nog met 9-1, maar
de 100% was foetsie! Ik moest de afgelopen vrijdagavond even incasseren (grote mond enz.). Ik ga geen
nieuwe doelstelling van een percentage noemen,
maar ik durf wel de weddenschap aan dat wij dit
seizoen zullen promoveren naar de 5e klasse. Inmiddels hebben we na 3 wedstrijden 25 punten gescoord en hebben een voorsprong van 7 punten op
de nummer 2. Dat kan toch –behoudens onvoorziene omstandigheden- niet meer fout gaan.

John Scott heeft zijn eerste training gegeven op dinsdag 26 januari jl. Van 19.00 uur tot 20.00 uur geeft
hij training aan de jeugdteams 3, 4, 5 en 6. Van 20.00
uur tot 21.00 uur zijn de landelijk spelende jeugdteams 1 en 2 aan de beurt, aangevuld met het 1e seniorenteam en (een deel van) seniorenteam 2.
Vanwege vakantie heb ik John pas op 2 februari jl.
voor het eerst gesproken en hij vond het leuk bij Huizen training te geven. Van diverse leden heb ik positieve berichten ontvangen van de wijze waarop John
training geeft. We kunnen veel van hem leren. Ik heb
van Frank Hagen begrepen dat vanaf 9 februari er
van 21.00 uur tot 22.00 uur aan de overige competitiesenioren training zal worden gegeven. Er is voldoende animo om dit uur erbij te nemen.
Ik maak van deze gelegenheid gebruik om de interne
trainers die in 2009 de training op de dinsdagavond
hebben verzorgd hartelijk te bedanken voor hun

Ik wou het hier maar bij laten en groet weer een
ieder van de TTV Huizen. We zien elkaar weer!
Namens de T.C.J
Harry Kempers
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Nieuw in De Voltreffer
Omdat we een pagina missen met advertenties heb
ik iets nieuws bedacht. Ik heb iemand van de vrijwilligers gevraagd en onder bedreiging een baby foto
meegenomen.
Wie is deze persoon?

Wie is deze persoon?

U kunt uw antwoord naar de redacteur sturen op voltreffer@ttvhuizen.nl
In de volgende de Voltreffer komt de uitslag te staan
Onder de goede inzenders wordt een beloning verloot

Jeugdkompetitie

De eerste wedstrijd was thuis tegen Shot 65 uit
Zwijndrecht en deze werd gewonnen met 8–2 dan
mag je toch spreken van een heel goede uitslag.
Nico en Sander kwamen hier ongeslagen uit de strijd
en Maxim was hier goed voor 1 winstpartij.

Het is weer zover de kompetitie is begonnen en omdat de Voltreffer weer gevuld moet worden moet er
weer wat worden geschreven.

De 2e wedstrijd was uit tegen Hotac 68 en dat was
een heel stukje rijden want deze club speelt in
Hoogerheide bijna België dus dat was een heel stukje
weg. Maar de rit heeft er niet toegeleid dat ze minder waren want ook deze wedstrijd werd gewonnen
wel met iets minder verschil het werd 6–4, ook hier
bleef Nico ongeslagen en moest Sander 1 tegenstander feliciteren dat moest Maxim 3 keer doen want hij
wist hier geen partij te winnen. Maar ook hier is alles
nog mogelijk ook hier is het even wennen en de
kompetitie duurt nog even.

We zijn de kompetitie gestart met 6 jeugd teams te
weten 1 team wat uitkomt in de kampioenspoule dat
zijn de 8 beste teams van Nederland dus dat zegt
toch best wel wat. We hebben 1 team in het landelijk
C ook dat liegt er dus niet om. We hebben 2 teams in
de 5e klasse van de afdeling jammer is het dat daar
nou net niks tussen zit als dat wel zo was dat zou nog
mooier zijn. Maar ja laten we zeggen je kan ook niet
alles hebben. En dan hebben we nog 2 teams welke
uitkomen in de starterskompetitie, voor degene die
niet weten wat deze klasse inhoud dat zijn welpen en
pupillen die nog niet zo lang tafeltennissen.
En door deze klasse proberen wij ze nog wat enthousiaster te maken voor de gewone kompetitie.
Het is in ieder geval een klasse waar de ouders ook
echt meeleven met de kinderen.

Huizen 3 Zij speelden de 1e wedstrijd uit in Woerden
zij wisten daar vandaan niet de winst mee te nemen
naar Huizen en verloren met 7 –3 dat was jammer.
Kristel deed deze wedstrijd niet mee want zij was
met vakantie evenals hun coach ook hij was er een
weekje tussen uit.
Ik neem niet aan dat dit de rede was van het verlies.
Pardis won hier 2 keer Pim kon deze middag niet tot
winst komen (off day ) en de 4e man die hun team is
komen versterken dat kan ik nu wel zeggen want hij
en dat is Ruben Tempelaar won 1 keer dus dat is een
goede binnenkomer in de kompetitie.

Er gaan ook meestal meerdere ouders mee met het
team om ze aan te moedigen.
Dan zullen we nu iets verder ingaan op de kompetitie.
Huizen 1 heeft het heel moeilijk in die kampioenspoule maar dat was ook wel te verwachten, het
is ook een heel sterk spelersveld.

De 2e wedstrijd was thuis tegen Hoogland en deze
wedstrijd werd met 7 –3 gewonnen.
Het was wel een spannende wedstrijd al zou je dat
aan de uitslag niet zeggen. Nu had Pardis zijn dag
niet helemaal hij won er nu maar 1 dat deed Pim nu
2 keer en de goed uitgeruste Kristel was goed voor 3
keer winst. Waarschijnlijk heeft de vakantie haar
goed gedaan.

De eerste wedstrijd was thuis tegen Middelburg (de
club van onze nieuwe trainer) en deze werd gelijk
verloren dat doet zeer voor de spelers maar ook een
beetje voor ons. Ze werden niet echt opgerold het
werd 6–4 maar ook dat heet verliezen.
De2e wedstrijd was uit tegen Elan en dat was een
oude bekende zij waren kampioen in de poule waarin Huizen 2e werd in de najaarscompetitie, dus dat
het moeilijk zou worden was bekend maar verliezen
met deze cijfers had ik niet op gerekend het werd n.l.
10–0, maar we blijven hopen je moet altijd eerst
wennen. Quinten heeft tot op heden 1 wedstrijd
meer gewonnen dan Ruben en Maarten.

Huizen 4 ook zij komen uit in de 5e klasse net als
Huizen 3, dit team is in zijn geheel overgekomen van
de Bijmaat omdat zij geen jeugd meer hebben.
Zij werden vorig seizoen 2e in de 6e klas achter Huizen 3 welke kampioen werd en dus mocht ook de
nummer 2 promoveren naar de 5e klasse.

Huizen2 dan zij komen ook uit in de landelijke kompetitie en wel voor het eerst na het behalen van het
kampioenschap in de hoogste klasse van de afdeling.
En tot op heden doen zij het heel goed, met 2 wedstrijden gespeeld en 2 gewonnen mag je dat toch
rustig zeggen.

Hun 1e wedstrijd werd gespeeld in Houten bij HTTC
zij wisten daar niet te winnen ze verloren met 7–3
Yoeri Tax en ook Thom Veerman wisten elk 1 partij te
winnen en ook het dubbel werd hier gewonnen.
(vervolg op blz:14)
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(vervolg van blz:13)
Het is altijd jammer als je met 2 spelers moet aantrede want dan sta je voor je bent begonnen al met
3–0 achter en mag je eigenlijk niets meer verliezen.
Zubeijde had afgezegd en dat is jammer.

Wat ik wel vind is dat er lekker fanatiek wordt gespeeld en over het algemeen wel sportief.
Jongens en ook meiden ga zo door en dan kunnen
we straks misschien weer wat kampioenen huldigen.
Het is misschien wel erg positief gezien van mijn
maar ik vind dat je positief moet blijven.

De 2e wedstrijd waren ze weer compleet en hebben
ze 5–5 gespeeld dat was thuis tegen Iduna uit Bilthoven. Hier wonnen Yoeri en Thom elk 2 wedstrijden
en won Zubeijde er 1.

Namens T.C.J.
Peter vd Broek
Prima Donna Kaas
Oliebollentoernooi 2009

Huizen 5 dan ons 1e starters team ook zij doen het
goed zij hebben al hun wedstrijden nog gewonnen,
de 1e wedstrijd speelden ze uit in Nieuwegein tegen
TTVN deze werd gewonnen met 3–2 Celia en Louise
wonnen elk 1 partij en Celia en Thijmen wisten het
dubbel te winnen. Thijmen wist zijn enkelspel niet in
winst om te zetten.

Op de laatste dinsdag van het jaar vindt jaarlijks het
Oliebollentoernooi voor onze jeugdspelers plaats.
Het leuke van dit toernooi is dat iedereen kans
maakt om te winnen. Waarom? Omdat goede spelers punten moeten voorgeven aan spelers uit een
lagere klasse. Precies 30 kinderen deden er dit jaar
mee. Een aantal daarvan waren geen lid van onze
vereniging, maar hadden zich via het Kindertafeltennis Feest opgegeven.

De 2e wedstrijd was thuis tegen Hoogland ook deze
werd gewonnen en wel met 5–0, hier was Louise
goed voor 2 keer winst en wonnen Celia en Thijmen
elk 1 partij en het dubbel.

Er werd gespeeld in drie poules van elk tien spelers.
Na de poulerondes gingen de bovenste vijf spelers
van elke poule naar de hoofdronde. Er was dit jaar
ook weer een troostronde, waar de onderste vijf
spelers naar toe gingen.

Huizen 6 ook zij komen uit in de startersklasse en
ook zij doen het goed zij hebben tot nog toe ook alles
nog gewonnen ook zij wonnen 1 keer met 3–2 en 1
keer met 5-0.
De 1e wedstrijd in Houten tegen HTTC werd gewonnen met 3 – 2 Arianne Boot wist hier niet tot winst te
komen wel won zij samen met Timo het dubbel.
Timo won ook zijn enkele partij en dat deed Tim 2
keer.
De 2e wedstrijd was thuis tegen Hoogland en deze
werd gewonnen met 5 – 0.
Hier wonnen Arianne en Timo elk 1 partij en ook het
dubbel wisten zij te winnen, Tim won hier alle 2 zijn
partijen.
Nou zullen er misschien mensen zijn die hier niets
van snappen maar bij de starters worden maar 5
wedstrijden gespeeld. Een team kan bestaan uit 2 of
3 spelers, je kan ook als jou team uit 3 spelers bestaat tegen een team moeten spelen wat uit 2 spelers bestaat, dan krijg je dat 1 speler uit dat 3 mansteam 2 enkels speelt en de andere spelen 1 enkel en
samen het dubbel. En dat is met 3 tegen 3 weer anders en met 2 tegen 2 weer anders maar het kan allemaal daar is echt over nagedacht.

Het handicap systeem bleek goed te werken, want in
de finale van de hoofdronde stonden twee nietleden. Alhoewel de ene speler, William Kos, vroeger
wel lid van onze vereniging is geweest. Hij nam het
op tegen Sebastiaan van Duijn, die in de halve finale
de winnaar van vorig jaar (Tim Pauli) had uitgeschakeld. William Kos moest enkele punten voorgeven,
maar wist uiteindelijk toch te winnen van Sebastiaan.
Daarmee is hij de nieuwe jeugdoliebol! In de troostronde won Celia Klein in de finale van Gerhard van
Wessel. (vervolg op blz:15)

Dit was het dan even voor deze kompetitie voorlopig
er is natuurlijk ook nog niet zoveel gebeurd.
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(vervolg van blz:14)
Iedereen die meedeed of mee heeft geholpen aan
deze dag wil ik bij deze bedanken. Hopelijk hebben
jullie het naar je zin gehad, ik in ieder geval wel. Tot
slot wil ik nog even vermelden dat Don Fiets en Ski
Shop uit de Oostermeent tussen de middag alle kinderen, net zoals vorig jaar, iets te eten aanbood.
Daarvoor willen wij Don Fiets en Ski Shop nog hartelijk bedanken!

(misschien de toekomstige opvolger van Gijs Molenaar of misschien de nieuwe Quinten van Dissel of
Ruben Lam). Maar goed nu weer over de MiniMeerkampen. Ik begon de eerste wedstrijd al slecht
en verloor van Yoeri Tax. Wij zelf zaten in een zeskamp en hoefden dus maar 5 wedstrijden te spelen.
Ik won de 4 wedstrijden daarna, en Yoeri verloor er
eentje. Omdat Yoeri dus van mij had gewonnen won
hij de 1ste prijs en ik de 2de prijs. Nadat we klaar waren keken we nog even naar de anderen. Toen iedereen klaar was, kwam de prijsuitreiking. Celia Klein zat
in een vijfkamp en moest dus vier wedstrijden spelen, daarvan won zij er eentje en werd dus helaas 5de.
Tim Hoek zat in een zeskamp en moest vijf wedstrijden spelen, daarvan won hij ergeen een en werd dus
6de. Liquenda Molenaar en Arianne Boot zaten in
dezelfde poule. Dat was een zeskamp. Liquenda wist
een wedstrijd te winnen en werd dus 5de van de zes.

Namens de T.C.J.
Gerben de Jong
Mini-Meerkamp UTTC 2010

Zaterdag 30 januari hadden we geen competitie, de
helft van onze club ging naar Midden-Meerkampen
in Soest en de andere helft gingen naar
Mini-Meerkampen UTTC in Utrecht. Omdat ikzelf net
was uitgeschakeld bij de eerste ronde van MiddenMeerkampen, deed ik mee met de MiniMeerkampen UTTC.

Arianne Boot won vier van de vijf wedstrijden en het
was nog spannend of ze nou met de eerste prijs of de
tweede prijs naar huis ging. Het werd uiteindelijk de
eerste prijs
Louise Kos zat in vijfkamp en zij wist al haar wedstrijden te winnen, dus uiteraard won ook zij de eerste
prijs.

Tegen 9.15 gingen we met z’n allen vanaf de club
met 2 auto’s op weg naar Utrecht. De sfeer zat er al
goed in. We werden in de poules ingedeeld en Liquenda Molenaar, Celia Klein, Louise Kos, Arianne
Boot en Tim Hoek begonnen in de eerste zaal te spelen voor de prijzen (en voor de lol natuurlijk) MiniMeerkamp.

Met 3 eerste prijzen en een tweede prijs mogen we
niet klagen. Hierbij wil ik ook Henk Klein en Wim
Hoek bedanken voor het vervoer en een leuke dag
De volgende Mini-Meerkamp is: zondag 28 februari
bij ZTTV Nieuwegein.
Yoeri Tax en ik zullen dan niet mee doen omdat er
geen D-Kaddeten bij zijn. Wie daaraan meedoet,
wens ik alvast succes en hopen dat het weer z’n
geslaagde mag worden.

Yoeri Tax en ik ( Pim de Keijzer) speelden in de tweede zaal, we speelden niet voor de Mini-Meerkamp
prijzen, maar wij speelden voor de D-Kaddeten.
Ik heb zelf niet echt veel van de anderen gezien omdat ik in de tweede zaal speelde. En als ik even naar
hun keek zag het er best goed uit, dat kunnen nog
best goede spelers worden (vervolg op blz:15)

Jeugdlid
Pim De Keijzer
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Het landelijk spelen

Maxim kreeg een aanval van naastenliefde en hij gaf
onnodig een game te veel af. Hij verloor weer twee
keer in vijven.
Toch Maxim, als ik nu terug lees wat ik geschreven
heb, doe ik je als tafeltennisser te kort. Je speelt lekker, laat je niet in de war maken, maar iets agressiever en die laatste game is voor jou. Iets meer bewegen en vooral geloven in jezelf.

Het landelijk spelen schijnt de jongens van Huizen
goed te bevallen. De eerste wedstrijd werd thuis gespeeld tegen Shot Zwijndrecht. Bij het inspelen dacht
ik dat onze jongens dat nooit zouden redden.
De Zwijndrechters stonden in te slaan of hun leven er
van afhing en het zag er technisch goed uit. Toen er
om de knikkers gespeeld moest worden bleek dat
onze jongens hun mannetje goed weten te weerstaan in het landelijk.

Na afloop werd ik zowaar nog aangesproken door
enkele mensen van de club, dus ik heb ook contact
gehad met de plaatselijke bevolking. De terugweg
verliep vlekkeloos, zodat we voor achten weer in
Huizen waren. Een 6-4 winst na drie uur spelen, maar
ook na drie uur reizen. Na twee wedstrijden staan
mijn jongens boven aan met 14 punten. Pecos is
tweede met 13 punten. De rest volgt op 9 en 8 punten.

Nico staat barstend van zelfvertrouwen elke tegenstander te dollen. Ja, hij gunde ze wel wat punten,
maar niet te veel. Hij wist al zijn partijen te winnen.
Ook Sander wist al zijn tegenstanders zonder punten
naar huis te sturen. Maxim had weer last van het
vijfde game syndroom. Hij moest vol aan de bak om
een partij te winnen. De manier waarop dat gebeurt
geeft mij veel vertrouwen in de toekomst. Maxim, je
gaat het wel redden dit jaar. Het dubbel werd ook
gewonnen waardoor de uitslag 8-2 werd.

Henk Oversteegen.
Moppen hoek
Vogeltje
Er lopen een brunette en een blondje over straat. De
brunette zegt: “kijk, een dood vogeltje”, waarop het
blondje naar boven kijkt en zegt: “waar dan?”

Afgelopen zaterdag moesten mijn jongens naar
Hoogerheide, bijna in België. Er werd gespeeld in het
plaatselijke sportcentrum. De uitbreidingsplannen
van de gemeente hebben er voor gezorgd dat
Hotak zijn eigen accommodatie moest ontruimen
voor nieuwbouw. Het was in het sportcentrum niet
gezellig. Een kille ongastvrije ontvangst.

Vliegen
Zegt een piloot tegen een jongetje: "hou jij van vliegen?"
Waarop het jongetje antwoordt: "nou en of!"
Zegt de piloot weer: "dan zal ik er straks een paar
voor je vangen"

Geen uitnodiging om ergens te gaan inspelen, alles
moest door mijn jongens op eigen initiatief geregeld
worden. In stilte hoopte ik er op dat de Hotak dames
thuis moesten spelen, om ook eens damestoptafeltennis te kunnen zien. Helaas waren de dames die
later binnenkwamen geen tafeltennissterren.

Onthouden
Onthoud in je hoofd: acht emmers water en dan nog
acht emmers water erbij.
Nog tien emmers water erbij en dan nog een keer
twintig emmers water erbij.
Wat heb je dan?
Een waterhoofd

Maar supportsters van de plaatselijke club. De wedstrijd verliep wat moeilijker dan de eerste.
Nico won de eerste partij, waarna Sander en Maxim
verloren. Een achterstand! Dat had ik in een jaar niet
meer meegemaakt. Het scorebord werd door de Hotakkers stoer bijgewerkt. Na het gewonnen dubbel
door Huizen gebeurde dat niet meer.

Bewijsmateriaal
Twee Belgische ezels breken in. Na afloop willen ze
de boel in de brand steken. Zegt ezel nummer 1:
“Weet je zeker dat de lucifers het doen?” Zegt ezel
nummer 2: “Ja, ik heb ze net allemaal uitgeprobeerd!”

Nico wist zijn ongeslagen status ook deze wedstrijd
te handhaven, Sander won de rest van zijn spelletjes
vrij simpel, hij hoefde maar één game af te staan.

Neus peuteren
Hoe peutert een Belg in zijn neus?
Hij maakt met zijn vingers een rondje om zijn neus en
zegt: "Kom er uit, je bent omsingeld!"
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1. Wat is je naam?
Celia Klein
2. Hoe oud ben je?
Negen jaar
3. Heb je broertjes en/of zusjes?
Nee, heb ik niet
4.Op welke school zit je en in welke klas?
Ik zit op de basisschool PCB de Parel in groep 6
5. Hoelang zit je nu op tafeltennis?
Anderhalf jaar

14.Waar zou je zeker aan mee doen als de club dat
organiseert?
Een oliebollen toernooi

6.Speel je competitie en in welke klasse speel je
met je team?
Ja, ik speel competitie en ik speel starters competitie

15. Heb je naast tafeltennis nog een andere hobby?
Ja, Streetdance

7.Welke club speel je het liefste tegen en waarom?
Ik vind ze allemaal heel erg leuk om tegen te spelen
dus eigenlijk weet ik het niet

16. Wat is je favoriete drankje?
Warme chocomelk
17.Wat eet je het liefst?
Patat en poffertjes

8.Wie vindt jij de leukste trainer?
Gijs Molenaar
9.Waarin ben jij het beste met tafeltennis?
Contra

18.Wat is je favorieten voetbalclub?
Ik kijk voetbal nooit maar omdat mijn vader voor
Ajax is ben ik ook voor Ajax

10.Waar vind jij dat je zelf nog in moet trainen?
Ik moet nog heel hard trainen met topspin

19. Wat vindt jij de beste film die er is?
De wraak van Argus van het huis Anubis

11.Wat is tot nu toe je leukste tafeltennis moment?
Ik ben twee keer eerste geworden met het kindertafeltennis feest en dat als meisje (volgend jaar hebben
de jongens een kans want dan woon ik op Curaçao)

20.Naar welke muziek luister je meestal?
Verschillende, altijd luister ik wat er op de radio is.
21.Aan wie wil je dat deze vragen de volgende keer
worden gesteld?
Arianne Boot.

12.Wat vind je van de club?
Leuke club
13.Vind je dat er iets op de club moet veranderen?
Nou nee, ik vindt dat het wel goed is, maar twee dingetje wil ik wel wat er verandert de bar een andere
kleur en dan wil ik graag dat het roze is en de deuren
die wil ik ook graag roze
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Heet van de naald
Zubeijde Balci
Erik van Haeften
Sander Lam
Rosalie Kemper
Hendrik Teeuwissen

Vandaag, op de sluitingsdag voor de Voltreffer werd
er door de jongens van Huizen 2 weer een prestatie
geleverd. Traverzo werd naar huis gestuurd met een
8-2 nederlaag. Nico won er weer drie, Sander en
Kevin elk twee. Het dubbel werd door Nico en Kevin
ook fraai gewonnen.
Ik maakte wel wat opmerkingen over de opstelling
van Kevin, maar gelukkig hoorde de tegenpartij dat
niet. De tweede overwinning van verraste me. Ik had
niet gedacht dat hij die kon winnen. Zeer geconcentreerd en overtuigd van eigen kunnen gaf hij de tegenstander eigenlijk geen kans. Sander was in een
partij zijn eigen tegenstander. Eigenlijk best vermakelijk.

15 februari
2 maart
7 maart
7 april
17 april

13 jaar
16 jaar
15 jaar
14 jaar
16 jaar

Woordzoeker
B Q S R M T D T N Z S Q V E T P
R R I C A L E M C I A Q E F G K
R A N D B A L Z E J T E N C A O
Q J N A I D J W T E N J S N V K
K L E E D K A M E R S E T G E O
O G T T V H U I Z E N I N V R T
Y I L A E H L S T W N I N N L C
S B E G E L E I D E R X P I I F
E J F E I R B D J I R T S D E W
H C A O C O B O X E S G Q O Z A
M L T R E E U R R E H O L A E N
H M L N G T D S L D A K I S N B
V O E J T E L L A B E L E F A T
N E T H U I S N A D C N N T M D
J A M H A E U I Z S M S J I X Z
S B S A O E S L E K N E E S T E
Zoek de volgende woorden:
tafeltennis, tafel, dekloef, telbord, teltafel, netje,
batje, balletje, randbal, zaal, kantine, ttvhuizen,
wedstrijdbriefje, verliezen, winnen, coach, begeleider,
thuis, uit, kleedkamers, dubbel, enkel

Als ik in mijn competitie een tegenstander tot zulk
gedrag kan krijgen geniet ik. Nu dit een van mijn jongens gebeurd ben ik eigenlijk kwaad. Gedraag je te
allen tijde netjes naar de tegenstander toe. De stand
is nu: Huizen 22 punten, Pecos 20 punten, Rega 17
punten.
Er wordt door bepaalde teamleden al iets gemompeld beginnende met een K, maar daar wil ik nog
niets van horen. Pecos en Rega zijn de te kloppen tegenstanders. Jongens niet juichen, maar spelen tot
de laatste wedstrijd.
Henk

Voor in je Agenda
Wanneer:
20 februari
20 februari
20 februari
26 februari
28 februari
13 maart
27 maart
31 maart
01 april
10 april
02 april
16 april
17 april
19 april
24 april
25 april

Wat:
Heren 1
BC Toernooi Nijmegen
BC Toernooi Nijmegen
Zwitsertoernooi
Mini-Meerkamp
Jeugd 1 en 2 thuis
Jeugd 1 en 2 + de heren 1 thuis
Algemene leden vergadering
Paasrecreantentoernooi
Heren 1 en jeugd 2 thuis
??-toernooi
Clubkampioenschap per klasse
Deadline Voltreffer
Start bekercompetitie
Ned. Jeugd kampioenschappen B
Ned. Jeugd kampioenschappen A
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Voor wie:
Jeugd & Senioren
Jeugd
Jeugd
Senioren
Jeugd
Jeugd
Jeugd & Senioren
Jeugd & Senioren
Senioren
Jeugd & Senioren
Senioren
Senioren
Jeugd & Senioren
Senioren
Jeugd
Jeugd

