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Van het bestuur 

 
Afgelopen maand is er veel gebeurd op bestuursvlak, 
de tamtam draaide overuren dus een aantal van u is 
al in meer of mindere mate op de hoogte: Na een 
discussie in de bestuursvergadering van september 
heeft Harry besloten zijn functie als bestuursverte-
genwoordiger van de T.C.J. neer te leggen. Ook Jan 
heeft daags daarna besloten zijn functie als voorzit-
ter neer te leggen. Dat vinden we jammer want het 
moet mogelijk zijn om van mening te verschillen over 
ziens- en werkwijzes, ook bij vrijwilligerswerk. 
 
Feit is dat het bij alle bestuursleden nogal wat emo-
ties heeft losgemaakt, hetgeen op zich alleen maar 
een goed teken is: "hart voor de zaak". Alleen heb-
ben die emoties zich nogal divers geuit, bij de één 
wat meer zichtbaar dan bij de ander. Ook reageert 
iedereen op zijn eigen manier op de acties/reacties 
van anderen en als dat anders is dan dat je verwacht 
of zelf zou doen dan leidt ook dat weer tot onbegrip 
en voor je het weet zit je in een soort van negatieve 
spiraal. Communicatie blijkt een sleutelwoord en we 
moeten helaas vaststellen dat de hele kwestie, van 
begin tot eind, daarbij geen schoonheidsprijs heeft 
verdiend.  Kennelijk is het toch moeilijk om niet in 
deze valkuil te trappen met z'n allen. 
 
Hoe verder? We zijn in gesprek geweest om één en 
ander uit te praten en een plaats te geven en kijken 
nu weer naar de toekomst. De leden van de T.C.J. 
dragen zorg voor de voor hen gebruikelijke zaken. 
Waar nodig zullen deze en overige zaken in het al-
gemeen op ad hoc basis worden ondersteund en 
worden opgepakt door de vijf overgebleven be-
stuursleden, totdat de twee vacante posities weer 
zijn ingevuld. 
 
Mochten er nog vragen zijn dan horen we het graag! 
 
Namens het bestuur, Monique Gerritse-van de Brug 
secretaris 

 
 

Voorjaarscompetitie 2011 

 
De huidige competitie is op moment van schrijven 
pas op de helft en de TCS moet nu al denken aan 
volgend seizoen, want de huidige competitie loopt 
eind november af en begin december moeten de 
teams alweer ingeleverd worden bij de bond. 
Daardoor is er geen tijd voor teamsamenstelling, in 
principe blijven alle 14 teams in dezelfde samenstel-
ling gehandhaafd. Waar we wel rekening mee moe-
ten houden, is natuurlijk mutaties. Zijn er spelers die 
stoppen, misschien toch iets anders willen? Laat het 
ons weten. 
Ook mensen die willen starten met competitie spe-
len kunnen zich melden. Graag zo spoedig mogelijk. 
 
Bert Jongerden, competiteleider 
bertjongerden@ziggo.nl 
 

De competitie is halverwege 

 
En hoe staan we er voor? Zoals altijd het ene team 
wat beter dan het andere, maar echt ontevreden 
hoeven we niet te zijn, alle team hebben vijf wed-
strijden gespeeld tijd voor een overzicht. 
 
Team 1 wordt geen kampioen, het gat met de Velu-
we is acht punten en dat wordt in vier wedstrijden 
niet meer goedgemaakt. 
 
Team 2, 3 en 4, onze 1e klassers, gaan verrassend 
goed. Team 2 gaat zoals verwacht voor het kampi-
oenschap, ze staan een punt voor, dus waarom niet. 
Team 3 doet goed mee met een 2e plaats. En team 4, 
die een degradant genoemd werd voor de competi-
tie, staan 2e , echter wel ruim achter nummer 1. 
 
Team 5 en 6 spelen 3e klasse. Team 5 speelt al jaar in 
jaar uit in deze klasse en zullen de 3e plaats die ze nu 
hebben wel vasthouden. Slechter gaat het met team 
6, een 5e plaats houd niet automatisch degradatie in, 
maar dan moeten er wel meer punten gehaald wor-
den. 
 
Onze 4e   klassers: de teams 7, 8 en 9 doen het rede-
lijk. Team 7 en 8 zijn middenmoters, ver weg van 
feest of verdriet. Team 9 moet oppassen, maar de-
gradatie? dat hoeft echt niet. 
 
De 5e klassers, de teams 10, 11, 12, 13 en 14: om 
maar met het slechte nieuws te beginnen, team 13 
speelt volgend jaar 6e klasse, team 14 is een 
(vervolg op blz:2) 
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(vervolg van blz:1) 
middenmoter en de drie andere teams kunnen voor 
het kampioenschap gaan; ik ben benieuwd. 

 
Wat verder opvalt, is het grote aantal blessures, 
vooral bij de hogere teams. Gelukkig speelt vrijwel 
iedereen weer, behalve onze vriend Bert vd Zwaan, 
die een nieuwe heup heeft gekregen. Bert, een 
spoedig herstel toegewenst en we hopen je snel 
weer te zien. 
 
De nieuwelingen in de competitie hebben zich snel 
aangepast en doen het meer dan goed. Team 3, ex-
Goodluck, met Jerry, Gerard en Danny en Nico in 
team 6, welkom in onze competitie. 
 
Verder weinig te melden. Wel worden er veel wed-
strijden uitgesteld, vooral op verzoek van de tegen-
standers. Voor de standen en percentages: kijk op 
onze website of op het mededelingenbord in de 
Kloef. 
 
Namens de T.C.S. 
Bert Jongerden 
ACL 

Dubbelspel 

 
In navolging van de landelijke competitie mag dit sei-
zoen ook in de afdeling de vierde speler deelnemen 
aan het dubbel. Dit kan van belang zijn als de sterk-
ste dubbelaar een keer uit moeten vallen, in een 
team dat uit meer dan drie spelers bestaat. Zo kan 
alsnog een belangrijk punt binnengehaald worden, 
zie onderstaand competitie reglement. 
 
Artikel 28 Competitiewedstrijd 
1. Een competitiewedstrijd in de zin van dit reglement 
bestaat uit tien sets (negen enkelspelen 
en een dubbelspel). De enkelspelen worden gespeeld 
door drie spelers van elk van beide teams, 
zodat elke speler van het ene team een set speelt te-
gen elke speler van het andere team. Het 
dubbelspel wordt gespeeld door twee spelers uit elk 
van beide teams, waarbij die spelers in die 
competitiewedstrijd ook uitkomen in het enkelspel. 
Indien op de teamlijst meer dan drie spelers 
zijn vermeld, mogen spelers uit dat team, die tijdens 
een competitiewedstrijd niet in het enkelspel 
uitkomen, wel worden opgesteld in het dubbelspel 
van die betreffende competitiewedstrijd. 

 
Namens de T.C.S. 
Bert Jongerden 
ACL 

 

 

 

Prima Donna Kaas Bedrijventoernooi bij 

T.T.V. Huizen 

 
Al jaren houdt tafeltennisvereniging Huizen een be-
drijventoernooi. Gezien de enthousiaste en positieve 
reacties in voorgaande jaren kon dit toernooi natuur-
lijk ook dit jaar niet uitblijven. Het toernooi vond 
plaats op vrijdag 9 september jongstleden. 
 
Er waren 24 deelnemers van 6 verschillende bedrij-
ven (Plus Versluis, Amstel & (BA)co, Qua VAC, Teeu-
wissen rioolreiniging, SAS Institute en Accountancy 
kantoor Castelein & Basmaci). Om omstreeks 20:15u 
konden de deelnemers beginnen met de wedstrij-
den. De teams waren verdeeld over twee poules. Er 
werd volgens het halve DavisCup principe gespeeld, 
dus er werd een dubbel en twee enkel gespeeld voor 
elke wedstrijd. Na diverse spannende wedstrijden 
konden de nummers één en twee van de twee poule 
de halve finales en finale gaan spelen. Dat resulteer-
de in de volgende uitslag: Eerste is geworden het 
team van Teeuwissen rioolreiniging bestaande uit 
Frank Hagen en Erik Schaap. Op de tweede plaats 
eindigde het  team van Qua VAC bestaande uit Cees 
Lam en Stefan Reddemann. 
 
Namens de T.C.S.  
Bram Gerritse 
 

Wie zet er eigenlijk koffie? 

 
We mogen ons als vereniging de laatste tijd gelukkig 
prijzen dat er weer een aanwas is van jeugd. Jeugd 
heeft de toekomst. Ook de belangstelling van de 
ouders is bijzonder groot. En onderling heeft men 
het ook naar de zin. Tijdens de thuiswedstrijden op 
zaterdag is het een gezellige boel. De belangstelling 
gaat zo ver dat de ouders ook de vorderingen van 
hun kroost tijdens de trainingen willen volgen. Weer 
een pluspunt. Het is belangrijk dat men zich prettig 
voelt bij een vereniging. 
 
Maar vanaf daar gaat het wel een heel gemakkelijke 
kant op. Mensen voelen zich zo thuis dat ze geen 
verschil meer zien tussen de eigen keuken en de 
kantine. Dat je bijvoorbeeld op een moment denkt; 
ik zou wel een bakkie lusten, moet niet de reden zijn 
om zelf achter de bar te kruipen en koffie te pakken. 
En wel om de volgende reden: Onze vereniging werkt 
al sinds mensenheugenis met vrijwilligers. Dus ook 
barvrijwilligers. Deze mensen hebben aangeboden 
om af en toe eens bij te springen. Zij hebben ook een 
instructie gehad hoe het reilt en zeilt achter de bar.  
(vervolg op blz:4) 
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(vervolg van blz:3) 
We hebben het namelijk niet over een poppenkeu-
ken op de kleuterschool. Er is een team dat zich  
bezighoudt met de inkoop en het mag gezegd wor-
den dat we over een aardig assortiment beschikken 
dat ook nog eens redelijk geprijsd is.  
 
Verder wordt er elk jaar een begroting gemaakt en 
die is onder andere afhankelijk van de omzet van de 
kantine. Het is dus de bedoeling dat er betaald wordt 
voor wat er wordt uitgeserveerd. De barvrijwilliger is 
degene die er verantwoordelijk voor is dat er betaald 
wordt.  
 
Het is in deze tijden lastig om mensen gemobiliseerd 
te krijgen. We zijn dan ook blij als er mensen zijn die 
hun vrije avond opofferen om andere mensen aan 
een consumptie te helpen. Er zijn vaste tijden waar-
op er iemand achter de bar staat, meestal vanaf een 
uur of acht. Dat de trainingen eerder beginnen en 
dat er dan niemand achter de bar staat houdt dus 
niet in dat een onbevoegde zich achter de bar be-
geeft en op eigen houtje aan de gang gaat. Het is 
namelijk niet te controleren of er wordt betaald.  
 
Dus wie zet de koffie? De barvrijwilliger.  
Uiteraard sta ik open voor vragen, opmerkingen en 
suggesties. Want het staat hierboven allemaal wat 
streng, maar het moet toch bovenal gezellig blijven. 
Maar helaas is het af en toe nodig om een verma-
nende uitspraak te doen. Heeft iets te maken met 
verantwoordelijkheden en zo. Ik hoop ook dat als er 
(wan)gedrag wordt geconstateerd, men elkaar daar 
dan ook op aanspreekt. En misschien zijn er nu wel 
mensen die zeggen; ik wil wel een “vroege” bar-
dienst draaien. Ook zij kunnen zich bij mij melden. 
 
Namens de Z.K.C. 
Kees Visser. 
 

Grote Schoonmaak 

 
Het is gebruikelijk dat elk jaar aan het eind van het 
seizoen de kantine een extra grondige schoonmaak-
beurt krijgt. Meestal eind juni, begin juli. Door de 
mooie zaterdagen in deze maanden en de vakantie in 
aantocht werd besloten de grote schoonmaak te 
verhuizen naar vlak voor het nieuwe seizoen, zater-
dag 21 augustus.  
Nu wordt er elke week al door een jarenlang vast 
groepje mensen de handen uit de mouwen gestoken, 
dus voor deze keer waren er nog wat extra mensen 
gevraagd. Deze hebben ooit eens in een enquête 
aangegeven wel eens te willen helpen. Vele handen 
maken licht werk moet je maar denken.  

 
 
Helaas bleef mijn inbox leeg, want alleen degenen 
die normaal al schoonmaken en een paar die ook al 
veel doen namen de moeite om te reageren. Er 
kwam op het laatste moment voor mijzelf nog iets 
tussen, dus heeft Vivian zelfs nog ingevallen. Niet-lid 
en toch vrijwilliger. De andere 4 helpers zal ik dan 
ook nog maar even noemen; Ingeborg, Gerben, Rob 
en Nicole. Alle vijf wil ik dan ook hartelijk bedanken 
voor hun inzet.  
 
Bij deze wil ik een oproep doen aan mensen die wel 
eens een keer willen helpen bij de schoonmaak.  
Voor vragen en opmerkingen kun je bij ondergete-
kende terecht. 
 
Namens de Z.K.C. 
Kees Visser. 
 
BARDIENST VRIJWILLIGERS 
 
Gelukkig hebben we binnen de TTV al jarenlang een 
trouwe groep van bardienst vrijwilligers. Maar ieder-
een kent het gezegde ‘vele handen maken lichtwerk’. 
 
Wij, als ZKC, willen graag de bardienst-vrijwilligers-
groep versterken met een aantal enthousiaste 
nieuwkomers (of wat natuurlijk ook kan, terug-van-
weggeweest bardienst vrijwilligers). De dagen waar-
op bardienst wordt gedraaid zijn dinsdagavond, don-
derdagavond, vrijdagavond en de zaterdagen. Vooral 
op de vrijdagavonden en de zaterdagen zijn een aan-
tal extra vrijwilligers meer dan welkom. Bijvoorbeeld 
als heren 1 op zaterdag thuisspeelt, zou het mooi zijn 
als we de bar kunnen bemannen met twee vrijwilli-
gers. 
 
Een nieuwe bardienst vrijwilliger wordt de eerste 
bardiensten ingewerkt door een ervaren bardienst 
vrijwilliger, zodat je alle kneepjes van de bardienst-
taak krijgt uitgelegd/aangeleerd. Bardienst vrijwilli-
gers moeten minimaal 18 jaar oud zijn. In eerste 
instantie denken we natuurlijk aan seniorenleden 
van onze TTV, maar dit hoeft natuurlijk niet persé. 
Ook als je je op een andere manier bij de TTV be-
trokken voelt (bijvoorbeeld als ouder van jeugdlid) 
kun je je als vrijwilliger aanmelden. 
Wil je meer weten of wil je je opgeven als bardienst 
vrijwilliger dan kun je Paul Dekker, Kees Visser of 
Robert Bunschoten aanspreken. Mailen in dit digitale 
tijdperk kan natuurlijk ook:  
rsbunschoten@gmail.com. 
 
Namens de Z.K.C. 
Robert Bunschoten 



5 

 

 
 
TTV HUIZEN KLAVERJASSER VAN HET 

JAAR 2010 

 
Zaterdagavond 2 oktober werd er weer gestreden 
om de jaarlijkse titel TTV Huizen Klaverjasser van het 
Jaar, ditmaal editie 2010. Heren 1 was nog maar net 
klaar met hun competitiewedstrijd, jaja ze hadden er 
weer een latertje van gemaakt, toen ronde 1 van 
start ging. In totaal gooiden zich veertien deelnemers 
in het kaartstrijdperk om de titel te bemachtigen. 
Aan het eind van de avond hadden we een verras-
sende einduitslag. De winnaar van vorig jaar, Gerrit 
Schipper, kwam dit jaar niet verder dan de laatste 
prijs en de winnaar van twee jaar geleden, Geert Mo-
lenaar, werd dit jaar 1-na-laatste. De grote winnaar 
van vanavond, met een ruime voorsprong op de 
nummer 2, werd Opa Geertsma (opa van Jerry). Hij 
mocht vol trots de “Greet Klein” wisselbokaal in ont-
vangst nemen. 
 
Hieronder de complete uitslag: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namens de ZKC 
Robert Bunschoten 

 
 
 

 
 

Jubileum Tafeltennisvereniging Huizen 

 
Met dit mooie intro wil ik ieder lid en betrokkenen 
bij onze vereniging informeren over ons komende 
jubileum. 
 
Onze vereniging, de tafeltennisvereniging Huizen, 
bestaat 4 januari 2011 maar liefst 60 jaar! 
 
Uiteraard laten we deze mijlpaal niet ongemerkt 
voorbij gaan en willen we, zowel aan onze leden als 
aan de buitenwereld, laten zien dat we een levendi-
ge, gezonde en vooral bruisende vereniging zijn! 
 
In het voorjaar van 2010 is een speciale Jubileum-
commissie geformeerd, die de opdracht kreeg een 
groots jubileumprogramma te organiseren. De com-
missie bestaat uit Kees Visser, Lida Koelewijn en 
Geert Molenaar. Bij de start is ook Henk klein be-
trokken, maar zoals een ieder weet is Henk inmiddels 
verhuisd naar Curaçao (inmiddels ECHT het buiten-
land!) 
 
Na een inventarisatie van mogelijkheden, wensen, 
etc. is de commissie tot een leuk, boeiend en feeste-
lijk programma gekomen, waarbij de nadruk ligt op 
het “samen vieren”. 
 
Hoe ziet dat programma er dan uit??? 
 
U kunt alvast in uw agenda noteren: 
Op vrijdag 7 januari 2011 starten we het feestweek-
end met een receptie. Naast alle leden (senioren en 
jeugd) worden ook betrokkenen uitgenodigd (zoals 
zusterverenigingen, de gemeente, ouders van jeugd-
leden, leden van de 55plus-club, oud-leden, e.a.). Dit 
is tevens de Nieuwjaarsreceptie van onze vereniging. 
 
Zaterdag 8 januari 2011 zal het echte feest plaats-
vinden. Overdag zal een toernooi gehouden worden 
voor ALLE leden. Hoe dat toernooi er uit gaat zien, is 
nog een verrassing, maar dat het leuk wordt, staat 
vast! Dit toernooi zal de hele dag duren. 
 
Na een opfrisser thuis worden alle leden van harte 
uitgenodigd op de feestavond. Muziek en zang van 
een professionele band,  een hapje en een drankje 
van de vereniging en vooral: lachen, dansen, genie-
ten en feestvieren door alle genodigden. Gezellig 
samenzijn is het motto! 
En samen vieren dat we 60 jaar bestaan. 
(vervolg op blz:6) 
 
 

  N
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1 Opa Geertsma 5402 

2 Robert Bunschoten 5061 

3 Gijs Molenaar 4858 

4 Ingeborg Rebel 4836 

5 Henk van Leeuwen 4740 

6 Bram Gerritse 4404 

7 Jerry van Leeuwen 4316 

8 Cees Lam 4287 

9 Bert Jongerden 4226 

10 Caroline Ohm 4202 

11 Monique Gerritse 4186 

12 Andre Rebel 4157 

13 Geert Molenaar 4023 

14 Gerrit Schipper 3915 
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(vervolg van blz:5) 
Speciaal voor de jeugd zal op zaterdag 15 januari 
2011 nog een middag georganiseerd worden met 
bowling en eten. 
 
De Jubileumcommissie is van mening dat dit pro-
gramma voor ieder wat wils bevat. 
 
Hoe nu verder? 
Binnen nu en de komende weken zult u een envelop 
ontvangen met diverse uitnodigingen. Om een juiste 
indruk te krijgen van het aantal deelnemers bij de 
diverse onderdelen, verzoeken wij u de stroken inge-
vuld naar ons terug te sturen. 
 
Overigens is het zo dat naast deze activiteiten de 
vereniging op diverse andere wijzen in het nieuws 
zullen komen. 
 
Samen willen we ons laten zien. DOET U MEE?????? 
 
Namens de Jubileum commissie 
Geert Molenaar 

 

Ereleden van de TTV Huizen. 

 
Onze vereniging heeft een groot aantal ereleden. He-
laas is daar een aantal bij dat de club niet meer re-
gelmatig bezoekt. Eigenlijk vind ik dat jammer. Je 
wordt niet zomaar erelid. Daar moet je namelijk wel 
iets voor doen! 
Je moet minimaal 25 jaar lid zijn en daarvan moet je 
15 jaar officieel clubwerk gedaan hebben (in een 
commissie of in het bestuur). 
Om elk clublid weer kennis te laten maken met de 
ereleden wil ik in de komende Voltreffers elk erelid 
een aantal vragen stellen. Aan de hand van de ant-
woorden leren wij de ereleden (weer) beter kennen 
en krijgen we meer begrip voor het besluit van de 
vereniging om juist die leden te benoemen tot erelid. 
Ik heb lang getwijfeld met welk erelid ik moest be-
ginnen. Uiteindelijk heb ik er voor gekozen om te be-
ginnen met het oudste erelid: Arie Rebel. 

 
1. Arie, vertel eens in het kort hoelang je al lid 

bent van de vereniging en hoe je ertoe bent 
gekomen om te gaan tafeltennissen.  

 
Ik ben lid vanaf de oprichting in februari 1951, het 
was toen eigenlijk een afdeling van de voetbalclub. 
Daarom spelen we ook in groen-geel. 

 
2. Welke functies heb je zoal binnen de vereniging 

vervuld?  
 

 
 

Nou, hou je maar vast. Van materialen-commissaris 
tot penningmeester; seniorencommissie, secretaris, 
voorzitter, kantinebaas. Eigenlijk heb ik alle functies 
dus doorlopen. 

 
3. Hoelang heb je competitie gespeeld en in welke 

klasse(n)?  
 

Ik heb van 1952/1953 tot en met 1999 competitie 
gespeeld. Ik begon in het eerste en ik eindigde in het 
zevende, van de tweede tot de vierde klasse. 
 
4. Heb je ook echt leuke dingen meegemaakt 

 binnen de vereniging?  
 
De leukste dingen waren het gezamenlijke optrekken. 
We gingen met z’n allen mee met het eerste team, 
met de expeditieauto van Vos. Als we buiten het Gooi 
moesten spelen, dan huurden we met elkaar een 
auto. Ja, dat was de ouwe tijd, ha,ha, ha. 
 
5. Zijn er, sinds jij lid bent, veel dingen veranderd 

binnen de vereniging?  
 

We begonnen in de Schoolstraat met drie tafels, twee 
van de SV Huizen en één geleende tafel van Onno 
Vlaanderen, ook een lid van het eerste uur. Er was 
een grote kolenkachel, die we vaak eerst nog moes-
ten aanmaken. 
Daarna zijn we naar de gymzaal van de Cort 
v.d.Lindenschool gegaan, daar konden vijf tafels 
staan, maar volgens de NTTB was het te donker voor 
de overgangsklasse. We spanden touwen over de 
breedte van de zaal en daar hingen we lampen aan 
boven de tafels. We namen zelf een kratje limonade 
mee, zelfbediening en elke week betaalden we con-
tributie, die werd afgevinkt in een klein boekje. 
Daarna gingen we naar de Koers, dat was weer mo-
derner, dus hoefden we geen touwen meer te span-
nen voor extra verlichting en toen werden we veel 
groter. 
In de Holleblok (die naam is door mij verzonnen, daar 
heb ik nog een prijs mee gewonnen) heeft de vereni-
ging zijn huidige vorm gekregen, daar werden we 
zelfs de grootste vereniging van Nederland . 
Verder zijn er weinig dingen veranderd, door de ver-
schillende zalen en de kantine is het nog net zo ge-
moedelijk en gezellig als in 1951. 

 
6. Zou jij veranderingen binnen de club willen aan-

brengen, als je daar de kans voor zou hebben?  
(vervolg op blz:7) 
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(vervolg van blz 6) 
Ik zou het fijn vinden als alle ereleden, die thuiszitten, 
met elkaar de kantine schoonmaakten, dan hoeven 
de actieve clubleden dat niet meer te doen en dan 
kan je als ERELID toch nog wat terug doen voor ONS 
cluppie. 

 
7. Meer dan 10% van de leden is erelid, geeft dat 

niet een bepaalde waarde-vermindering aan het 
begrip erelid? Licht je antwoord toe!  

 
10 % ereleden is toch wel erg veel. Gaat het niet een 
beetje te gemakkelijk? Als er zo veel zijn, dan heeft 
het toch minder waarde? Ondanks dat ik zelf ook ere-
lid ben – en er erg trots op ben! 

 
Arie, bedankt voor het beantwoorden van de vragen. 
 
Henk Oversteegen 

 

De tafeltennisweek van…… 

 

Vlak voor de zomer las ik het in het stukje van Manu-
ela dat ik de gelukkige ben die “de tafeltennisweek 
van…” mag schrijven. Daar heb ik haar overigens al 
hartelijk voor bedankt. 
In de zomer is er niet zoveel gebeurd op tafeltennis-
gebied, dus ik moest even wachten tot het seizoen 
weer aanbrak. Dat is inmiddels zover, ik zal proberen 
een korte (ahum) omschrijving te geven van mijn 
sportieve perikelen. 
 
Week 37 
 
Maandag 
 
De eerste dag na het weekend is altijd erg afzien om 
mijn bed uit te komen… helemaal nu het weer don-
ker is ’s ochtends. Brr, niks aan. 
Toch maar eruit gegaan en naar het werk. ‘s Avonds 
een keer niks bijzonders eigenlijk... beetje om mijn 
gemakje wat eten in elkaar flansen en het prakje nut-
tigen op de bank voor de buis. 
Eens in de zoveel weken help ik Kees en Borg met de 
wekelijkse en maandelijkse schoonmaak in de kanti-
ne, ja die moet toch ook schoon blijven. Mijn taak is 
meestal het vegen en dweilen van de vloer. Deze 
avond was ik vrij :-D 
 
Dinsdag 
 
Wederom een werkdag en nog steeds afzien om mijn 
warme bedje te verlaten. ’s Avonds na het eten bij pa 
en ma naar fitness, je moet toch wat met zittend 
werk. Om 20.30 omkleden en naar huis om mijn  

 
 
tafeltennisspullen te pakken en naar de club te gaan 
voor de training van John. Moet zeggen, ik was pre-
cies op tijd! Heb met Pieter weer aan onze technie-
ken kunnen werken, ben er alleen wel uit dat ik beter 
aan mijn geduld wat kan bijschaven… 
Dus… dat was wel een sportief avondje dacht ik zo! 
 
Woensdag 
 
Jaja, deze ambtenaar werkt gewoon 5 dagen per 
week, dus na weer een strijd geleverd te hebben met 
de wekker ging Nicole richting trein… 
’s Avonds weer aangeschoven bij pa en ma voor een 
heerlijke maaltijd en thuis heb ik mijn eigen huis 
maar eens onder handen genomen met een sop-
doek. Zo, dat was best nodig…! 
 
Donderdag 
 
Helemaal niks gedaan, op het werk na dan…, hing 
weer heerlijk tegen griepje aan dus ik ging maar eens 
op tijd naar bed en niet naar de sportschool. 
 
Vrijdag 
 
Laatste dag van de week!!! Zoals sommigen mis-
schien wel weten is het in ambtenarenland niet zo 
druk op vrijdag. Vandaar dat ik ook dit stukje nu op 
het werk aan het typen ben… maak ik me toch nog 
nuttig;-) Vanavond weer competitie, hoop dat ik het 
beter ga doen dan de eerste week. Nu is deze 2e 
wedstrijd inmiddels allang geweest en wonder boven 
wonder heeft mijn geduld het wat beter volgehou-
den dan de vorige wedstrijd. Samen met Pieter heb-
ben we een mooie dubbel neergezet en ik had zelf 1 
wedstrijd gewonnen. Kan nog steeds beter, maar we 
hadden totaal gewonnen met 6-4,  was het gezellig 
en ik had lekker gespeeld. Daar gaat het tenslotte 
om…. toch? 
 
Zo nu genoeg over mij, ik wil nu wel eens wat meer 
weten over de tafeltennisweek 
van…… Sabine Dekker! 
 
Nicole van Beurden 
 

55+ 

 
Eindelijk heeft dan de uitwisseling met de plussers 
van Hilversum plaats gevonden. Het had heel wat 
voeten in de aarde om onze teams samen te stellen. 
Hilversum had graag tegen zes teams gespeeld,  
(vervolg op blz:8) 
 



8 

 

 
(vervolg van blz:7) 
maar ik moest nog mensen van buiten lenen om met 
vijf teams naar Hilversum te kunnen gaan. 
 
In Hilversum moest ik zelfs nog twee Hilversummers 
lenen om de teams compleet te maken. Piet Ver-
steeg had last van zijn rug en na een stevige inspeel-
partij met Piet Knop kwam hij tot de conclusie dat 
spelen geen zin had. Snel de teams weer omgezet en 
we waren klaar voor de strijd!  
 
In team 1, bestaande uit Knop, Appelboom en Smit, 
liet Alex alleen een steekje vallen. Jansen, met die 
vervelende service, wist Alex in dirie games te ver-
slaan. 
 
Team 2 met twee gastarbeiders wist weinig potten te 
breken. Ze verloren met 6-3. Oversteegen wist al zijn 
partijen te winnen, zijn teamgenoten Go en Hom 
hebben echter hun uiterste best gedaan om partijen 
te winnen.  
 
Team 3, ook met twee gastarbeiders, maar dan wel 
uit Huizen, won met 8-1. Alleen Kossen verloor een 
partij, in drieën, de derde game ging tot elf en dat 
zijn wij niet gewend. Traarbach en Busscher wonnen 
alles. 
 
Team 4 verloor met 5-4. Kramer en Thiel wonnen er 
elk twee en Makkinje verloor al zijn wedstrijden, 
maar ook hier werd een wedstrijd in drieën ge-
speeld en dat is Reijma niet gewend. 
 
In team 5 was Rinus Kroon de beste, hij won al zijn 
wedstrijden, terwijl Henk Honing er maar één won. 
Kranenburg won er twee, waardoor de uitslag 6-3 
werd. De totaaluitslag werd 16-29. De beker staat 
dus komend jaar in Huizen. Na afloop werd er nog 
een prettige derde helft gespeeld. Het was erg gezel-
lig en we hopen dat de Hilversummers volgend jaar 
met net zo veel plezier weer naar Huizen komen om 
te proberen de beker weer terug te halen. 
 
De volgende ochtend werd ik door Joop Bakkum ge-
beld. Hij was zo druk aan het klussen geweest met de 
babykamer van zijn kleinkind, dat hij helemaal verge-
ten was dat hij beloofd had te tafeltennissen. Hij 
bood zijn verontschuldigingen aan. Hij heeft wel veel 
gemist! Komend jaar hoop ik iets minder moeite te 
hebben met het ronselen van spelers om de teams te 
bemensen. 
 
Henk Oversteegen 

 
 

 
 

Prima Donna Kaas en  

T.T.V. Huizen verlengen samenwerking 

 

Sinds december 2002 heeft de T.T.V. Huizen een 
samenwerkingsverband met Prima Donna Kaas. Deze 
samenwerking heeft zich de afgelopen jaren verder 
ontwikkelt met als hoogtepunt de introductie van de 
nieuwe clubshirts (geel & groen) met shirtsponsoring 
in 2006. 
Frank Hagen heeft als contactpersoon en bestuurslid 
van de T.T.V. Huizen het contract ondertekend met 
Jan Kos van Prima Donna Kaas. 
 
Wij zijn als bestuur blij met de contractverlenging tot 
eind 2012. In deze periode blijven wij ons als vereni-
ging inzetten voor het vergroten van de  
naamsbekendheid en exposure van Prima Donna 
Kaas. Aankondigingen, verslagen en uitslagen van 
Prima Donna Kaas gerelateerde activiteiten zullen 
uitgebreid aandacht krijgen in de Voltreffer, website 
en lokale media. 
 

 
 
Wij willen vanaf deze plek Prima Donna Kaas en in 
het bijzonder Jan Kos, bedanken voor de prettige 
samenwerking tot nu toe. De T.T.V. Huizen hoopt 
deze nog lang te kunnen continueren. 
 
Namens het bestuur en de P.A.C. 
Thijs Fennis 
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Lentink Cup 2010  

Rega – T.T.V. Huizen 27 augustus 2010 

 

Na een bijzonder 2009 voor wat betreft de Lentink 
Cup (de strijd werd beslecht over twee wedstrijden) 
was het recept voor 2010 de titel “gewoon” te pro-
longeren in Nijkerk.  
 
We speelden dit keer met vijf teams: 
Huizen 1: Gijs Molenaar, Patrick Visser en Danny 
Harthoorn 
Huizen 2:Ruben Lam, Jerry van Leeuwen en Gerard 
Kamst 
Huizen 3: Edwin van Dijk, Gerben de Jong en Frank 
Hagen 
Huizen 4: Harry Kempers, Piet Zitterstein en Henk 
Oversteegen 
Huizen 5: Paul Dekker, Bert Jongerden en Cees Lam 
 
De Lentink Cup werd niet met groot overmacht ge-
wonnen. Uiteindelijk heeft T.T.V. Huizen, na het tel-
len van gewonnen wedstrijden (26-24) de beker mee 
naar huis mogen nemen. De beker staat dus weer 
vertrouwd in de Kloef. 
 
De uitslagen en speelsterkten: 
Huizen 1: Hoofdklasse   6 -  4 (winst Rega) 
Huizen 2: 1e klasse  2 – 8 (winst Huizen) 
Huizen 3: 3e klasse  4 – 6 (winst Huizen) 
Huizen 4: 4e klasse  5 – 5 (gelijkspel) 
Huizen 5: 5e klasse  7 – 3 (winst Rega) 
 
De Lentink cup werd voor het vierde jaar gespeeld. 
We willen via deze weg Lentink Accoun-
tants/Belastingadviseurs bedanken voor hun bijdrage 
aan het toernooi. Het was een geslaagd toernooi. 
Rega bedankt voor de goede zorgen en tot volgend 
jaar in de Kloef! 
 
 
Namens de P.A.C. 
Thijs Fennis    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jeugdcompetitie 

 
De najaarscompetitie is weer volop aan de gang en 
wel met heel goede resultaten. 
We spelen deze keer met 7 teams in de competitie 
dat is toch weer 1 team meer dan het vorige seizoen. 
Doordat wij deze keer een probleem hadden met het 
1e en het 2e team met de bezetting hiervan hebben 
we gekozen voor 2 combinatie-teams met Hilversum, 
daar zij met hetzelfde probleem zaten als wij. 
 
De bedoeling was 2 landelijke teams te creëren, 
maar dat lukte niet. De raiting van ons 2e team was 
te laag voor een plaats in de landelijke competitie, 
dus moesten zij genoegen nemen met een plaats in 
de 1e klas van de afdeling. Dat is wel de hoogste 
plaats in de afdeling, dus bij een kampioenschap kan 
er nog landelijk in zitten. 
 
De coach van het 1e team van H’sum in het vorig 
seizoen is met de jongens meegegaan en is nu de 
coach van team 1. 
 
Team 2 heeft een coach van ons, welke ook met de 
jongens is meegegaan, dus wat dat betreft zijn ook 
de coaches keurig verdeeld. 
Er worden in de najaarscompetitie 3 thuiswedstrij-
den gespeeld in H’sum en 2 in Huizen. 
 
Bij het 2e team is dat andersom: zij spelen er 2 in 
H’sum en 3 in Huizen en dat is bij de voorjaarscom-
petitie andersom, dan speelt team 1 2 keer in H’sum 
en 3 keer in Huizen en team 2 speelt 2 keer in Huizen 
en 3 keer in H’sum, dan is dat ook mooi verdeeld. 
En onze jongens trainen ook mee in Hilversum en 
ook nog in Huizen, voor de jongens van H’sum heeft 
het niet zoveel nut om in Huizen te trainen omdat 
dat heel kort achter elkaar is en het in Huizen toch al 
aardig vol zit en bij H’sum hebben ze training  
mogelijkheden genoeg. 
 
Ze trainen daar 2 keer in de week en ook nog op de 
Zondag, vandaar. 
Dan nu de teams en hun prestatie’s. 
 
Team 1 doet het heel goed in het landelijk B, mis-
schien zit er nog wel een kampioenschap in en dan 
dus ook een promotie naar landelijk A, maar zo ver is 
het nog niet. 
Ze staan op dit ogenblik wel op de 1e plaats met 2 
punten verschil op de nr.2 en 6 punten op nr. 3, dus 
wat dat betreft ziet het er goed uit. 
(vervolg op blz:11) 
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 Wie is deze vrijwilliger? 

  
    

  
 
 

    
  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  
U kunt uw antwoord naar de redacteur sturen op 

 voltreffer@ttvhuizen.nl 

In de volgende Voltreffer komt de uitslag te staan. 

Onder de goede inzenders wordt een beloning verloot. 
Winnaar van de derde fotowedstrijd is Kristel Koelewijn. 

Het was:Ina Busscher. 
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(vervolg van blz:9) 
Bastiaan vd Sande speelt op dit moment 80%, Sander 
Lam speelt 73,3%, Nico Sentini heeft 89% en Jordy 
Bredenbeek blijft steken op 16,6%. Dat is dus hele-
maal niet slecht en hopelijk kunnen ze dat volhouden 
tot het eind. 
 
Huizen 2, ook zij doen het heel goed. We hadden ge-
hoopt op een plaats in het landelijk, maar helaas, het 
werd 1e klas en dat doen ze heel goed. Dat is te zien 
aan hun plaats op de ranglijst: nl. de 1e plaats, met 5 
punten verschil op de nr 2 en 12 op nr 3. Dus ook 
hier zit misschien een kampioenschap in en de ge-
hoopte plaats in de landelijke competitie. Kevin Kos 
speelt hier 44,4%, Maxim vd Kaaij komt op 86,6%, 
Ilan Meijer haalt hier net als Maxim ook 86,6% en 
Jesper Berrens komt op 50% . 
Dus gekeken naar deze resultaten zit er meer in dan 
de afdelingscompetitie. 
 
Huizen 3, zij doen het tot nog toe ook heel verdien-
stelijk. Zij staan op de 3e plaats, wel met 8 punten 
verschil met nr 2. Hier moet (dus) nog wel wat aan 
worden gedaan, dan kunnen zij ook nog wel wat stij-
gen hoor. Zij spelen wel een klasse hoger dan vorig 
seizoen, dus dat speelt ook nog wel even mee. Kristel 
Koelewijn speelt hier 66,7%, Pim de Keijzer blijft deze 
keer wel wat achter en komt op 33,3%, Pardis Faqiri 
komt net weer iets hoger en komt op 46,7%. Er moet 
hier nog wel iets te halen zijn . Kampioen worden zul-
len zij waarschijnlijk niet, maar iets hoger kan mis-
schien nog wel. En wie weet hebben ze nu zo de pest 
in, dat ik dit heb geschreven, en worden ze toch 
kampioen, dat mag wel hoor ;-) . 
 
Huizen 4, 
 

zij spelen nog wel in de 5e klasse,  maar staan daar 
ook op de 1e plaats. Het is nog niet echt overtuigend, 
maar het is wel zo. Zij staan 1 punt voor op de nr 2, 
misschien is dat wel 8 punten als het clubblad 

 
 uitkomt, maar dat weet ik nog niet, dat hopen we 
dan maar. Het is best leuk weer een keer een paar 
kampioenen te hebben. Yoeri Tax speelt hier 66,7%, 
Thom Veerman komt ook op 66,7% en Ruben Tem-
pelaar heeft hetzelfde, dus ook 66,7%.  
 
Jammer is het dat Zubeijde Balci het gewoon heeft 
laten afweten, zonder hier ooit iets over gezegd te 
hebben. Ook is het jammer dat Thom Veerman 18 
okt moet worden geholpen aan zijn voet, dus zullen 
ze de wedstrijden daarna met een invaller moeten 
spelen, dat is niet zo leuk. Maar laten we maar  
hopen dat de voet van Thom weer helemaal goed 
komt , dan kan hij daarna weer meespelen. Thom 
sterkte en hou de voet, eh... moed er in. 
 
Huizen 5, zij spelen voor het eerst in de afdelings-
competitie, vorig seizoen waren zij nog starters. Zij 
doen het heel niet slecht, het is toch een hele om-
schakeling naar de gewone competitie. Je moet wel 2 
keer zoveel wedstrijden spelen, soms wel 3 keer 
zoveel en dat is wel even wennen, maar ik denk dat 
ze er heel snel aan gewend waren. Louise Kos staat 
hier nog op 100%, met 12 uit 12, Timo Weinberg 
komt op 58,3%, Arianne Boot komt tot 44,4% en Tim 
Hoek blijft steken op 33,3%.  
Dus jongens, ga zo lekker door, serieus en ook een 
beetje extra op jullie service trainen, dan komt het 
allemaal wel goed. Jullie hoeven niet meteen kampi-
oen te worden, maar op dit moment staan jullie wel 
2e hoor, dus ga lekker door. 
 
Huizen 6,  

 
uitkomend in de starterscompetitie. Ook zij doen het 
niet verkeerd: je ziet ze elke week beter gaan spelen. 
Ook dit team heeft het idee om straks de gewone 
competitie in te gaan, maar dan moeten ze goed 
overdenken dat deze wedstrijden zeker 2 keer zo 
lang gaan duren. 
(vervolg op blz:12) 
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(vervolg van blz:11) 
Het zou niet leuk zijn als ze halverwege de competi-
tie ineens zouden zeggen 'dat duurt te lang, hier heb 
ik geen zin in'. Nu duurt een wedstrijd maar ong. 1,5 
uur en dan moet je toch wel rekenen op gemiddeld 3 
uur zonder reistijd. Hier heeft Thijmen van Dijk 5 
wedstrijden gewonnen, Mod Temmet won er 7, Mak 
Temmet kwam hier ook tot 5 keer winst. Het is heel 
moeilijk om vast te stellen hoeveel ze hebben ge-
speeld, omdat als je dubbelt je maar 1 enkel speelt 
en de ander speelt er 2, en niet elke week heb je de-
zelfde speler die dubbelt. Op dit moment is de stand 
zo, dat ze op de 1e plaats staan, gelijk met H’sum. 
Dus jongens, zet hem op! 
 
Huizen 7  

 
speelt ook bij de starters. Alleen dit team bestaat uit 
2 spelers, dat kan bij de starters. Zij spelen dus wel 
altijd 2 wedstrijden. Huizen staat hier gelijk met SVE 
op de 5e plaats, maar ook dat kan nog best verande-
ren. Er zijn tenslotte nog 5 wedstrijden te gaan en 
ook zij gaan steeds beter spelen. Gijs Hoek heeft hier 
1 wedstrijd gewonnen en Jasper Tax  
staat tot op heden op 7 keer winst, wel heeft Gijs na-
tuurlijk ook zijn aandeel in de gewonnen dubbels.  
Dit was wat er momenteel over de competitie is te 
vertellen.  
  
Wat mij verder nog wel is opgevallen: als er thuis ge-
speeld wordt , is de tegenstander er soms eerder dan 
wij. Jongens, ik heb dit al vaker gezegd: jullie moeten 
zorgen dat je vroegtijdig aanwezig bent!  
 
Want als de tegenstanders er zijn mogen zij inspelen, 
en hebben jullie een probleem en kunnen jullie zelf 
niet meer inspelen. 
 
Ook omdat er niet altijd tafels in de 2e zaal staan en 
het ook niet nodig is om voor 10 minuten inspelen er 
nog 3 of 4 tafels op te zetten. Let daar dus even op. 
 

 
 
Om 12.00 uur is de zaal altijd open, maar meestal 
ben ik er zelf al om 11.00 uur, dus dat is geen reden 
om te laat te komen. Denken jullie daar ook even 
aan. 
 
Dit was dan voor deze keer weer het stukje competi-
tie in de Voltreffer. Ik zal bij deze nog even de namen 
van de coaches geven van alle teams, want zij zijn 
echt wel belangrijk: 
 
Team 1: Jack Fellinga, Team 2: Henk Overstee-
gen, Team 3: Harry Kempers, Team 4: Cees 
Lam/Ruben Lam, Team 5: de ouders, Team 6: de 
ouders, Team 7: de ouders 
De ouders van deze 3 teams rouleren nog wel eens. 
  
Namens T.C. J. 
Peter vd Broek  
 

Het wel en wee van Huizen twee. 

 
Het heeft heel wat voeten in aarde gehad om Huizen 
twee in de competitie te houden. Een deel van het 
team was het landelijk C ontgroeid en een deel hikte 
tegen dat niveau aan. Er kwam een goede oplossing: 
Hilversum had hetzelfde probleem. Van daar dat er 
nu twee combinatieteams zijn. Huizen/Hilversum 2 is 
het team waar het nu over gaat. Het team bestaat (in 
alfabetische volgorde) uit Jesper Berrens, Maxim 
v.d.Kaaij, Kevin Kos en Ilan Meijer. De eerste twee 
wedstrijden heb ik gemist door mijn vakantie, maar 
vanaf de derde wedstrijd ben ik weer enthousiast 
aanwezig. Er wordt goed gespeeld en, gelukkig, veel 
gewonnen. In Nieuwegein werd het 9-1, Ilan en 
Maxim waren niet te verslaan, hoewel dat een beetje 
overtrokken was, want de TTVN-ers speelden niet 
slecht. Jesper won twee keer en samen met Ilan het 
dubbel (dat ging ook niet makkelijk).  
 
Bij UTTC werd het moeilijker, hoewel de 7-3 dat ook 
niet deed vermoeden. Misschien was het onder-
schatting van de tegenpartij dat Ilan na een 11-0 
winst een game verloor. Maxim bleef hier ongesla-
gen.  
 
Afgelopen zaterdag werd voor het eerst in Hilversum 
gespeeld als thuisbasis. Een onbekend fenomeen  
 
was de zaaldienst. Om tien uur stonden Ilan, Kevin 
en Maxim al tafels te poetsen en te vegen. Daarna 
was er voldoende tijd om in te spelen. Dat werd goed 
gedaan, want de 9-1 uitslag tegen Hoogland was 
prima. (vervolg op blz:13) 
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(vervolg van blz:12) 
Kevin kwam van zijn vijfde gamesyndroom af. Hij 
won er namelijk twee in vijven. Ilan had weer pro-
blemen met het serieus nemen van een tegenstan-
der. Gelukkig wist hij bij de stand van 17-16 het be-
slissende punt te scoren. Maxim was de rust zelve en 
gaf, evenals Ilan en Kevin, geen partij gewonnen. Al-
leen het dubbel ging verloren. Volgende week is be-
langrijk, dan speelt de concurrent Almeerspin tegen 
Hoogland en spelen wij tegen Shot, dan mag er van 
onderschatting geen sprake zijn. Nu staan we boven-
aan met Almeerspin op onze hielen. 
 
 
Deel 2 
Huizen/Hilversum 2 wint door de eindsprint. 
Zoals ik al aangekondigd had in het eerste stukje over 
het tweede team, was de wedstrijd tegen Shot 2 erg 
belangrijk. We begonnen precies op tijd. Zoals ge-
woonlijk begon Ilan en tegen zijn gewoonte in ver-
loor hij van de kopman van Shot. De omstandighe-
den werkten niet mee. 

 
Er speelden zes teams thuis en het was beredruk. 
Daar had Shot echter ook last van. De wedstrijd ging 
heen en weer, maar H/H 2 liep steeds achter de fei-
ten aan. Het dubbel ging in vijven verloren, terwijl er 
voorgestaan werd in de vijfde game met 7-3. De 
drukte nam toe en er werd door de spelers aan de 
andere tafels niet gelet op andere spelers. Ik kreeg 
zelfs de indruk dat er in de Kalverstraat op zaterdag 
makkelijker gespeeld kon worden in onze zaal. Ge-
lukkig had Shot er ook last van. H/h2 stond zelfs met 
4-2 achter.  
 
Toen kwam de omkeer. Het werd stiller, want een 
aantal teams was uitgespeeld, maar daar had Shot 
ook last van. Maxim en Jesper trokken de stand ge-
lijk, waarna Jesper het vijfde punt scoorde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ilan moest de laatste wedstrijd spelen, gelukkig wist 
hij zich weer te concentreren en hij scoorde het win-
nende punt. Mijn complimenten gaan echter uit naar 
Jesper, die dit keer ongeslagen bleef, voorwaar een 
grote prestatie. Maxim won twee keer en Ilan had een 
offday, hij won maar één keer.  
 
Henk Oversteegen 
 

de René Schijffbokaal 

 
25 september 2010 is de René Schijffbokaal voor het 
seizoen 2009-2010 uitgereikt aan Nico Sentini. Hij 
had met 93% het hoogste gemiddelde percentage 
van alle landelijke spelers in deze periode. De uitrei-
king vond plaats in de kantine na de competitiewed-
strijd van jeugd 1 en heren 1. Nico had niet meege-
speeld maar kwam gelukkig nog even langs uit zijn 
werk. Hij mocht vervolgens blij verrast de bokaal in 
ontvangst nemen onder applaus van de nog aanwe-
zige supporters. 
 
Namens het bestuur, 
Monique Gerritse-van de Brug 
secretaris 
 

 
 

Rik van Lersel 15 oktober 11 jaar 

Joris moolhuijsen 19 oktober 15 jaar 

Ilan Meijer 1 november 16 jaar 

Ruben Tempelaars 12 november 16 jaar 

Liquenda Molenaar 13 december 12 jaar 

Bart Swinkels 29 december 11 jaar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voor in je Agenda 

Wanneer: Wat:  Voor wie: 

19 november ?? toernooi (vrije week competitie) Senioren 

20 november Jeugd 2 thuis Jeugd  

27 november Heren 1 & Jeugd 1 thuis Jeugd & Senioren 

02 december Sinterklaas toernooi (receanten) Senioren 

04 december Deadline voltreffer Jeugd & Senioren 

11 december Kindertafeltennisfeest Jeugd  

27 december Oliebollentoernooi (niet leden) Senioren 

28 december Oliebollentoernooi Senioren 

28 december Oliebollentoernooi (ook voor niet leden) Jeugd 

Voor de actuele agenda kijken dan op www.ttvhuizen.nl 
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Wat is je naam?  
Kristel Koelewijn 
 
Hoe oud ben je?  
Ik ben 13 jaar. 
 
Heb je broertjes en/of zusjes?  
Ik heb 1 broer en 1 zus. 
 
Op welke school zit je en in welke klas?  
Ik zit op Het Willem de Zwijger College, en klas A2b 
(Atheneum 2 b) 
 
Hoelang zit je nu op tafeltennis?  
Dat weet ik niet zeker, maar volgens mij 3 of 4 jaar. 
 
Speel je competitie en in welke klasse speel je met 
je team?  
Ik speel competitie, en we spelen nu 4e klasse. 
 
Welke club speel je het liefst tegen en waarom?  
Ik speel het liefst tegen Hilversum, omdat als je uit 
speelt het daar altijd gezellig is! 
 
Wie vind je de leukste trainer?  
John (achternaam weet ik niet uit me hoofd)  
 
Waarin ben je het best met tafeltennis?  
Blokken. 
 
Waar vind je zelf dat je nog op moet trainen?  
Serveren, en meer effecten geven. 
 
Wat is tot nu toe je leukste tafeltennismoment?  
Dat ik mee mocht spelen met de D cadetten waar ik 
eigenlijk niet mee mocht spelen omdat ze te hoog 
voor me waren en dat ik uiteindelijk toch nog 2e 
werd! 

 
Wat vind je van de club?  
Goed en vooral gezellig! 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Vind je dat er iets op de club moet veranderen? Zo 
ja, wat dan?  
De zonneschermen in de zaal. Ze gaan heel vaak 
 omhoog, en dat is best irritant. 
 
Waar zou je zeker aan mee doen als de club dat 
organiseert?  
Alles! 
 
Heb je naast tafeltennis nog andere hobby's?  
Skiën, Gitaarspelen en afspreken met vriendinnen! 
 
Wat is je favoriete drankje?  
Aquarius en 7-up 
 
Wat eet je het liefst?  
Rode bietjes. 
 
Wat is je favoriete voetbalclub? 
Degene die winnen! Nee grapje, ik ben voor geen 
een. 
 
Wat vind jij de beste film die er is?  
Pirates of the Caribbean. 
 
Naar welke muziek luister je meestal?  
Top 40 muziek, Radio 538. 
 
Aan wie wil je dat deze vragen de volgende keer 
worden gesteld?  
Vraag ze maar lekker aan Pim de Keijzer! 
 
 
 
 
 




