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45e  jaargang, nummer 1, februari 2011  

 
Van de Vice-Voorzitter 

 

Het nieuwe jaar is begonnen en  wat voor een jaar. 
We bestaan namelijk al weer 60 jaar. En dat was de 
reden voor een gezellig feestweekend. Op 7 januari 
werd de nieuwjaarsreceptie met de jubileumreceptie 
gecombineerd. Velen gaven gehoor aan de uitnodi-
ging, niet alleen onze eigen leden, maar ook verte-
genwoordigers van gemeente, andere verenigingen, 
ouders van jeugdleden en leden van de 55+ groep 
waren van de partij. Henk Klein kwam zelfs speciaal 
over van Curaçao. 
  
Op zaterdag 8 januari werd overdag het Prima Donna 
Kaas jubileumtoernooi georganiseerd. Een zeer ge-
slaagd evenement waar teams werden gevormd met 
jeugd en seniorenleden door elkaar. Tussendoor 
werd een prima lunch verzorgd door Keurslagerij 
Koelewijn. Voor de nummers 1 t/m 3 waren er nog 
mooie prijzen en iedere deelnemer kreeg nog een 
medaille en een sleutelhanger. ’s Avonds was het 
grote feest. Onder begeleiding van een ontzettend 
leuke band, Joy Ride, ging de hele zaal los op allerlei 
soorten muziek. Van house tot headbang. 
 
De vele foto’s die gemaakt zijn, staan inmiddels op 
de site en ook op You Tube is een aantal filmpjes te 
zien. Waaronder ook van onze eigen Rob Towers die 
de avond met “You never walk alone”  waardig af-
sloot.  
 
Ik wil iedereen bedanken die, op welk gebied dan 
ook, zich ingezet heeft om dit weekend tot een suc-
ces te maken. Een speciaal woord van dank voor Erik 
en Roelie Visser die tijdens de feestavond achter de 
bar hebben gestaan. En voor Keurslagerij Koelewijn 
die de hapjes en de lunch hebben verzorgd.  
Voor de rest is de voorjaarscompetitie al weer in vol-
le gang, wordt er druk getraind en op zaterdag is de 
kantine weer gezellig druk.  

 

 
 
Ik hoop dat we een heel goed jaar tegemoet gaan. En 
dat we dit jaar weer een volledig bestuur krijgen.  
 
Kees Visser. 
Vice Voorzitter 
 

T.T.V. Huizen 60 jaar 

 
Eindelijk was het zover. Na maanden van voorberei-
ding kon de Jubileumcommissie zijn werk daadwer-
kelijk uitvoeren. 
 
 
Het eerste weekend van 2011 stond in het teken van 
het vieren van het 60-jarig Jubileum van de Tafelten-
nisvereniging Huizen. 
 

Het begon allemaal met de receptie op 7 januari. 
Ereleden, leden van verdienste, seniorleden, jeugd-
leden, 55plussers, oud leden, aanhang, vertegen-
woordigers van de gemeente Huizen (waaronder 
wethouder mevr. J. Bakker, die speciaal was geko-
men, ondanks, dat zij zelf haar verjaardag moest 
vieren!), vertegenwoordigers van een aantal vereni-
gingen (Hilversum, Rega, Vitus, Elan) en andere be-
langstellenden kwamen om het bestuur en de leden 
te feliciteren. Zelfs Henk Klein was van Curaçao over-
gevlogen om het feest mee te maken. 
Hoezo betrokken??? 

 
Na een rustig binnenkomen, het receptieboek teke-
nen en een drankje halen, wist iedereen de weg naar 
de zaal te vinden. Er hing een gezellige sfeer en er 
werd volop gepraat.Na het welkomstwoord door 
ondergetekende nam Kees Visser, als vicevoorzitter, 
het woord. Namens het bestuur heette hij iedereen 
van harte welkom en liet een aantal zaken van de 
afgelopen 10 jaar (sinds het vorige jubileum) de re-
vue passeren. (vervolg op blz:3) 
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(vervolg van blz:2) 
Vreugde en verdriet werden genoemd en er werd 
even stilte gehouden voor het overlijden van Theo 
van Eijden (en tevens voor alle leden, oud-leden en 
55plussers, die we de afgelopen jaren verloren heb-
ben). 
 
Als laatste werd Arie Rebel in het zonnetje gezet.  

 
Arie en zijn vrouw Teuni ontvingen een windlicht met 
opdruk “t.t.v. Huizen en Arie Rebel, 60 jaar samen”, 
hetgeen volgens de Jubcom  de lading dekte van het 
lidmaatschap van Arie: nog steeds actief en betrok-
ken, in de loop van de jaren alle bestuursfuncties be-
kleed, medeoprichter van de vereniging, medeop-
richter van de 55plusclub en initiatiefnemer van vele 
initiatieven, zoals afgelopen jaar het initiatief om 
ereleden te vragen de wekelijkse schoonmaak van de 
kantine te verzorgen. Uiteraard kreeg Teuni een 
prachtige plant, want ook zij is al die jaren nauw be-
trokken geweest. Na het dankwoord van Arie en een 
drankje wilde erevoorzitter Jaap Roeten het bestuur 
en leden feliciteren.  

 
Ook hij nam kort een aantal zaken door en signaleer-
de, dat de vereniging dankzij alle vrijwilligers nog 
steeds bestaat en levend is. 
Na een hapje, een drankje en een praatje kwam de 
receptie langzaamaan tot een eind en werd door vele 

 

 
 
vrijwilligers de zaal voor de volgende dag in orde 
gemaakt. 
 
De volgende morgen waren Jan Visser en ondergete-
kende al vroeg aanwezig. De eerste leden druppel-
den zo rond half 10 binnen en er werd een indeling 
gemaakt voor het Prima Donna Kaas Jubileumtoer-
nooi. 

 
Om half 11, nadat daadwerkelijk iedereen uit bed en 
binnen was (wie de schoen past trekke hem aan…..) 
kon het toernooi beginnen. Besloten was om een 
team te maken wat uit een combinatie bestond van 
een jeugdlid, een seniorlid en een lid van de 
55plusclub. Maar liefst 19 teams namen deel! Er 
werd gespeeld tot de 21 (2 gewonnen games) en 
iedere gewonnen game telde. Mindere spelers kre-
gen uiteraard punten voor (volgens het schema 6-3-
2-2-2-2-2 per verschil in klasse). Op een papier in de 
kantine werd de stand bijgehouden, zodat iedereen 
kon zien, wie er aan kop lag. 
 
Al snel bleek dat sommigen wat te hoog (of te laag) 
waren ingedeeld, maar onderling kwam men daar 
uitstekend uit en werd de handicap veranderd. Lo-
pend door de zaal was het een gezellig, sportief 
toernooi, waarbij iedereen op elkaar betrokken was 
en elkaar aanmoedigde. Aan de reacties te horen, wil 
men een dergelijk toernooi jaarlijks terug laten ko-
men. De Jubcom zal dit doorgeven aan de beide 
Technische Commissies en de 55plusclub. 
 
Na de lunch (erwtensoep, tomatensoep, broodjes 
rookworst en broodjes kaas), verzorgd door Keursla-
ger Koelewijn, werd een 2e wedstrijd gespeeld. 
De stand aan het eind van de dag was: 
 
18. Team 14  met 11 punten. 
(Gerben de Jong, Caroline Ohm, Ruben Tempelaar) 
(vervolg op blz:4) 
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(vervolg van blz:3) 
17. Team 6 met 12 punten. 
 (Guus Weinberg, Henk Klein, Erik van Haeften) 
  
16. Team 1  met 14 punten. 
(Gijs Molenaar, Luchino Zeligman, Piet Traarback)
   
13. Team 10  met 18 punten 
(Pieter Bosch, Henk Oversteegen, Andreas Lauffer)
   
13. Team 8 met 18 punten. 
 (Ruben Lam, Louise Kos, Leo van Bijleveld) 
   
13. Team 4 met 18 punten. 
(Manuela Schuurman, Jasper Tax, Aart Borins) 
  
12. Team 7  met 20 punten. 
( Jurriaan Dekker. Henk Honing, Arianne Boot) 
  
10. Team 9 met 21 punten. 
 (Cees Lam, Henk Schaap, Mod Temmet) 
  
10. Team 11 met 21 punten. 
(Jerry van Leeuwen, Chris van Leeuwen, Kristel 
Koelewijn) 
  
9. Team 3 met 22 punten. 
(Tijmen van Dijk, Marcel Molenaar, Piet Versteeg)
   
8. Team 12 met 23 punten. 
(Pim de Keijzer, Lida Vermeul. Jan van Wessel) 
  
7. Team 16 met 24 punten. 
(Bert Jongerden, Bert van de Zwaan, Maxime van de 
Kaay)  
5. Team 2 met 26 punten. 
(Gerrit Doornekamp, Robert Bunschoten, Mak 
Temmet) 
  
5. Team 18 met 26 punten. 
(Robert Smit, Richard Hol, Edwin van dijk) 
   
4. Team 17 met 27 punten. 
(Peter Kramer, Kees Visser, Patrick Visser) 
   
3. Team 5 met 28 punten. 
(Monique Kievith, Sander Lam, Elbert Veerman)
   
2. Team15 met 29 punten (+13). 
(Yoeri Tax, Hans le Poole, Rob Barendregt ) 
  
1. Team 13 met 29 punten (+16). 
 (Thom Veerman, Yorrick Westland, Arie Hoek) 
  

 

 
 
Een hele spannende strijd dus met een leuke einduit-
slag. Alle deelnemers kregen een aandenken en kon-
den met hun team op de foto. (zie www.ttvhuizen.nl)  
 
Ook nu weer moest de zaal omgebouwd worden om 
aan het laatste deel van het jubileum weekend te 
beginnen: de Feestavond 

De Band Joy Ride verscheen al vroeg, zette de boel 
op en testte het geluid. De zaal zag er perfect uit, 
versierd met ballonnen, zowel in de lucht als op de 
tafels. Voldoende plaats om te dansen, zitgedeeltes 
en sta-tafels… alles om er een leuke avond van te 
maken. 
 
En dat werd het ook. Het feest kwam wat moeizaam 
op gang, maar door wat capriolen, opbouw in muziek 
en vooral de openingsdans door Kees en Vivian, 
kwamen de beentjes al snel van de vloer. Joy Ride 
speelde voor iedereen wat en wat ze niet konden 
spelen, draaiden ze gewoon. Voor jong en oud! 

Tussendoor werden er nog wat “optredens” gedaan 
door K3 en Status Quo: zeer vermakelijk!!! En na-
tuurlijk het optreden van Rob Barendregt, die Lee 
Towers deed vergeten met zijn “You’ll never walk 
alone”. (vervolg op blz:5) 
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(vervolg van blz:4) 
Tot in de late uurtjes werd er gefeest en iedereen 
bleef erbij, want men wilde toch echt niets missen! 
Al met een al geweldige avond en een prima afslui-
ten van het Jubileumweekend. 

 
Bij deze wil ik alle vrijwilligers bedanken, die zich 
 ingezet hebben om van dit weekend een topweek-
end te maken.  
 
Bedankt Yorrick Westland, Vivian Dekker, Frank Ha-
gen, Erik Visser, Gijs Molenaar, Jerry van Leeuwen, 
Lida Koelewijn, Jeroen Blok, Jan Visser, Roelie Visser, 
Bert Jongerden, Thijs Fennis, Henny Dekker, Ingeborg 
Rebel, Kees Visser, Manuela Schuurman, Chantal 
Hoogendoorn, Gerben de Jong, Marcel Molenaar, 
Paul Dekker, Robert Bunschoten, Jurriaan Dekker, 
Jan van Wessel, Erik van Haeften, Patrick Visser, 
Edwin van Dijk, Nicole van Beurden en alle anderen, 
die ik mogelijk vergeten ben en hebben bijgedragen 
aan dit succes! 
 
Van de Jubileum commissie 
 
 

Pioniersfeest! 

 
Stilletjes zit ik nog na te genieten van een geweldig 
feest. 60 jaar TTV Huizen! 
Waar zat em dat nou in? Als je het mij vraagt in de 
unieke sfeer rond onze club.  
Het lijkt er op of in al die 60 jaar de pioniersgeest is 
gebleven. Oud en jong werken nog steeds samen om 
er iets moois van te maken. Ook bij tegenwind. Lan-
delijk zijn er teruglopende ledenaantallen bij bijna 
elke sportvereniging. Maar TTV Huizen doet er alles 
aan om aantrekkelijk te blijven. Voor alle leeftijden. 
En het werkt. 
 
Jarenlang was er onrust over mogelijke verhuizing. 
Maar we konden blijven en onze inrichting werd zo 
grondig vernieuwd dat competitiegasten steeds  

 
 
zeggen hoe mooi alles er uit ziet.  Vrijwilligers verzet-
ten bergen werk. De club is een soort familie gewor-
den, waar net als ergens anders ook wel eens iets 
fout gaat. Maar bij die familie voel ik me goed thuis. 
 
Mensen met hart voor hun club die samen een mijl-
paal bereiken, bouwen een mooi en uitgebreid feest. 
Ik maakte het jubileumtoernooi en het avondfeest 
op dezelfde zaterdag 8 januari mee. 
Dat ons team bij het toernooi op een 2e plaats uit-
kwam liet zien dat wonderen de wereld nog niet uit 
zijn. Ik spreek even voor mezelf. Voor mijn ijzersterke 
teamgenoten Rob Barendregt en Yoeri Tax zag het er 
allemaal wat vanzelfsprekender uit.  
Sterk punt van het toernooi was de mix van leeftij-
den. Ik zag statige heren op leeftijd die finaal van 
tafel werden gespeeld door heel jeugdige spelers die 
haast rechtop moesten staan om boven de tafel uit 
te komen,  maar die wel een dubbele snelheid in huis 
bleken te hebben.  
 
De puntentellingen liet voor topspelers tegen begin-
ners nog net een paar punten over om op het nip-
pertje te winnen. Een foute service bracht in één 
klap de eindstand griezelig dichtbij. Eén keer kreeg ik 
zelfs zoveel punten voor dat ik mij afvroeg of mijn 
deelname -zakelijk gesproken- nog wel nodig was. Ik 
had graag van de kant de eenzaam aan de tafel ver-
schenen topspeler geobserveerd die door 1 foutser-
vice meteen ontgoocheld zijn biezen had moeten 
pakken om mij als glorieuze winnaar achter te laten 
zonder dat ik zelfs mijn batje zou hoeven uitpakken. 
Dat bleek helaas een vergissing. Het werd voor de 
zekerheid nog even nagerekend, maar de voorsprong 
bedroeg geen 19 punten maar slechts 9 zodat er 
alsnog veel gezwoeg aan te pas kwam. Met uiteinde-
lijk een prachtresultaat waarmee ik thuis durfde te 
komen. 
 
Ik wil niet al te onbescheiden overkomen, maar elke 
bezoeker wordt bij binnenkomst in ons huis als bij 
toeval langs de plek geleid waar nu juist, vrij opval-
lend, een helder verlicht glazen monumentje is ge-
plaatst waar het oog onwillekeurig valt op TTV 
HUIZEN 2e PRIJS JUBILEUMTOERNOOI 2011. Ik zie 
vanuit mijn ooghoek wel de bewonderende blikken, 
maar doe net of ik dat heel gewoon vind.. 
 
En dan het avondfeest. De vele foto's op de site van 
de club geven uitstekend weer wat de bezoeker 
meemaakte. Vergeet niet daar aandachtig naar te 
kijken! Beelden die meer zeggen dan woorden. Toch 
een paar dan: sfeer, licht, veel geluid, kleur, vrolijke  
(vervolg op blz:6) 
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(vervolg van blz5) 
mensen, hapjes, drankjes, dansjes en muziek met ex-
tra veel bassen. Met tussen de (pogingen tot) 
 gesprekjes natuurlijk muzikale deelname van de 
feestgangers, zoals met Kees Visser in de rol van 
“Joop” en Rob Barendregt die als zanger met zijn 
meesterversie van “You'll never walk alone” de oor-
spronkelijke versie van Gerry and the Pacemakers 
deed vergeten. The -echte- Voice blijkt gewoon lid 
van TTV Huizen. Een treffend slotakkoord overigens 
van een geslaagd familiefeest. 
 
Ik heb het 60 jarig jubileum met het verrassende 
toernooi en het avondfeest als heel sterk en waarde-
vol ervaren. Het was mooi. Ik voel me trots op mijn 
club. En vooral dankbaar. 
Hans Le Poole 

 
JUBILEUM 

 
We hebben pas het jubileum achter de rug van ons 
60-jarig bestaan. 
Ik heb persoonlijk de viering ervaren als een gewel-
dig festijn. Zowel de receptie op vrijdagavond als het 
toernooi en de feestavond op zaterdag hadden niet 
te klagen over  belangstelling. 
De organisatie heeft veel werk verzet en over mee-
werkende handjes hadden ze ook niet te klagen. 
 
In mijn archief vond ik een versie die gezongen is 
toen wij ons veertig jarig jubileum in de Bun hebben 
gevierd. 
 
UIT HET VERENIGINGSLEVEN GEGREPEN ( Wijs: uit 
het leven gegrepen ) 
 
Refr. : jaaaaaaaaaaaa 
Dat komt uit het verenigigsleven 

   Ja dat is uit het leven een greep 
Dat leven dat duurt al weer even 
Daarom nu opnieuw weer eens zo’n greep 
 
Dit werd na elk couplet gezongen 
 
1. zo’n veertig jaar gelee in hotel promenade 

werd toen door de SV aangenomen in genade 
een tafeltennisloot die ging spelen in de School-
straat Arie Rebel was er al bij en bleef altijd paraat 
 

2. Piet Knop werd ook snel lid en ook de jonge 
Veerman pakten een batje beet en gingen flink te-
keer dan ook Leurink en Wijnen verschenen achter 
de tafel d’allereerste titel was voor Veerman en de 
zijnen 

 

 
 

3. de club die groeide voort en moest alras verhuizen 
naar het v.d. Linden oort in het Korea-deel van 
Huizen en Huizen kroop omhoog naar de over-
gangsklasse met Noordam en Tessenshn werden 
heel wat oortjes gewassen 
 

4. eens kwam de club in nood de SV zocht naar hulp 
en ja daar was Rebel hij kroop toen uit zijn schulp 
wat Arie heel snel wou dat Chris (net zeventien) 
secretaris worden zou dat heeft de gemeente ge-
zien 
 

5. Jan Visser kwam erbij en ook een Gerrit Gouw 
Piet Knop bleef ook langszij de club kwam in het 
nauw na het eerste open huis is wethouder Van 
Trigt na een pittig onderhoud voor een ping-
pongtijd gezwicht 
 

6. V.d. Broek was al lang lid, V.d. Hulst kwam erbij 
V.d. Putten bleef toch ook en de Jongerdens 
speelden blij ja toen verscheen een man, u kunt 
hem vaak ontmoeten die een stempel drukken zou 
jazeker het was Jaap Roeten 
 

7. de club groeide zeer snel verhuisde naar Koers en 
Kloef 340 leden zelfs waar moest dat nou naar toe 
Jan Visser draaide volop, Bob Leijsen die werd 
trainer maar ja bij zo’n grote club verschilt wel 
eens iemand van mening 

8. de vraag die werd gesteld was hoe we verder 
moesten presta- of recreatief en wie moet dat 
geld ophoesten toch slopen we omhoog met jeugd 
en vooral met vrouwen de kopzorg luidde toen 
hoe kunnen we dat zo houden 
 

9. de Kloef heeft een leuke bar dat weten we met z’n 
allen ook gasten zakten wel eens door dan kon je 
haast spreken van lallen de hoofdkleur was dan 
blauw al dachten and’ren van geel/groen 
dat werd toen afgeschaft het clubtenue werd ook 
blauw toen 
 

10. wat Huizen ook vaak deed was evenementen orga-
niseren van Jaap en Jan en Chris kunnen velen nog 
iets leren een viertal interlands werden gehouden 
in Huizen telkens gebeurtenissen waar heel wat 
viel uit te pluizen 
 

11. een schitterend idee kreeg op de woesdag gestalte 
ping pong voor ouderen niet eens van minder ge-
haltede club van-Arie, Wim en Wil heeft telkens 
volop plezier en daarom zijn dan ook veel van hun 
mensen hier 
(vervolg op blz:7) 
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(vervolg van blz:6) 
12. de voltreffer blijft uniek door al die vele jaren 

het vele wel en wee kan men hierin ervaren 
ook hier en daar een sneer kwam men er wel in 
tegen dat is nu verleden tijd alleen vreugde , wat 
een zegen 
 

13. Huizen boodt nooit iemand geld waar anderen 
wel iets deden dus vertrok wel eens een held 
naar deze of gene stede en ook geven we wel toe 
dat een aantal van onze spelers liever erg lui was 
(!) dan moe vraag dat maar aan de trainers 
 

14. De rust is weergekeerd dat is zeer zeker fijn 
dat kwam misschien ook wel door Gerrit en 
Greet Klein en met Wini, Henken en Piet als 
nieuwe bestuursfiguren gaan we een nieuw  
decenium in dat we met vertrouwen inturen 

 
15. tot zover thans dit lied voor wat betreft het ver-

leden de toekomst van de club die begint nu 
hier en heden thans een oprechte wens aan al-
len verenigd hier blijf werken aan onze club met 
vreugde en heel veel plezier 

 
Als laatste refrein werd gezongen: 
Jaaaaaaa  
Werk mee aan ’t verenigingsleven lever aan de vere-
niging uw deel 
Plezier zal het u zeker geven vanaf nu veel geluk, ja 
heel veel 

 
Jan Visser 

 
T.T.V. Huizen 60 jaar 

  
Tijdens het feest ter ere van het 60-jarig jubileum 
van de T.T.V. Huizen zijn mijn vrouw en ik in het zon-
netje gezet. 
  
Graag willen wij de leden en het bestuur van de ver-
eniging hartelijk danken voor de kado's die wij tij-
dens deze avond mochten ontvangen. 
  
Het windlicht doet het erg leuk en mijn vrouw was 
blij verrast dat er eens geen bosje bloemen, maar 
een prachtige orchidee kado gedaan is. 
  
Nogmaals hartelijk dank en via deze weg willen wij 
alle leden en het bestuur een goede, sportie-
ve toekomst wensen en hopen dat we met zijn allen 
over 15 jaar weer van zo'n gezellig feest mogen ge-
nieten. 
  
Groeten, Teunie & Arie Rebel 

 
 

De site van de TTV Huizen 

 

Tot en met vorig seizoen was altijd mijn eerste be-
zigheid op de computer op zondag  het kijken naar 
de site van onze club. Ik bekeek dan alle uitslagen 
van de wedstrijden die er die week gespeeld waren. 
Ik was dan goed op de hoogte en tevreden met de 
resultaten. Dit seizoen lijkt er iets veranderd te zijn. 
Als je de site opent en naar de competitie klikt, zie je 
uiteindelijk lege programma’s. De concurrentie van 
het NAS-systeem is groot, daar staat wel alles! Bij het 
nieuws op de site staat alleen een verslag van de 
landelijke teams. Ik vind dat een verarming. Hoe dit 
tot stand is gekomen weet ik niet. Misschien heeft 
afdeling midden hier iets mee te maken, maar het 
kan ook goed dat binnen onze eigen organisatie iets 
is veranderd. Als je echt goed op de hoogte wil 
zijn van het competitie wel en wee, dan moet je elk 
team vragen hoe het gespeeld heeft, of in NAS kij-
ken. Is het niet mogelijk om het kopje nieuws uit te 
breiden en daar meer wedstrijdgegevens van ook de 
overige teams te vermelden? Bovendien zou ik het 
leuk vinden als meer teams een verslagje maken 
voor de Voltreffer. Er ontstaat dan een grotere be-
trokkenheid met het competitiegebeuren van de 
hele club. Het is namelijk ONZE club en niet alleen 
MIJN team dat belangrijk is. 
 
Henk Oversteegen 
 
 
Competitie overzicht na drie wedstrijden 

 
Na 3 wedstrijden staan er veel teams bovenaan, als 
het zo doorgaat moet ik bij de penningmeester om 
een verhoging voor het budget bloemen aanvragen. 
De competitie is moeiteloos opgestart, weinig inval-
lers en iedereen was op zijn of haar manier bezig met 
presteren. 
Een kort verslag na 3 wedstrijden: 
 
team 1 staat op een 2e plaats net achter Hilversum. 
De onderlinge wedstrijden moeten uitmaken wie 
kampioen wordt. 
 
team 2 heeft de 1e plaats overgenomen van concur-
rent Elan, door de onderlinge wedstrijd met 7-3 te 
winnen. Een hoofdklasseplaats lijkt er aan te komen. 
 
team 3 moet SVO en UTTC achter zich houden, vol-
gens mij lijkt dat zeker en spelen ze volgend seizoen 
weer 1e klas. 
(vervolg op blz:8) 
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(vervolg van blz:7) 
team 4 staat verrassend aan kop, toch lijkt het mij 
niet realistisch dat ze kampioen worden. 
 
team 5 werd vorig seizoen getipt als de kampioen, 
tot nog toe maken ze het waar. 
 
team 6 moet 2 teams achter zich houden om niet te 
degraderen, tot nu toe lukt dat aardig. 
 
team 7 staat 3e met maar 2 punten minder dan 
nummer 1. 
 
team 8 staat wel aan kop, maar nummer 2 heeft een 
wedstrijd minder gespeeld. Onderling moeten ze het 
maar uitmaken 
 
team 9 is gepromoveerd uit de 5e klas en nu netjes 2e 
Jammer dat de aanstaande kampioen Vechtlust al 10 
punten voor staat. 
 
team 10 staat nu met 3 teams gedeeld aan kop. Dat 
zullen ze niet volhouden, omdat niet iedereen in dat 
team even sterk is. 
 
team 11 staat matig op een degradatieplaats. Dat 
kan veel beter. 
 
team 12 begon slecht, maar gaat nog van zich laten 
horen. 
 
team 13 is vorig seizoen gedegradeerd, toch een 5e 
klasse plaats gekregen. Nu weer laatste. Jongens, 
volgend seizoen echt 6e klasse. 

 
Bert Jongerden 
ACL  

 
Team negen, het team van  

Henk Oversteegen 

 
Al jaren schrijf ik iets in de Voltreffer over ons team 
en mijn jeugdteam. Ik begin dan met een titel die 
rijmt. Zoals: het wel en wee van Huizen en Huizen 
tien liet het toch weer eens zien. 
Nu ben ik Bert Jongerden natuurlijk erg dankbaar dat 
we team negen zijn, immers na het laatste stukje van 
Joop Rövekamp is een reactie van mij onvermijdelijk. 
Hij noemt mij vetgedrukt de captain van het team en 
hij geeft me een dikke duim (was het maar een dikke 
portemonnee), terwijl ik altijd serieus probeer weer 
te geven wat er in ons team gebeurt.  
Nu hij van tevoren al beaamt dat Huizen negen on-
der mijn supervisie valt kan ik ook het een en ander 
uiteenzetten.  

 
 
Een poosje geleden gaf ik in een van de spaarzame 
bijeenkomsten van ons team (de derde helft) aan dat 
het tijd werd om het aanvoerderschap ter discussie 
te stellen. 
 
Binnen de technische commissie wordt altijd een 
aanvoerder aangewezen, het wordt niet gevraagd, 
maar gewoon een sterretje achter de naam en 
iedereen vindt dat goed, want wat stelt het aanvoer-
derschap nu eigenlijk voor? Een handtekening op het 
wedstrijdformulier en verder niets. 
 
Tijd dus om dat eens te veranderen. Ik stelde voor 
om Joop nu eens die eer te gunnen. Hij is per slot van 
rekening ook bestuurslid geweest en een tweede 
criterium zou kunnen zijn dat die mensen aanvoer-
der worden (kijk het maar na in de lijst). Joop is ech-
ter bang voor de verantwoording. Hij heeft wel altijd 
commentaar op mijn Leiding. 
 
Als een klein kind wil hij ongehoorzaam de grondre-
gel van mijn Leiderschap ontwijken. Iedereen binnen 
de club weet dat ik niet dubbel in een competitie-
wedstrijd. Ik speel dus een wedstrijdje minder. Als 
compensatie stel ik dan dat ik ook een wedstrijdje 
minder hoef te tellen. Hij vindt het erg leuk om te 
proberen mij meer te laten tellen. Nu hij mij echt het 
Leiderschap van het team heeft toegedacht en heeft 
aangegeven dat hij dat niet wil, moet hij zich ook 
zonder commentaar conformeren (snap je dat 
woord, Joop?) met mijn wijze van organisatie. 
 
De laatste week telde ik weer een wedstrijdje extra, 
tot groot genoegen van Joop. “Heb je het lekker 
weer verkeerd uitgerekend,” was zijn commentaar. 
“Nou als hij daar blij mee is, laat hem dan maar”, 
dacht ik. Toch zal ik een schemaatje maken waar hij 
zich dan aan houden moet, maar hij kan natuurlijk 
ook aanvoerder worden en dan mag hij het zeggen.  
En nu deze competitie: We gaan voor handhaving en 
dat zit er wel in. Op dit moment staan we derde. 
Komende dinsdag (8 febr.) krijgen we een zwak team 
(op papier dan) en als Joop het niet achter zijn elle-
boog heeft, kunnen we winnen. 
 
Henk Oversteegen 
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T   T   V      H U I Z E N 
 
 

UITNODIGING 
 

 
ALGEMENE LEDEN VERGADERING 

 
TAFELTENNISVERENIGING 

 
HUIZEN 

 
 
 

30 maart 2011 
 
 

“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 note-
ren op de intekenlijst in de kantine. U ontvangt dan de volledige verslagen thuis. 

 
 

AGENDA ALGEMENE LEDEN VERGADERING 
 
  1 Opening      Pauze 
 
  2 Ingekomen stukken en mededelingen    7 Benoeming kascontrolecommissie 
 
  3 Notulen A.L.V. 31 maart 2010                   8 Begroting 2011 
 
  4 Bespreking van de jaarverslagen                   9 Rondvraag 
 
  5 Verenigingsonderscheidingen    10 Sluiting 
 
  6 Bestuursverkiezing 
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TOELICHTING AGENDA A.L.V. 
30 maart 2011 

20.00 uur 
 
 
 
4 Bespreking van de jaarverslagen 
 
a. Jaarverslag van de secretaris 
b. Jaarverslag van de kascontrolecommissie 
c. Jaarverslag van de penningmeester 
d. Jaarverslag van de Technische Commissie Jeugd 
e. Jaarverslag van de Technische Commissie Senioren 
f. Jaarverslag van de Promotie en Advies Commissie 
g. Jaarverslag van de Zaal en Kantine Commissie 
 
5 Verenigingsonderscheidingen 
 
a. Speldjes 
- 10 jaar lidmaatschap (Yorick Westland) 
- 25 jaar lidmaatschap (Jeroen Blok, Joop Rövekamp) 
- 50 jaar lidmaatschap (geen kandidaten) 
b. Lid van verdienste / Erelidmaatschap 
c. Mentaliteitsbeker 
 
6 Bestuursverkiezing 
 
Aftredend en herkiesbaar: 
Vertegenwoordiger T.C.S.  : Frank Hagen 
Vertegenwoordiger P.A.C.  : Thijs Fennis 
Secretaris                  : Monique Gerritse-van de Brug 
 
Tussentijds afgetreden: 
Voorzitter                  : Jan Visser  
Vertegenwoordiger T.C.J.  : Harry Kempers 
 
Tot op heden zijn er geen kandidaten voor de functie van voorzitter en vertegenwoordiger T.C.J., de func-
ties zijn vacant sinds september 2010 
 
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. 
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Herintreder 

 
Wat is dat voor een term; zitten we in het bedrijfsle-
ven waar, vooral in het onderwijs en de zorg, ge-
vochten wordt om herintreders. 
 
Maar ook de tafeltenniswereld kent ze, ik was er zo 
een na een jaar nauwelijks gespeeld te hebben. Ik 
was de oproepkracht van team 13, de niet-spelende 
vierde man. 
 
Maar op het eind van de vorige competitie stelde 
Martin van Toorn voor om de zaak om te draaien, hij 
de oproepkracht en ik weer de vaste basisspeler, en 
omdat Martin perfect aanvoelde dat ik er weer zin in 
had zo geschiede. 
 
Nu na drie wedstrijden in de 5e klas E staan wij, Hen-
nie, Piet en ik, op een goede middenmoot plaats en 
kan er nog wat meer inzitten. We begonnen de eer-
ste wedstrijd dramatisch, een 9-1 nederlaag tegen 
Hilversum 22. Dat zijn slimme jongens, dat Hilver-
sum, ze weten dat wij drieën niet tegen Bep Jansen 
opkunnen, stelden ze haar gewoon op als invalster. 
Gevolg: 3-0 en toen moesten we nog beginnen. De 
twee andere spelers van Hilversum waren jonge 
mannen die goed en sterk speelden en alleen Piet 
wist een wedstrijdje te winnen. Nu ik het toch over 
Piet heb, de eerste wedstrijd heb je niet veel aan 
hem, vorig seizoen 1x winst tegen Hilversum net als 
nu. Zou Piet een eerste-wedstrijd-syndroom hebben 
of ligt het aan Hilversum? Verder is Piet een prima 
teamspeler, veel winst, meestal boven de 70% met 
een geweldige service, een dito topspin die zowel 
fore- als backhand geslagen wordt. 
 
De 2e wedstrijd ging tegen Wik en weer werd er ver-
loren 4-6. Ik had de geest en won er drie, Hennie 
deed haar best, maar het lukte net niet, een onge-
lukkige verliespartij in de 5e set en een blessure in de 
3e wedstrijd. 
 
Helaas, verder is Hennie een prima speler met een 
geweldige backhand, voor Hennie had de forehand 
nooit uitgevonden hoeven worden. Kost alleen maar 
rubber. Piet was verhinderd tegen Wik, dus onze 4e 
man Martin werd opgetrommeld, en wij weten dan 
dat ondanks de 200% inzet Martin weinig wint en 
helaas ook deze avond. 
 
Na 2 wedstrijden 5 puntjes, wat weinig en nu moes-
ten we tegen Elan. En het liep als een trein, 10-0. We 
zullen geen kampioen worden, maar gaan niet veel 
meer verliezen, dat weet ik zeker. 

 
 
 
En als er nog meer spelen willen: Herintreder, geef je 
gewoon weer op bij de TCS (Gerben, ook jij) 
 
Bert Jongerden  
speler team 12   
 
 
 
 

 

 

De tafeltennis week van…. 

 
Welnu… mijn voorgangster en teamgenote Sabine 
heeft de wisselpen mij toebedeeld. Waarvoor dank!  
Deze ‘Tafeltennisweek van…’ is vormgegeven als een 
(fictief) interview. 
 
Pieter! Jouw beurt deze keer voor de ‘Tafeltennis-
week van..’ Kan je iets over je sportieve gebeurtenis-
sen vertellen? 
Zeker! Ik zal vertellen wat ik zoal in de laatste week 
van 2010 gedaan heb. Het lijkt dan misschien minder 
druk, omdat we in de komkommertijd van de compe-
titie verkeerden, maar ook dan blijven er nog genoeg 
schrijvenwaardigheden over. 

 
Zoals…? 
Nou, zo rond december beginnen de toernooien 
weer, hè. Maar om eerlijk te zeggen: ‘s maandags op 
sportief terrein vrij weinig. Druk geweest met mijn 
studie. Het is nu wel kerstvakantie, maar ik moet een 
aantal lessen voorbereiden voor januari. Dan heb ik 
weer een aantal stagedagen. 

 
Had je nog wel tijd om sportief te zijn? 
Jawel. Dinsdagmiddag had een vriendin me uitgeno-
digd om te schaatsen. Dat was relaxed, ik had al tij-
den niet meer geschaatst! Weliswaar een uurtje ge-
daan, maar dat was precies genoeg. En ’s avonds was 
ik bij het Oliebollentoernooi geweest. 

 
En is dat nog een succes geworden? 
Wat heet. ’t Was erg gezellig en zeker geslaagd. Mijn 
eerste – en enige, zo bleek – poule bestond uit Jerry, 
Piet Knop, Marcel, Lida, Ton en ik. De benaming 
‘Poule des doods’, bleek helaas op mij van toepas-
sing: twee winstpartijen waren niet voldoende om 
door te gaan naar volgende ronde. Ik heb wel prima 
wedstrijden gespeeld trouwens. De wedstrijd met 
Piet bijvoorbeeld werd weliswaar een matpartij (ik 
had ‘m in drieën verloren), maar de wedstrijd zelf 
was top! (vervolg op blz:12) 
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(vervolg van blz:12) 
Maar goed, de rest van de avond heb ik de overige 
wedstrijden dus vanuit de kantine kunnen bekijken. 
Wat overigens zeer de moeite waard was!  
 
En verder? 
Woensdagochtend heb ik mijn ‘taalmaatje’ bezocht: 
ik begeleid een Russische die een inburgeringscursus 
volgt, met het spreken van de Nederlandse taal. Erg 
leerzaam om te doen, maar vooral leuk: soms ont-
staan er dan komische situaties bij uitspraken als ‘iek 
kaan de hoer niet betalen’, enfin, je kent die voor-
beelden wel. Aan mij de schone taak om de commu-
nicatie, met name de uitspraak, in betere banen te 
leiden… 
 
Maar ook nog sportief geweest? 
O ja.. ben donderdagavond nog even Kloefwaarts ge-
keerd, want ik had geen colleges. Toen heb ik nog ’n 
goede partij met Bert Jongerden gespeeld. Kon ik ge-
lijk even mijn nieuwe batje uitproberen. Maar ’t was 
vlak voor Oud & Nieuw, en waarschijnlijk was het 
daarom erg rustig… 
 
Daarover gesproken: heb je nog ’n leuke jaarwisse-
ling gehad? 
Prima! Vrijdag, Oudjaarsochtend, vond iemand het 
nodig om de buurt te wekken met een Chinese mat, 
pal achter onze tuin in het gangpad. ’t Zag helemaal 
zwart daar. Afgezien daarvan was Nieuwjaarsdag 
voor mij verder vooral rustig verlopen. Ik zag zelfs 
kans om overdag dit stukje nog uit te werken..! Het 
weekend ben ik bij mijn zus geweest.  
En ja, dan ben ik alweer op het einde van mijn ‘tafel-
tennisweek’! 
 
Prima, dan gaan we afronden. Heb je nog ’n slotop-
merking? 
Uiteraard. 
1. Iedereen een goed, gezond & sportief 2011 ge-
wenst. 
2. En daar team 7 in deze rubriek uitgemolken is, 
mag Yorick Westland de volgende Tafeltennisweek 
schrijven! 
 
Pieter Bosch 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

D(ubbel)E(nkel) toernooi op 4 maart 

 
De T.C.S. probeert regelmatig een toernooi te orga-
niseren in de vrije week van de competitie. Vrijdag 4 
maart is het weer zover. 
 
Dit keer wordt er een DE toernooi georganiseerd. 
Hier worden poultjes van 3 of 4 gemaakt. Binnen 
zo'n poule worden alle mogelijke dubbels en enkels 
gespeeld (met handicap) en daarna gaan de beste 
individuen door naar de afvalrondes, waarbij dan 
alleen nog maar enkels worden gespeeld. Er zijn deze 
avond een aantal leuke prijzen te winnen. 
 
Dus kom allen gezellig meedoen en schrijf je in op 
het formulier in de Kloef of via de website.  
Aanvang is 20:30u. Probeer wel op tijd te zijn,zodat 
we ook om 20:30u kunnen beginnen. 
 
Namens de T.C.S. 
Bram Gerritse 
 

Prima Donna Kaas Oliebollentoernooi  

leden 2010 

 

Wederom was er weer een mooi aantal inschrijvingen 
voor dit jaarlijksefestijn. We konden 46 deelnemers 
noteren. Het deelnemersaantal werd door loting ver-
deeld in vijf- en zeskampen, zodat de mindere spelers 
onder ons (die vaak niet verder komen dan de voor-
rondes) toch een leuk aantal wedstrijden kon spelen. 
Helaas kon na de voorrondes niet de jaarlijks loterij 
plaatsvinden. Normaal gesproken heb ik dan mooi 
detijd om de voorrondes uit te rekenen en de afval-
rondes in te delen, helaas kon ik dit dus onverwachts 
niet op mijn gemak doen. Maar de toernooileiding 
moet flexibel zijn, dus daar hebben we ons ook wel-
weer doorheen geslagen.  

(vervolg op blz:13) 
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(vervolg van blz:12) 
Helaas op het moment van schrijven van dit stukje 
(uiteraard zeer kort voor de deadline) kan ik de pou-
lebriefjes (met aantekeningen erop van die avond) 
niet meer vinden.Dus de poule uitslagen, de uitein-
delijk nummers 1 tot met 8 kan ik niet meer voor de 
geest halen. De winnaar en tweede plek weet ik nog 
wel uit mijn hoofd, dus die zal ik u niet onthouden. 
Nico Sentini mag zich dit jaar oliebol van T.T.V. Hui-
zen noemen en een zeer knappe tweede plaats was 
dit jaar weggelegd voor Gerard Stuijvenberg. 
Tot slot wil ik iedereen bedanken die mee heeft ge-
holpen om deze avond weer tot een succes te ma-
ken. 

Namens de T.C.S. 
Bram Gerritse 
 

Prima Donna Kaas Algemene  

Clubkampioenschappen T.T.V. Huizen 

2011 

 
Er waren voor deze avond 22 deelnemers. Deze wer-
den verdeeld over twee poules van vijf en twee pou-
les van zes. De nummers één en twee van de 
poule mochten doorgaan naar de kwartfinales. Dit 
waren Gijs, Gerard, André, Kornel, Jurriaan, Rob, 
Quinten en Patrick. In de kwartfinales werden alle 
partijen met 3-1 beslist. In de halve finale kon Jurri-
aan tegen Gijs aantreden en André tegen Quinten. 
Deze wisten Gijs en André allebei met een 3-0 naar 
hun toe te halen. We hadden dus deze avond weer 
eens een bekende finale: Gijs tegen André. Deze 
werd door 3-1 gewonnen door Gijs. 
 Zo wist Gijs Molenaar de 20ste titel binnen te sle-
pen! André Rebel is dus tweede geworden. 

Jurriaan Dekker wist een knappe derde plek te 
verzilveren en Quinten van Dissel werd vierde. 

 
Namens de T.C.S. 
Bram Gerritse 

 
 
Bezoek het WK Tafeltennis 

in Rotterdam met korting 

 
Zoals de meeste van jullie weten 
wordt van 8 t/m 15 mei het WK 
tafeltennis in Ahoy Rotterdam 
gehouden. Acht dagen toptafel-
tennis worden afgesloten met 
een spannend finaleweekend, 
waarbij de heren op zondag  
afsluiten met de halve finales en de finale in het en-
kelspel. 
 
De jeugd van de T.T.V. Huizen gaat met de Prima 
Donna Kaas bus op zaterdag 14 mei naar dit evene-
ment. 
 
Tot 1 maart 2011 kan iedereen profiteren van flinke 
kortingen in de voorverkoop. Voor NTTB leden kan 
de korting zelfs oplopen tot meer dan 50% als ze hun 
kaarten via hun vereniging bestellen. Via deze weg 
willen we iedereen in de gelegenheid stellen zich aan 
te melden bij de club om kaarten voor zaterdag 14 
mei met korting te bemachtigen. Voor meer informa-
tie over prijzen kan je kijken op: 
www.wktafeltennis.nl. 
 
Voor seniorleden is eigen vervoer verplicht. Als t.z.t. 
blijkt dat er plaatsen beschikbaar zijn in de Prima 
Donna Kaas bus zal een ieder daarover bericht wor-
den. 
 
Als je interesse hebt in een of meerdere kaarten voor 
zaterdag 14 mei dan kan je dat vóór 25 februari ken-
baar maken door een e-mail te sturen naar 
pac@ttvhuizen.nl   
Let op: je aanmelding betekent afname van het aan-
tal bestelde kaarten! 
 
Namens de T.C.S. en de P.A.C., 
 
Frank Hagen en Thijs Fennis 
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Club- en bondscontributie 2011 

 
In 2011 zal er een kleine wijziging worden doorge-
voerd bij het berekenen van de contributiegelden. 
De korting die in 2010 berekend werd voor leden die 
middels automatische incasso betalen zal met ingang 
van jan. 2011 in de clubcontributie worden verre-
kend. Aan de leden die ervoor kiezen niet middels 
automatische incasso te betalen zal per jaar € 1,50 
administratiekosten in rekening worden gebracht. 
Deze wijziging is dus enkel boekhoudtechnisch en zal 
naast de standaard jaarlijkse verhogingen dus geen 
extra kosten voor de leden met zich mee brengen. 
Mochten er vragen zijn dan kunt u mailen naar  
penningmeester@ttvhuizen.nl. 
 
De Club- en bondscontributiegelden van 2011  
bedragen in euro's: 

 
Infomail 

 

Sinds enige jaren verstuurt de infomailredactie op 
tweewekelijkse basis een infomail (e-mail) naar alle 
geïnteresseerden. In deze infomail worden aankon-
digingen en mededelingen gedaan vanuit de diverse 
commissies of het bestuur. 
 
 Van diverse mensen hebben wij begrepen dat zij de-
ze infomail niet (kunnen) ontvangen,  terwijl zij zich 
wel hebben aangemeld. Graag willen wij inventarise-
ren of er meer mensen zijn die dit probleem ervaren. 
Wilt u zich dan melden op dekkerjm@yahoo.com 
Mocht u nog geen infomail ontvangen en zich hier 
wel voor willen opgeven, dan kunt u dit tevens aan-
geven op bovenstaand e-mailadres. 
 
Namens de infomailredactie, 
Jurriaan Dekker 

 

 

 
 
 
* Bij het berekenen van het inschrijfgeld zal geen 
bondscontributie in rekening worden gebracht.  
Beëindiging lidmaatschap schriftelijk voor 1 juni of 1 
december t.a.v. de ledenadministratie. 
 
Patrick Visser. 
Penningmeester  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prima Donna Kaas Oliebollentoernooi 

 en de Loterij 

 
Sinds jaar en dag wordt er bij het oliebollentoernooi 
een loterij georganiseerd met te verloten spullen die 
daarvoor bij de diverse sponsoren worden verza-
meld. Een leuk en gezellig evenement wat hoort bij 
ons jaarlijkse oliebollentoernooi. Helaas is deze 
mooie traditie gebroken en heeft deze loterij afgelo-
pen jaar geen doorgang gevonden. Er zijn te weinig 
te verloten spullen binnengekomen en door een 
interne miscommunicatie is hier niet verder op ge-
handeld. Volgend jaar zal de loterij bij het Prima 
Donna Kaas Oliebollentoernooi, zoals het hoort, 
weer doorgang vinden. 
 
Namens de P.A.C., 
Jurriaan Dekker 
 
 
 
 
 

 
Jeugd 

(tm 16 jaar) 
Senioren 

(17 jaar en ouder)  

Clubcontributie 63,72 96.48 per jaar 

Bondscontributie 13,40 13,40 ,, 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sub-totaal 75,26 107,06 per jaar 

Competitietoeslag bond 24,70 36,84 ,, 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Totaal 99,54 143,28 per jaar 

    
Inschrijfgeld* 15,00 15,00 eenmalig 
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Het niet-leden Oliebollentoernooi 2010 

 
De inschrijving was vlot verlopen. Binnen de kortste 
keren stonden er 20 deelnemers op de lijst. In de 
laatste week voegden zich nog eens een tiental toe, 
waardoor we met 30 deelnemers zouden starten.  
 
Het Oliebollentoernooi is echter het Oliebollentoer-
nooi niet als er op het laatste moment geen wijzigin-
gen komen. Anneke Schipper zegde af en Arnout 
Jongerden en Sandy van Wijk melden zich nog aan. 
Dus na het nodige geschrijf waren we toch in staat 
om te beginnen. Er waren nog wat problemen met 
een dubbele huurder van de zaal, maar Kees Visser 
wist te bewijzen dat wij echt de zaal gehuurd had-
den. 
 
Dus niets stond het 58ste Prima Donna Kaasoliebol-
lentoernooi in de weg. Er waren enkele deelnemers 
die vooraf getipt werden als mogelijke winnaar. Eén 
van de kandidaten, Henk Tax, verloor echter kans-
loos van Jaap Schipper. Een game met 11-0 verliezen 
gebeurt niet zo vaak. Misschien was het wel de eer-
ste keer voor Henk. Hij wist zich echter goed te her-
stellen. In die poule werden Arie Hoek, Henk Tax en 
Jaap Schipper ex aequo eerste. Omdat ik 12 deelne-
mers nodig had voor de tussenronde gingen ze alle 
drie door. Een andere verrassende uitslag was Marco 
v.d.Pol/Cees Kranenburg. Marco wist de eerste game 
nog met 19-17 te winnen, maar in de tweede en 
derde game kwam hij er niet meer aan te pas. Marco 
wist zich achter Ed Appelboom toch te plaatsen voor 
de volgende ronde. Bianca Steen wist Jan van Wessel 
te verrassen met 11-4 en 11-8. Het mocht echter niet 
baten, in deze poule gingen Mink Zeilstra en Nico 
Luiks door. Nico kon echter wel door na puntentel-
ling. Piet Versteeg en Arnout Jongerden wisten zich 
probleemloos naar de volgende ronde te spelen. Ge-
rard Stuivenberg en Peter Kramer plaatsten zich ook 
zonder problemen naar de volgende ronde. 
 
Na de tussenronde bleven Gerard Stuivenberg, Her-
man Thiel en Mink Zeilstra in een poule over en Ed 
Appelboom, Henk Tax en Arie Hoek in de andere. Er 
waren spannende partijen, die uiteindelijk uitmond-
den in een finale tussen Henk Tax en Gerard Stuiven-
berg. Henk trok aan het langste eind met 11-3 en 11-
5. Het leuke vond ik dat de wedstrijd op 0-0 be-
gon. Ed Appelboom moest Herman Thiel 5 punten 
voor geven, maar dat was voor hem geen bezwaar. 
Hij werd derde, Herman vierde. Arie Hoek moest 
Mink Zeilstra 4 punten voorgeven, maar ook voor 
hem was die handicap te overbruggen. 
 

 
 
Hij werd vijfde en Mink Zesde. 
 Het was een geslaagd toernooi, waar iedereen veel 
plezier aan heeft beleefd. 

 
Ina Busscher en Henk Oversteegen  
 

Recreanten 

 

Al jaren verzorgen Ina en ik met veel plezier op don-
derdagavond activiteiten rond onze recreanten. Wij 
vinden dat erg leuk, mede omdat er geen verplich-
ting is. Iedereen die komt, komt omdat hij of zij dat 
op dat moment leuk vinden. Als ze geen zin hebben, 
komen ze niet. Er is een tijd geweest dat Ina en ik er 
waren met drie recreanten, soms vier en dan hadden 
we het druk. Het afgelopen jaar is er een grote toe-
loop gekomen. Op dit moment hebben we 18 recre-
anten die met een bepaalde regelmaat op donder-
dagavond een balletje komen slaan. Voor ons is dat 
veel leuker dan wanneer er maar vier zijn. Persoon-
lijk ervaar ik het als een avontuur. Ik stel mezelf vaak 
de vraag:”Wat als ze nu alle 18 tegelijk zouden ko-
men op een donderdag dat er ook competitie 
is?”,dan hebben we te weinig ruimte. Op mijn ma-
nier verzorg ik een training met verschillende oefe-
ningen, maar als wij er meer dan een zaal vol hebben 
gaat dat niet. Moeten we dan training gaan geven in 
twee groepen? Moeten we de groepen opdelen en 
vragen wie er onderling wedstrijdjes gaan doen? Of 
zou ik nog voor een andere optie kunnen kiezen? Het 
afgelopen jaar had ik mezelf voorgenomen om met 
mijn activiteiten door te gaan tot mijn 70ste jaar. Als 
er echter elke week weer een leuk avontuur te bele-
ven is ga ik me toch eens achter de oren krabben. Ik 
moet dan nog eens de vraag bij mezelf stellen of 
doorgaan met deze activiteit een optie is, want ik 
vind dit toch wel erg leuk. 
 
Henk Oversteegen 
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Ere Leden maken schoon 

 
Sinds jaar en dag wordt de kantine iedere week 
schoongemaakt. 3 keer per maand worden de hoog-
nodige zaken aangepakt, de zogenaamde wekelijkse 
schoonmaak en 1 keer per maand komen daar nog 
extra dingen bij, de zogenaamde maandelijkse 
schoonmaak.  Jarenlang werden beide door dezelfde 
mensen gedaan. Voor de wekelijkse schoonmaak wa-
ren er koppels van 2, maar dit werd langzaam aan 
meer een soloaangelegenheid. Niet dat degenen die 
dit deden er moeite mee hadden, het gebeurde veel 
op routine, maar er gaat ongemerkt toch meer tijd in 
zitten dan je denkt.  
 
Om deze mensen van hun taak te verlichten is op ini-
tiatief van onze nestor en erelid Arie Rebel  een op-
roep gedaan onder de andere ereleden om een hel-
pende hand te bieden bij het onderhoud van de kan-
tine. In totaal 6 ereleden hebben gehoor gegeven 
aan deze oproep. Te weten; Arie, Chris, Jaap, Jan, Pe-
ter en Piet Knop. In drie koppels van twee zorgen er 
nu elke week voor dat de kantine er weer spik en 
span uitziet.  
 
En eens per maand komt er een grotere ploeg bijeen 
om ook andere zaken bij te houden. De mensen die 
zich hier voor inzetten zijn Robert, Ingeborg, Geert, 
Henny, Piet Zittersteijn en ondergetekende. En als 
Nicole uitgeleerd is, komt ze ook weer helpen. 
Ik kan hier dan ook nog wel vermelden dat Bert Jon-
gerden er elke week voor zorgt dat het afval naar de 
vuilnisbelt gebracht wordt. En dat Ingeborg zich met 
grote regelmaat op de was stort. Beide doen dit ook 
al jaren.  
 
Zo houden we met elkaar de kantine schoon en fris.  
Als er mensen zijn die denken; ik wil ook mijn steen-
tje ergens aan bijdragen, kunnen zij zich altijd bij mij 
melden. Want: vele handen maken licht werk. 
 
Namens de ZKC 
Kees Visser. 

 
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-
gematig 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 officieel 
clubwerk gedaan hebben (in een commissie of in het 
bestuur). 

 

 
 
Om elk clublid weer kennis te laten maken wil ik in 
de komende Voltreffers elk erelid een aantal vragen 
stellen. Aan de hand van de antwoorden leren wij 
ereleden (weer) beter kennen en krijgen we meer 
begrip voor het besluit van de vereniging om juist die 
leden te benoemen tot erelid. 
In eerdere Voltreffers hebben Arie Rebel en Piet 
Knop de vragen beantwoord, nu is het de beurt aan 
Jan Visser. 
 
1. Jan, vertel eens in het kort hoelang je al lid bent 

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

 
Ik ben lid sinds 1 februari 1963, dus nog 2 jaar en dan 
ben ik 50 jaar lid van de vereniging. Ik ben er toe 
gekomen om te gaan tafeltennissen omdat ik op 
zaterdagavond altijd tafeltenniste in het Visnet bij de 
instuif van de Hervormde Gemeente. Iets wat op de 
dag van vandaag nog steeds bestaat. Omdat de sport 
me wel aanstond (ik was niet geschikt om voetballer 
te worden) werd ik lid. We speelden toen nog in de 
Cort van de Lindeschool op de Trompstraat.  
 
2. Welke functies heb je zoal binnen de vereniging 

vervuld? 
 
Gelukkig heb ik de boekjes nog die uitgegeven zijn bij 
de diverse jubilea. Vanaf 1968 tot en met 1998 heb ik 
heb ik diverse bestuursfuncties bekleed. Begonnen als 
penningmeester ben ik in 1980 voorzitter geworden 
tot 1986, waarna ik weer penningmeester werd, tot 
1991. Daarna tot 1998 als vertegenwoordiger van de 
zaal- en kantinecommissie. De afgelopen drie jaar 
was ik weer voorzitter en daar ben ik eind vorig jaar 
mee gestopt. Momenteel draai in nog bardiensten, 
draai mee in het rooster van de schoonmaakploeg 
van de ereleden en help de ZKC met het verzorgen 
van de inkoop. 
 
In mijn eerste periode als penningmeester heb ik mijn 
vrouw leren kennen. Zij werkte op de Rabobank in 
Huizen en daar kwam ik regematig om geld te stor-
ten op het spaarbankboekje van de vereniging. De 
contributie werd toen nog maandelijks contant geïnd 
bij de leden thuis, iets wat we ons nu niet meer kun-
nen voorstellen. Blij waren ze niet met me bij de bank 
want het kleingeld moest allemaal met de hand ge-
teld worden en dat had heel wat voeten in de aarde. 
Toch is het allemaal goed gekomen, want inmiddels 
zijn we ruim 38 jaar getrouwd. 
(vervolg op blz:17) 
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(vervolg van blz:16) 
3. Hoelang heb je competitie gespeeld en in welke 

klasse(n)? 
 

Heel nauwkeuring weet ik me dat niet meer te  
herinneren, maar volgens mij vanaf 1963 of 1964 tot 
en met 2004. In de beginjaren heb ik jeugdcompetitie 
gespeeld in de hoogste klassen en bij de senioren 
tweede, derde en vierde klasse. Helaas heb ik in 2004 
moeten besluiten om te stoppen met tafeltennissen 
vanwege een dubbele hernia. 

 
4. Heb je ook echt leuke dingen meegemaakt bin-

nen de vereniging? 
 

Jarenlang (niet altijd gewaardeerd door het thuis-
front) heb ik de landelijke jeugd begeleid. We hebben 
een periode gekend dat we op landelijk gebied de 
meeste teams hadden en ook in de hoogste landelijke 
klassen speelden zowel met de jongens als met de 
meisjes. 
 
Reizen onder andere naar Middelstum (bovenin Gro-
ningen) en naar Vlissingen, Middelburg. 
Wedstrijd spelen en daarna op de terugweg een hap-
je eten werd door de jongens gewaardeerd. Op het 
moment dat de jeugd naar de senioren ging (Jan van 
Wessel, Robert Jan van de Pol, Henk Tax en Ronald 
van der Hulst) heb ik ook toen nog een paar jaar de 
begeleiding gedaan. Uiteindelijk ben ik daarmee ge-
stopt omdat de heren na de wedstrijd (zaterdag) nog 
even gezellig wilden blijven zitten en dat we dan pas 
na middernacht thuiskwamen. Voor de vrijgezellen 
geen probleem, maar voor een getrouwde man wel.  
 
Aan deze tijd, daar wel veel plezier aan beleefd. 
Vooral de wedstrijd in Hoogkarspel (kop van Noord 
Holland) waar we om 17.00 uur moesten spelen en 
de wedstrijd om 22.30 uur was afgelopen. Daar 
kwam ook een team van Good Luck kijken die in de 
buurt gespeeld hadden en zijn uiteindelijk rond 01.00 
uur met zes man in de auto en mijn zoon Kees naar 
huis gereden met een minimum aan bezine. Onver-
antwoordelijk, maar ook dat gebeurde. 
Veel plezier beleefd aan de uitwisselingen met Bad 
Vilbel, die zowel hier als daar heftige weekenden zijn 
geweest. Jammer, dat ze bij ons andere laatste jubi-
leum (60 jaar) niet aanwezig konden zijn. 
Veel plezier ook beleefd aan de vele door ons geor-
ganiseerde interlands in de Bun, de jaarlijkse vriend-
schappelijke wedstrijden tegen Epe-Emst en nog vele 
activiteiten. 

 
 
 

 
 
5. Zijn er, sinds jij lid bent, veel dingen veranderd 

binnen de vereniging? 
 
Elke dag verandert er wat, zo ook binnen een vereni-
ging. Zoals de diverse verhuizingen (niet allemaal zelf 
meegemaakt) van de club naar een andere zaal. Be-
gonnen in 1951 in het verenigingsgebouw aan de 
Schoolstraat, daarna in 1954 naar de Trompstraat, in 
1973 naar de Koers en uiteindelijk in 1977 naar De 
Kloef. 
Als grote verandering is ook te noemen het moment 
dat we afstapten van het groen-geel naar het blauw 
wat veel commotie binnen de vereniging teweeg 
heeft gebracht. Gelukkig zijn we weer overgestapt op 
het groen-geel. 
En zo zal er altijd binnen een vereniging veranderin-
gen plaatsvinden. 
 
6. Zou jij veranderingen binnen de club willen aan-

brengen als je daar de kans voor zou hebben? 
 
Nee, ik heb mijn tijd gehad en laat het nu over aan de 
jongere generatie die over bepaalde zaken anders 
denken dan ik.Waarbij ik aanteken dat als ik het niet 
eens ben met een verandering, ik dat dan ook wel zal 
aangeven. Ze kunnen zelf  uitmaken wat ze ermee 
doen. 
Het enige wat ik niet veranderd wil zien is het stand-
punt van de meeste oude leden dat een fusie met de 
Bijmaat niet aan de orde is. 
 
7. Meer dan 10% van de leden is erelid, geeft dat 

niet een bepaalde waardevermindering aan het 
begrip 'erelid'? Licht je antwoord toe! 

 
Nee, het geeft aan dat de vereniging een zeer hechte 
kern heeft van personen die zich jarenlang hebben 
ingezet voor de vereniging. Er zijn denk ik weinig 
tafeltennisverenigingen te vinden waar 60% van de 
leden als vrijwilliger werkzaamheden verrichten 
 
Jan, Bedankt voor het beantwoorden van de vragen. 

 
West Side Story 4 

 

Bon dia allemaal weer vanuit een warm en weer 
droog Curaçao. Gelukkig is het weer weer normal 
weer geworden. Moeilijk toch die Nederlandse taal 
met die dubbele betekenissen. Het grondwater staat 
nog wel steeds hoog en daardoor komt het nog 
weleens naar boven, zodat het asfalt, wat er nog 
eventueel ligt, naar boven komt en voor zeer veel 
gaten in de weg zorgt. Ze kunnen volgend jaar DAKAR 
2012 wel hier houden. (vervolg opblz:18) 
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(vervolg van blz:17) 

 
Afgelopen december ben ik weer voor 2 weken in 
Colombia geweest bij mijn schoonfamilie, wat erg 
gezellig was. De reis er naar toe duurde in totaal on-
geveer 12 uur, maar dat had natuurlijk diverse oor-
zaken. Ten eerste hadden we vertraging van 2 uur op 
Curaçao. Daarna kwamen we aan op Cartagena, 
waar we met een busje via Barranquilla naar Funda-
cion zouden rijden. Ook hier had de chauffeur geen 
haast. Er werden ook nog 5 andere passagiers bij ge-
duwd, zodat we net een allochtone familie leken die 
op vakantie naar het Midden-Oosten of Noord Afrika 
gingen. Alle koffers en andere dingen op het dak en 
gaan met die banaan. Normaal duurt de reis 3 uur 
naar Barranquilla, maar deze chauffeur had last van 
zijn ogen, denk ik, want de bordjes met maximaal 
130 km zag hij volgens mij aan voor 30 km. Ik dacht 
zelfs op een gegeven moment ingehaald te worden 
door een invalide wagentje. Na 4 uur aangekomen te 
zijn bracht hij eerst alle andere passagiers naar hun 
huisadres. 1 mevrouw was bij aankomst een koffer 
kwijt, zei ze, en wilde natuurlijk een flinke vergoeding 
hebben, maar daar trapte de chauffeur niet in. On-
derweg geen koffers voorbij zien vliegen dus ook die 
lieve Colombiaanse vrouwen liegen wel eens. Wel 
zag ik een half uur een auto met bouwvakkers  naast 
ons rijden met grote messen en onder de witte poe-
der, aannemersbedrijf “Pablo Escobar” stond erop. 
Na een uur lang rondgereden te hebben in Barran-
quilla eindelijk afgezet bij het busstation, waar we de 
bus pakten naar Fundacion, maar ook hier weer een 
uurtje wachten voordat we vertrokken. Dus iemand 
die in Nederland nog zit te zeuren over het openbaar 
vervoer, kom eens langs hier en niemand die je er 
hier over hoort klagen. 
 
Over  klagen gespoken. Onderweg reden we langs de 
noordelijke kust van Colombia waar veel vissers en 
agrariërs wonen. Ook in Colombia en Venezuela was 
er in 60 jaar niet zoveel regen gevallen. De mensen 
die al in bouwvallige hutjes wonen hadden nu ook  

 
nog eens last van die overstromingen. Duizenden 
huizen staan gewoon nog 30-60 cm in het water. De 
mensen lopen daar gewoon rustig rond en ’s avonds 
maken ze nog muziek ook waarbij ze gewoon dan-
sen. Als je dat ziet en hoort hou je het gewoon niet 
droog, maar aan tranen hebben ze niets, wel aan 
hulp, maar helaas krijgen ze dat te weinig. De rest 
van de Westerse wereld maakt zich meer druk over 
de vette bonussen van bankdirecteuren en hoe we 
de producten nog goedkoper  kunnen laten produce-
ren in dit soort landen. 
  
Na in totaal dus 12 uur kwamen we aan bij de familie 
van Darlenys. Zoenen hier en daar en iedereen is blij 
om je te zien. Ik hun ook, want iedereen zei dat ik 
afgevallen was. Leuk om te horen uiteraard, dus snel 
maar wat eten. Helaas is het zo dat de man niets 
mag doen in Colombia, dus ik zeker niet. Als ik mijn 
hand al op stak, zat er al weer een nieuw flesje bier 
in en als ik mijn mond open deed, was deze alweer 
gevuld met vlees of een arepa, empanada, kip e.d. 
Gelukkig mocht ik nog wel zelf douchen en naar de 
WC.  
 
Met de familie gaat het allemaal goed. Ook Darlenys 
haar zus uit Cali was met haar dochterje van 2, Sarah,  
aanwezig. Ik, als grote kindervriend, was toch blij dat 
ik na 2 weken weer terug ging en ook jonge mensen 
die overwegen om een baby te krijgen, kom niet in 
de buurt van Sarah, want dan heb je de kans dat je 
kinderwens als sneeuw voor de zon verdwijnt. De 
hele dag werd Sarah op sleeptouw genomen en als 
ze eventjes alleen stond begon ze vreselijk, maar dan 
ook vreselijk, te huilen. Als ik in de buurt kwam om 
haar op te vrolijken werden de decibellen nog eens 
opgeschroefd. Ze zou een goede vervanging zijn voor 
de sirene die elke eerste maandag van de maand 
afgaat. Iedereen zei natuurlijk dat het door mij 
kwam. Een grote blanke man met een zware stem, 
maar als ik eens rustig lag te slapen en zij mij niet 
zag, dan werd ik weer wakker van dat gekrijs, zelfs 
mijn meegebrachte oordoppen waren er niet tegen 
bestand, terwijl deze toch echt goed zijn, want Dar-
lenys gebruikte deze weleens als ik een keertje 
snurkte (wat natuurlijk niet zo veel gebeurt en ik 
snurk echt zachtjes volgens mij, het Amazonegebied 
staat nog vol met bomen). 
Het gekke van alles was dat ze wel fotogeniek was. 
Als er een camera op haar gericht was, dan zette ze 
ineens een lachend gezicht op en zou ze gelijk mee 
kunnen doen met “Zuid-Amerika’s next baby top 
model”.  De laatste dag kreeg ik toch nog een zoentje 
van haar, zonder dat ze huilde. Ze had natuurlijk 
gezien dat de koffers gepakt waren.  
(vervolg opblz:19) 
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(vervolg van blz:18) 
De Kerstviering is heel anders dan in Nederland. 

 
Ze vieren Kerst ‘s avonds en ‘s nacht op de 24ste de-
cember. De hele dag zijn ze druk in de weer met ko-
ken en de voorbereidingen voor het Kerstfeest. Om 8 
uur ‘s avonds zien ze er nog uit als deelnemers van 
Expeditie Ronbinson, maar om negen uur bij aanvang 
van het feest zijn ze allemaal op en top om op de ro-
de loper voor een filmpremière te gaan. Eerst wordt 
er erg veel gegeten en om een uur of elf gaat de mu-
ziek aan en worden de stoelen en tafels aan de kant 
gezet en gaan de voetjes van de vloer. Uiteraard ben 
ik de kwaadste niet en doe maar gewoon mee. Ik 
moet tenslotte dat eten weer verbranden. Het na-
deel is natuurlijk dat ik er na 2 dansjes uit zie alsof ik 
een marathon heb gelopen en het zweet druipt 
dwars door mijn kleren heen, zodat ze weinig water 
nodig hebben om de vloer weer te dweilen achteraf. 
Het feest gaat door tot in de kleine uurtjes en som-
mige mannen gaan dan nog verder kijken. ‘s Mor-
gens gaan ze gewoon weer door, zonder of weinig 
nachtrust te hebben genoten. Ik ben geen 20 meer, 
dus lag ik nog lekker te slapen. Eerste Kerstdag doen 
ze ‘s morgens de cadeautjes en gaan ze naar de kerk, 
maar voor de rest is het gewoon een rustige dag. 
Tweede Kerstdag kennen ze hier niet. 
De meeste mensen hebben wel een kerstboom en 
kerstversieringen. 
 
 
 

 
De 39ste verjaardag van Darlenys (ze was ietsjes 
gepikeerd dat ik de vorige keer 4 X 10 had geschre-
ven, maar dat kwam mij toen beter uit) hebben we 
uiteraard ook hier gevierd. Vele kennissen en familie 
waren hier aanwezig. Het gekke is hier dat het de 
omgekeerde wereld is vergeleken met ons. Als eerste 
krijg je een bord vol met eten, salade, kip e.d. Daarna 
komt na wat dansjes de zeer goed gevulde soep, 
waarbij je eigenlijk mes en vork bij nodig hebt en als 
laatste wordt ’s nachts om een uur of 1 de taart pas 
aangesneden, die je de hele avond al lekker staat aan 
te kijken. Het is net alsof je een nieuwe auto hebt 
gekocht, maar er nog niet in mag rijden. Rare lui die 
Colombianen. Er wordt weer heel veel gedanst, dus 
de vloer kon weer met mijn zweet gedweild worden. 
 
Oud en nieuw begint ‘s middags al. Ze zetten dan de 
muziekinstallatie voor de voordeur en gaan er dan bij 
zitten met een potje bier in de hand. Iedereen uit de 
buurt komt even langs wippen en drinkt een biertje 
met je en de vrouwen zijn weer in de weer met het 
weer, oh nee, het eten voor ‘s avonds. Tegen de tijd 
dat het dus twaalf ’s nachts uur is, heb je nog niets 
gegeten, maar wel met de hele buurt geproost op 
het oude jaar. U begrijpt dat mijn Spaans erg goed 
was die avond, zelfs al had ik in Chinatown gezeten, 
dan had ik ook vloeiend Chinees gesproken. Chinees 
vuurwerk had ik wel wat aangeschaft en ik was ook 
ongeveer de enige in de hele buurt die wat had. Te-
recht ook, want zij gebruiken het geld gelukkig er-
gens anders voor. Vuurwerk is hier illegaal en je kunt 
alleen illegaal kopen als je de adresjes kent. Natuur-
lijk kende mijn zwager een adresje waar ik wat kon 
kopen. Het zijn meer klappers en wat siervuurwerk, 
maar de mensen vonden het toch erg leuk dat we 
wat afstaken. Na twaalf uur gaat iedereen eten, weer 
dansen en bij elkaar op bezoek, allemaal erg gezellig. 
 
De laatste dag hebben we een hotel gepakt in Carta-
gena. De terugreis was gelukkig nu maar 5 uur in 
totaal met een mooie bus en een goede snelle chauf-
feur, zijn naam was iets met Pablo Montoya of zo-
iets, hij had vroeger iets met formules zei hij.  
Cartagena is een mooie oude stad met veel Spaanse 
invloeden. Het centrum heeft veel weg van een ves-
tingstad. Er lopen ook erg veel toeristen rond, dus ik 
was nu niet meer de enige bolle blanke man. Ui-
teraard moesten we ook eten en een chinees leek 
ons wel wat. Alledrie wat besteld, maar toen het op 
tafel werd gezet, leek het wel alsof ze voor het hele 
restaurant onze tafel gebruikten. In Nederland kun je 
er normaal gesproken ook nog een keer van eten, 
maar als we het hadden meegenomen, dan hadden 
we er nu  nog van gegeten. (vervolg op blz:20) 
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(vervolg van blz:19) 
Ook hier nummel zesendeltig en vielenveeltig, Nasi 
Goreng of Babi Pangang. 
 
Terug op Curaçao nog even 2 dagen werken en dan 
een welverdiende vakantie naar Nederland, wel in 
mijn eentje natuurlijk, want Celia moest weer naar 
school. 
Alleen Kees Visser en Vivian wisten dat ik zou komen, 
want ik zou bij hun logeren. 
Ze hadden wel moeite gehad om het aan niemand te 
vertellen, maar dat is ze toch gelukt. 
 
Donderdagmorgen aangekomen en even langs mijn 
schone zusters, die mij 10 jaar terug ook verrasten 
met een bliksembezoek toen Celia werd geboren op 
Curaçao, waarvan ik niets afwist (wel van die geboor-
te uiteraard, maar niets van hun kraambezoek). 
Ik was helemaal in het zwart en had ook een zwarte 
muts op (verschil was ongeveer 30 graden), maar ze 
deden gewoon open. Dachten natuurlijk dat ik een 
krantenjongen was die gelukkig nieuwjaar kwam 
wensen. Maar nee, ze schrokken zich zowat dood. 
“Zien ze eindelijk hun zwager weer eens en vragen ze 
“wat kom jij doen”, nou een bakkie koffie drinken en 
nieuwjaar wensen. Mijn broer Gijs herkende mij niet 
eens meer door de telefoon en raadde pas na 4 keer 
wie ik was.  
 
Vrijdag was Jan Visser jarig en ben daar samen met 
Kees en Vivian naar toe gegaan. 
Ook daar stonden ze natuurlijk ook erg vreemd te 
kijken. De 1 kwam nog verbaasder binnen dan de 
ander. “Jij zat toch in Colombia??”. Ja, 4 dagen terug 
nog wel, maar ik kom voor Jan zijn verjaardag en er 
was iets met de tafeltennisclub.  
 
‘s Avonds was het receptie bij de pinpongclub voor 
het 60-jarig bestaan. Wat een lol heb ik gehad. 
Sommigen hadden zo mee kunnen doen in de film 
Zombies of in Ghost, toen ze mij zagen. 
De avond was erg gezellig en uiteraard moest ik van 
alles vertellen en uitleggen. 
De volgende dag was er een leuk handicap team-
toernooi georganiseerd en ik zou liegen dat ik er een 
beetje van baalde dat ik niet van Jan van Wessel heb 
gewonnen. De rest van de partijen interesseerden 
mij eigenlijk niet zoveel, maar van Jan, waardoor ik 
vroeger eigenlijk op tafeltennis ben gegaan, wou ik 
als oudere neef natuurlijk winnen. Nu heeft hij de 
komende jaren weer praatjes voor tien, normaal 
praat hij natuurlijk niet zoveel,  dus mensen, neem 
een sticker mee en plak die op zijn mond. 

 
 

 
‘s Avonds was er een erg leuk feest georganiseerd 
met leuke muziek en erg lekker eten. Sommige man-
nen hadden thuis niet gezegd dat ik er was, dus wa-
ren er nog een paar vrouwen die erg verbaasd waren 
dat ik er rond liep, advocaten zijn nu bezig om de 
scheiding in te trekken en ik krijg weer een ticket om 
als getuige op te treden.  
Uiteraard moest ik ook hier mijn danskunsten verto-
nen en kunnen ze ook hier de vloer weer gaan dwei-
len met mijn zweet.  Er staat zelfs een filmpje op You 
Tube met mijn Enrico Petito moves.  Ik denk dat ze 
binnenkort worden nagedaan bij “So You Think You 
Can Dance”. Nancy was natuurlijk een aardige dans-
partner in dit filmpje, maar helaas voor haar, ik denk 
dat ze meer verstand heeft van verzekeringen of 
schoonheidsspecialisme (kan ik wel gebruiken bij 
mijn toekomstige optredens).  
 
De rest van de week heb ik nog verschillende bezoe-
ken gebracht aan diverse mensen en familieleden en 
kwamen Rene en Yudith uit Harreveld nog even op 
bezoek. Ook heerlijk gegeten bij diverse mensen. 
Alles was erg leuk en voor een  herhaling vatbaar. 
Helaas kon ik niet bij iedereen langs, want ik was er 
maar 9 dagen en mistte ik ook nog het 40jarig trouw-
jubileum van mijn ome Dick en tante Pietje op zater-
dag toen ik weer terug moest. Ben wel even langs 
geweest en dat was ook erg leuk.  
 
Zaterdag weer terug naar Curaçao. Even leuke din-
gen lezen in het vliegtuig met mijn nieuwe leesbril. 
Gelukkig heb ik 2 honden thuis die mij nu weer een 
beetje moeten begeleiden, want ik heb gewoon mijn 
bril laten liggen in de vliegtuigstoel. Achteraf nog wel 
geprobeerd om te achterhalen of iemand hem ge-
vonden had, maar helaas. Er loopt nu een schoon-
maker rond met een mooie bril en ik zit hier te tikken 
met lettergrootte 18, anders zie ik niet wat voor on-
zin ik allemaal schrijf. 
 
Op Curaçao is alles weer normaal en we moeten 
weer de vakantie gaan plannen voor deze zomer. 
Waarschijnlijk weer naar Colombia, maar nu naar het 
“koffie gebied”. Schijnt daar erg mooi te zijn. En na-
tuurlijk lekkere koffie met Whiskey, Baileys of ge-
woon met suiker en melk. Darlenys en Celia gaan dan 
weer voor 6 weken en ik kom 2 weken naar het kof-
fiegebied.  Er zit nog een kleine kans in dat we naar 
Disneyworld gaan, maar dat hangt weer af van ande-
re dingen. Volgend jaar, 2012, willen we naar Neder-
land gaan, want ik moet natuurlijk wel die 2 gratis 
tickets per persoon gebruiken die jullie met z’n allen 
betalen via de belasting.  
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(vervolg van blz:20) 
We hebben afgelopen week bezoek gehad van een 
kennis uit Harreveld, Sylvia. Was erg leuk en gezellig. 
Ze heeft weer wat van het eiland gezien, boven en 
onder water. Komende week krijgen we ook weer 
bezoek en dat zal ook wel weer gezellig worden. 
Waarschijnlijk zal ik dan mijn eerste duiken gaan ma-
ken, sinds 2003, want ik heb gisteren een nieuwe 
duikset gekocht. Darlenys had al een tweede hands 
set, maar voor mij kon ik niets vinden. Large is hier 
moeilijk te krijgen en ik ben nog niet zoveel afgeval-
len dat ik een medium aan kan.  
 
Zelf moet ik voor mijn werk vanaf 26 februari tot 5 
maart weer naar Nederland, dus misschien kom ik u 
nog ergens tegen. Ik logeer weer bij Kees en Vivian 
die ik ook nog erg bedank voor de gastvrijheid die ik 
heb gehad.  
Verder wensen wij iedereen het allerbeste en ieder-
een nog van harte gefeliciteerd met hun verjaardag, 
trouwerij, jubileum etc…etc…. 
 
Enrico Petito 
 
Feat.  Celia, Darlenys en Henk 

 

 

Jeugdcompetitie 

 
De competitie is weer begonnen en we hebben toch 
weer 7 teams op de been kunnen krijgen, dat is dus 
een gelijk aantal als de Najaarscompetitie. 
Wel hebben we weer 2 combinatieteams met Hilver-
sum, dat is ook de 1e helft goed bevallen van beide 
kanten. 
 
Dus zijn we op dezelfde voet verder gegaan, zij het 
met een paar wijzigingen in de spelersbezetting. 
Bij team 1 is Jordy Bredebeek er uit en verplaatst 
naar team 2, omdat hij vanwege zijn werk niet altijd 
aanwezig kan zijn. 
 
 

 

 
 
In het 1e team is Roy Kapel er bijgekomen, ook een 
speler van H’sum, eerder van Shot Soest. 
En omdat ook Nico Sentini wel eens moet werken 
heb je wel een 4-mansteam nodig, wil je geen pro-
blemen krijgen. De andere 2 uit dit team zijn Basti-
aan vd Sande en Sander Lam, zij kunnen eigenlijk wel 
altijd. Ook de coach Jack Fellinga is zijn team trouw 
gebleven en gaat ook deze competitie hen weer van 
de nodige hints voorzien. 
 
De 1e wedstrijd van de competitie werd er gelijk ge-
speeld, maar de 2e werd gewonnen. Dat was van 
Hoogland, waar in de najaarscompetitie nog 2 keer 
van werd verloren, dat is dus keurig gedaan. 
Maar ook in deze competitie moeten ze weer tegen 
Pecos, welke in de vorige competitie kampioen was 
geworden, dus wie weet gaan ze ook tegen hen re-
vanche nemen, ik hoop het. 
 
Team 2: doordat zij kampioen zijn geworden in de 
vorige competitie, waar zij in de 1e klasse speelden, 
gaan ook zij weer het land in met Henk Oversteegen 
als hun begeleider. Zij komen nu uit in het landelijk C, 
na 1 jaar geen landelijk te hebben gespeelt. 
En ook nu doen zij het weer goed, ze hebben tot nu 
toe 1 keer ruim gewonnen en 1 keer moesten zij toch 
het onderspit delven, jammer. 
In dit team speelt nu dus Maxim vd Kaaij en Ilan 
Meijer, ook Kevin Kos is nog speler van dit team als 
de nood aan de man is, Axel Diemers is wel bij dit 
team gekomen en ook Jordy Bredebeek, deze is net 
als Kevin in noodgevallen, als ze dan niet hoeven te 
werken. Maxim en Ilan zijn op dit moment de hoogst 
scorenden, ik denk dat Axel toch nog even moet 
wennen in deze competitie, maar er komen nog veel 
wedstrijden voor hem. Ook dat zal wel goed komen, 
zij zullen van tijd tot tijd wel een oppepper van Henk 
krijgen. 
 
Huizen 3: hier is niets in het team gewijzigd, hier 
spelen nog steeds Kristel Koelewijn en Pardis Faqiri 
en Pim de Keijzer, ook zij moeten even wennen, zij 
spelen nu wel 3e klasse. Ze hebben tot op heden nog 
niet weten te winnen, maar ook hier komen nog veel 
wedstrijden, dus het kan nog steeds verbeteren. Ook 
hun coach is gewoon gebleven, dus staan ze nog 
steeds onder de bezielende leiding van Harry Kem-
pers.  
 
Huizen 4: ook zij spelen een klasse hoger, want zij 
zijn kampioen geworden in de 5e klasse en dat  
betekent dat je promoveert en je je waar moet ma-
ken in een hogere klasse en dat is voor hun de 4e 
klasse. (vervolg op blz:23) 
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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 vierde fotowedstrijd is Jan Visser. 

Het was: Bram Gerritse. 
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(vervolg op blz:21) 
Dit team bestaat uit Yoeri Tax met Ruben Tempelaars 
en Louise Kos, zij zullen het in ieder geval de eerste 4 
wedstrijden moeten doen, want de 4e man Thom 
Veerman heeft zijn voet weer in het gips. Dat krijg je 
natuurlijk wel als je denkt dat je wel stiekem even 
een balletje kan slaan zonder toestemming van de 
dokter, dan gaat het echt mis maar dat zal hij deze 
keer denk ik wel laten. Maar hopelijk komt alles weer 
goed en kan hij straks na die 4 weken weer lekker 
meespelen. Dus Thom, houdt er rekening mee dat je 
het nu niet weer forceert, al denk ik dat als je dit 
leest je al weer druk aan het spelen bent. Ze hebben 
wel alle 2 hun wedstrijden gewonnen in de competi-
tie. Louise moet wel even wennen in deze klasse, zij 
is natuurlijk wel van de 6e klasse gelijk doorgestoomd 
naar de 4e klasse. En dat is best wel een hele sprong 
vooruit, maar met veel trainen komt ook dat wel 
weer goed. 
 
Huizen 5: zij spelen nog wel in de 6e klasse en doen 
dat ook heel verdienstelijk. Ook hier zie je steeds 
weer vooruitgang in hun spel. Jammer dat zij maar 
een kleine poule hebben, dan speel je zo maar weer 
een paar wedstrijden minder en dat is niet leuk. Zij 
hebben 1 wedstrijd gewonnen en 1 gelijk gespeeld 
dus dat is geen slecht resultaat tot nog toe. In dit 
team spelen nog steeds Arianne Boot en Timo Wein-
berg, ook Tim Hoek en daar is bijgekomen Jasper Tax. 
Voor hem was de starterscompetitie niet meer inte-
ressant, nu moet hij er weer wat voor doen om te 
winnen, dat is veel beter, anders worden ze lui in het 
spelen. 
 
Huizen 6: speelt nu ook in de 6e klasse ook zij waren 
te sterk geworden voor de starterscompetitie . 
Zij hebben hun 2 wedstrijden die zij hebben gespeeld 
dan ook ruim gewonnen. Voor Thijmen v Dijk is het 
nog wel even meer wennen dan voor Mod en Mak 
Temmet, maar ook Thijmen gaat steeds beter spelen. 
Dus hier is volgens mij wel een goede klassering te 
wachten, ik wil niet gelijk zeggen dat zij kampioen 
worden, maar die mogelijkheid is wel ruim aanwezig. 
Als ik zo naar de andere uitslagen kijk zijn zij wel de 
favoriet voor de titel. 
 
Huizen 7: zij spelen nog wel in de starterscompetitie 
en dat zijn Gijs Hoek ,hij heeft al een seizoen ge-
speeld, en daar zijn nu bij gekomen voor het eerst in 
de competitie Mariska Krook en Andreas Lauffer. Ik 
hoop dat ook zij snel hun draai hebben gevonden in 
de competitie dan komt ook hier alles goed, ze zijn 
fanatiek genoeg. Zij hebben nog maar 1 wedstrijd 
gespeeld en die ging jammer genoeg verloren, de 2e 
wedstrijd moet nog worden gespeeld op een andere  

 
 
datum, daar Gijs en Mariska niet konden op 5 Febr. 
Je mag en kan niet met 1 speler spelen, dus moest 
deze worden uitgesteld. De datum wanneer hij word 
gespeeld is nog niet bekend, daar de tegenstander 
niet echt wil meewerken, dus dat is nog even een 
probleem. 
 
Ik heb al wel gezien dat iedereen in een clubtenue 
speelt, ook onze nieuwe competitiespelers.  
Dat is heel mooi, zo hoort het ook. Verder hoop ik 
dat jullie nog een goed seizoen hebben met veel 
gewonnen wedstrijden. 
Wat ik nog wel wil zeggen: "Jongens, er kan overal 
wel eens iets fout gaan, dan hoop ik wel dat jullie 
altijd sportief blijven, dan kom je het verst." Ik heb 
ook nog nooit een klacht gehad, hoor, van jullie, dus 
houden zo. 
 
Dit was dan weer het eerste stukje Voltreffer van de 
competitie in 2011 en wens ik jullie allemaal nog veel 
speelplezier in het vervolg van de competitie. 
  
Namens Techn.Comm.Jeugd. 
Peter vd Broek. 
 

JEUGDUITJE 2011 

 
De Technische Commissie Jeugd heeft dit jaar voor 
het jeugduitje het wereldkampioenschap tafeltennis 
in Rotterdam gekozen. 
 
Op zaterdag 14 mei 2011 zullen we met alle jeugdle-
den naar Rotterdam gaan om daar te gaan kijken 
naar spannende wedstrijden van topspelers uit de 
hele wereld.  
 
In deze Voltreffer en op de affiche in de kantine kun 
je lezen hoe de dag eruit gaat zien.  
Het toegangskaartje wordt gesponsord door de Club 
van 25 en vervoer, lunch en avondeten worden door 
TTV Huizen betaald.  
 
We willen graag dat alle jeugdleden een gezellige dag 
kunnen beleven in Rotterdam. Er hangt een lijst in de 
kantine waarop je kunt aangeven of je meegaat.  
Aangezien de club kosten maakt voor deze dag is het 
belangrijk dat we zeker weten dat je mee mag en 
mee kan. Je krijgt van een van de leden van de TCJ 
een briefje, dat je even moet laten ondertekenen 
door je ouders. Zo weten we zeker dat je toestem-
ming hebt. Als je meegaat, kost het dus niets, maar 
beslis je later dat je toch niet komt, dan hebben we 
kosten voor je gemaakt en moet je € 17,50 betalen.        
(vervolg op blz:24) 
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(vervolg van blz:23) 
 Informeer dus van tevoren goed of je echt mee kunt 
op 14 mei a.s.!! 
 
Vergeet niet je groene TTV Huizen-shirt aan te trek-
ken op 14 mei, want dan zijn we goed herkenbaar als 
groep. 
 
Op het WK zullen we natuurlijk veel goede tafelten-
nissers zien spelen en misschien kun je wel een 
handtekening van zo’n topper bemachtigen. Bedenk 
wel dat als je een handtekening op je TTV Huizen-
shirt laat zetten, je dit niet meer kunt dragen tijdens 
het spelen van de competitie. Uiteraard kun je wel 
een nieuw shirt aanschaffen bij de club. 
 
Laat deze kans om toptafeltennissers aan het werk 

te zien niet voorbij gaan!! 
 

Schrijf je naam voor 1 maart 2011 op de lijst in de 
kantine!! 

 
We willen zaterdag 14 mei met alle 40 jeugdleden 

in de Prima Donna Kaas bus naar Rotterdam!! 
 

GAAF  COOL  KICKEN  TOP  SUPER  VET  STOER  
JEUGDUITJE 

 
Cees en Ineke Lam, TCJ. 

 
 

WIST U DAT 

 
…. bij de jeugd Caroline van Dijk af en toe assistent-
coach is voor John Scott en dat wij dat zeer waarde-
ren. 
 
…. Huizen 4 jeugd ook gecoacht wordt door Joost 
Kos, Henk Tax, Ruben Lam en Bert Veerman  
      en dat heel gezellig is.  
 
…. de eerste teamwedstrijden van Huizen 3 jeugd 
gecoacht zijn door Cees Lam, omdat Harry lekker 
      op wintersport was. 
 
…. wij voor de TCJ op zoek zijn naar een bestuursver-
tegenwoordiger.  
 
…. het jeugduitje naar de WK in Rotterdam gaat op 
14 mei 2011 en dat alle jeugdleden mee mogen. 
  
…. er weer een minimeerkamp is op 27 februari 2011 
bij VTV in Nieuwegein en dat je kan inschrijven in de 
kantine op het inschrijfformulier. 

 

 
 
…. het altijd erg gezellig is op zaterdagmiddag als de 
jeugd thuis speelt en dat wij dan de koffie of thee 
klaar hebben staan. Misschien is het leuk om een 
keer te komen kijken! De allerkleinsten kunnen altijd 
video kijken of kleuren in de bestuurskamer. 
 
…. als je een batje nodig hebt, je altijd om advies kan 
vragen bij Gijs Molenaar. Hij helpt je graag. 
 
Voor meer wist u datjes zie de volgende Voltreffer, 
Cees Lam TCJ 
 

Prima Donna Kaas Oliebollentoernooi 

2010 

 
Zoals elk jaar werd op de laatste dinsdag van het jaar 
het Prima Donna Kaas Oliebollentoernooi Jeugd ge-
speeld. Het leuke van dit toernooi is dat er zowel 
leden als niet-leden mee doen. Er deden dit jaar in 
totaal 33 kinderen mee, wat toch weer ietsje meer 
dan vorig jaar was, dus dat is positief. 
 
Iedereen kon gelukkig in de eerste zaal spelen, hier-
door was er zowel in de zaal als in de kantine een 
gezellig drukke sfeer. Tussen de middag kregen alle 
kinderen een patatje, snack en drankje aangeboden 
van Don Fiets en Ski Shop uit de Oostermeent. Zij 
bieden dit al jaren aan en elk jaar zien we de kinde-
ren weer met een tevreden glimlach genieten van 
hun patatjes. Hiervoor willen wij Don Fiets en Ski 
Shop dan ook hartelijk bedanken! 
 
Zoals de meesten wel weten wordt er op het Oliebol-
lentoernooi gewerkt met een handicapsysteem. Dit 
houdt in dat de goede spelers punten voor moeten 
geven aan de mindere spelers. Hierdoor stonden er 
in voorgaande edities eigenlijk altijd niet-leden in de 
finale. Dit jaar echter waren er twee leden die ge-

woon niet te verslaan waren. Ze wonnen elke wed-
strijd, of ze nu 10, 8, 4 of 0 punten moesten voorge-
ven. (vervolg op blz:25) 
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(vervolg van blz: 24) 
Het gaat hier over twee spelers van onze eerste 
jeugdteam: Nico Sentini en Sander Lam. Omdat bei-
de spelers op hetzelfde niveau competitie spelen, 
begon de finale gewoon met 0-0. Nico Sentini wist 
uiteindelijk van Sander Lam te winnen. Hij werd 
daarom aan het einde van de dag gekroond tot 
‘Oliebol Jeugd 2010’. In de troostronde won William 
Kos. Vorig jaar was hij de nog winnaar van het hoofd-
toernooi, maar dit jaar moest hij dus genoegen ne-
men met de troostprijs.  
 
Iedereen die mee heeft geholpen met het organise-
ren van het toernooi, maar ook alle deelnemers, wil 
ik graag bedanken voor een gezellig sportieve dag. 
Hopelijk hebben jullie het naar je zin gehad en zien 
we jullie volgend jaar allemaal weer terug! 
 
Namens de Technische Commissie Jeugd, 
 
Gerben de Jong 

 
Afdelingskampioenschappen 

 NTTB-Midden 

 
Op zaterdag 15 januari 2011 waren de afdelingskam-
pioenschappen van de NTTB-Midden voor jeugdspe-
lers met een rating tot 120 bij TTV Hilversum aan de 
Vaartweg in Hilversum. TVV Huizen was in eerste in-
stantie op deze dag met 14 zeer enthousiaste spelers 
vertegenwoordigd, maar helaas moesten wij Timo 
Weinberg thuis laten, omdat hij zijn sleutelbeen had 
gebroken bij judo. De ochtend begon vroeg voor Ca-
roline van Dijk die Thijmen, Ruben en Pim meebracht 
naar Hilversum. Jos Temmet had Mod, Mak en Loui-
se gebracht en de ouders van Tim en Gijs hadden 
hun jongens meegenomen. Zelf had ik Yoeri, Jasper, 
Mariska, Thom en Arianne in de auto. Het was direct 
gezellig in de auto, de stemming zat er goed in. Zoals 
altijd op toernooien is het begin hectisch: aanmel-
den, omkleden, inspelen en iedereen naar zijn of 
haar tafel begeleiden. 
 
De ochtend begon met het spelen van de dubbels: 
In de dubbel 6 waren ingedeeld Mariska en Gijs, Mod 
en Thijmen, Tim en Jip (SVE). 
In de dubbel 5 waren ingedeeld Mak en Jasper, Loui-
se en Arianne, Thom en Remco (Almeerspin). 
In de dubbel 4 waren ingedeeld Ruben en Yoeri, Pim 
en Jimco (VTV). 

Ruben en Yoeri haalden de finale en konden deze 
spelen om half vijf. De finale werd een vijf- setter. 
Ruben en Yoeri moesten in de laatste set de winst 
laten aan de jongens van TTVN uit Nieuwegein. Zij 
werden tweede in de dubbel 4, een topprestatie  

 
 
voor een perfect duo. Ze kunnen nog hoge ogen 
gooien in de nieuwe competitie. 
De anderen speelden goede dubbels, maar redden het 
niet tot de finales. 
 
Na de eerste pouleronde dubbels werd de jeugdklas-
se gespeeld, de klasse waar je op sterkte wordt inge-
deeld.  
In de jeugdklasse 4 werden Ruben, Yoeri, Pim, Thom 
en Louise ingedeeld. 
Ruben speelde wederom een perfect toernooi. Hij 
behaalde de finale, maar moest helaas zijn meerdere 
erkennen in een speler van Almeerspin. Ruben werd 
tweede in de sterkste klasse van de dag, een prima 
prestatie.  
 
In de jeugdklasse 5 waren Mak en Mod ingedeeld. 
Alleen Mak haalde de vervolgronde, maar verloor in 

de kwartfinale. In een kort gesprek met Mak bleek 
dat wij er allebei van overtuigd waren dat er meer 
had ingezeten. De volgende keer beter. 
In de jeugdklasse 6 waren Arianne, Mariska, Tim, 
Gijs, Thijmen en Jasper ingedeeld. 
Tim en Jasper kwamen door de pouleronde en 
speelden verder. De kwartfinale en de halve finale 
waren moeilijke, maar mooie wedstrijden voor beide 
spelers. De twee wonnen al hun wedstrijden en 
speelden de finale. De finale tussen de twee heren 
was een strijd die vrij gelijk opging. Jasper sloeg 
mooie ballen en Tim kon deze heel goed terugbren-
gen. Uiteindelijk won Tim de wedstrijd en werd eer-
ste in de jeugdklasse 6. Jasper werd dus tweede. Een 
uitstekend resultaat van beide heren. 
 
Als laatste waren de spelers nog op leeftijd inge-
deeld. Bij de meisjes was dat wat moeilijk, omdat er 
maar een klein aantal meisjes meededen, dus werd 
dit een verzamelgroep.  
In de junioren/kadetten 3 waren ingedeeld: Ruben, 
Yoeri, Thom en Pim. (vervolg op blz:26) 
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(vervolg van blz:25) 
Ook hier was de finale geheel voor rekening van TTV 
Huizen. Yoeri had in de halve finale Ruben uitgescha-
keld en zich zo geplaatst voor de finale. Pim had in de 
halve finale een sterke tegenstander, maar wist te 
winnen, een topprestatie van Pim. Nu speelde Pim in 
de finale tegen Yoeri. Pim probeerde met kort spel 
de voorhand van Yoeri uit te schakelen, maar helaas 
dat lukte niet helemaal en een aantal kansen gingen 
net mis. Pim verloor de finale bij de junio-
ren/kadetten tegen Yoeri. Een goede wedstrijd, waar 
iedereen met plezier naar heeft gekeken.  
In de pupillen 2 was alleen Mak ingedeeld. Mak 
kwam niet door de poule. De tegenstanders waren 
nog te sterk voor hem. De volgende keer beter. 
In de pupillen 3 waren Jasper en Tim ingedeeld. Al-
leen Tim haalde de finale en speelde daar tegen een 
speler van Hilversum.  
 
Hij had het moeilijk in de finale en kon de Hilver-
summer niet de baas. Deze was sterker, maar niet 
slimmer. Tim haalde een set, maar verloor de finale 
en werd tweede bij de pupillen. Een uitstekende 
prestatie, maar met de opmerking dat Tim had kun-
nen winnen als hij positief was gebleven. 
In de welpen 2 waren Gijs, Mod en Thijmen inge-
deeld. Alleen Mod kwam door de poule heen, maar 
verloor helaas direct in de kwartfinale. De jongens 
hadden een sterke poule en moeten gewoon nog 
wat meer spelervaring opdoen. 
In de meisjes 2 speelden Louise, Mariska en Arianne. 
De dag voor Mariska was een dag vol nieuwe indruk-
ken, voor het eerst meedoen aan een groot toernooi. 
Mariska speelde goed en geconcentreerd. Mariska 
had het volgens mij wel naar haar zin en vond het 
een leuke dag. Zij haalde het niet in de poule, maar 
komt zeker verder, dat kan ik u beloven. Louise en 
Arianne kwamen netjes door de poule. Ze wonnen 
hun wedstrijden en moesten direct in de halve finale 
spelen. Arianne speelde weer een goede wedstrijd, 
maar kwam net iets te kort en verloor helaas de 
wedstrijd. Louise won haar halve finale en speelde 
de finale tegen het meisje dat net had gewonnen van 
Arianne. Arianne vertelde Louise waar ze op moest 
letten en met deze tips in haar rugzak en een goede 
instelling wist Louise de finale te winnen. Een goede 
prestatie.  
 
Gedurende de dag kwam Bert, de vader van Thom, 
nog even kijken en ook Henk, de vader van Yoeri en 
Jasper, was nog even van de partij.  
 
Op zaterdag 22 januari 2011 waren de afdelingskam-
pioenschappen van de NTTB-Midden bij de TTV Hil-
versum voor de jeugdspelers met een rating boven  

 
 

de 121. De TVV Huizen was op deze dag met 3 top-
spelers, Kristel, Maxim en Sander, vertegenwoordigd.  

 
We moesten Kevin, Pardis en Nico thuislaten, omdat 
zij door omstandigheden niet mee konden spelen. 
Ook deze dag begon om 9.00 uur. Met één auto gin-
gen we richting Hilversum.  
 
In de dubbel 2 was ingedeeld Kristel samen met Ka-
therine Huiskamp (Good Luck). 
In de dubbel 1 was ingedeeld Maxim samen met 
Frank Kroeze (DTV Smash). 
Sander had geen dubbelpartner door het wegvallen 
van Nico. Er was geen vervanger aanwezig, die onge-
veer de gelijke sterkte had. 
Kristel en Katherine speelden een paar leuke dub-
belpartijen, maar haalden niet de volgende ronde. 
Maxim en Frank speelden ook een leuke dubbel,  
maar waren niet genoeg op elkaar ingespeeld om 
verder te komen.  
 
In de jeugd 3 was Kristel ingedeeld. Zij moest spelen 
tegen twee jongens van Iduna en TTVN. De eerste 
partij wist ze keurig te winnen. De tweede partij had 
ze moeten winnen en zeker kunnen winnen, maar 
helaas, de wedstrijd ging in vijven verloren. Zodoen-
de speelde ze niet de kwartfinales in haar klasse. 
In de jeugd 1 waren Maxim en Sander ingedeeld. 
Maxim moest spelen tegen een sterke speler van 
Hoogland, Jesse Colle. Maxim haalde in deze wed-
strijd niet zijn beste niveau, wat hij wel nodig had om 
te winnen. Maxim haalde de vervolgronde dus niet. 
Sander moest in zijn poule spelen tegen Amber van 
Dorp. Zij was de sterkste tegenstandster in zijn pou-
le. Hij won deze wedstrijd keurig in drie games en 
was door naar kwartfinales. Amber van Dorp won 
later de afdelingskampioenschappen bij de meisjes. 
Daarna moest ook hij spelen tegen Jesse Colle van 
Hoogland. Sander speelde niet goed, verloor de wed-
strijd en werd uitgeschakeld.(vervolg op blz:27) 
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(vervolg van blz:26) 
In de meisjes 1 speelde Kristel tegen tegenstanders 
die een paar niveaus hoger spelen. De inzet en het 
goede spel van Kristel zorgde ervoor dat de dames 
aan de andere kant het niet makkelijk hadden. Kristel 
had zelfs een aantal wedstrijdballen, maar kon deze 
niet verzilveren. Het toernooi was voor Kristel afge-
lopen, een goed toernooi met veel kansen. 
In de kadetten 1 speelde Maxim. Hij moest in zijn 
poule spelen tegen twee tegenstanders, waar hij 
geen moeite mee had. Beide wedstrijden werden 
dan ook netjes gewonnen door Maxim en hij speelde 
gelijk de halve finale. Eén plek verwijderd van een 
beker. In deze halve finale moest hij spelen tegen 
Roy Kapel. Door op verschillende manieren te spelen 
probeerde hij Roy te verslaan, maar dit lukte niet. Hij 
verloor de wedstrijd en haalde helaas niet de finale. 
Het toernooi voor Maxim zat er op. 
In de junioren 1 speelde Sander zijn poulewedstrij-
den. De eerste wedstrijd wist hij te winnen zonder al 
te veel problemen. De tweede wedstrijd moest hij 
spelen tegen Tim de Graaf. Deze wedstrijd heeft hij 
verloren en ook hij was uit het toernooi. Het was een 
kort toernooi, doordat hij niet alles kon spelen. Ho-
pelijk zal dit voor hem de volgende keer beter zijn. 
 
Tot besluit wil ik iedereen bedanken voor twee ge-
weldige dagen. Tot volgend jaar! 
 
Cees Lam 
Coördinator externe toernooien 

 

Voor een kort verslag en foto’s kun je kijken op de 
site van TTV Hilversum. 
 

Huizen/Hilversum 2 in het landelijk C 

 
Na wat aanloopproblemen om het team weer op de 
been te krijgen, na het vertrek van Jesper Berrens, is 
de competitie begonnen. We hebben ons versterkt 
met Axel Diemers en Jordy Bredenbeek, terwijl Kevin 
Kos zich bereid verklaard heeft om, indien nodig, bij 
te springen. We hebben een poule in Verweggistan. 
We gaan steeds naar het oosten. Gisteren was dat 
Lochem. We hebben de Toekomst 2 een verleden 
toegebracht. Wij gingen naar huis met een 9-1 over-
winning. Axel moest nog een beetje wennen aan het 
nieuwe shirt, vandaar dat hij het thuis al aangedaan 
had. Hij was goed voor twee overwinningen. Ilan en 
Maxim wonnen al hun partijtjes. Hoewel de uitslag 
doet vermoeden dat dat makkelijk ging, is dat niet 
waar. Er waren slechts twee partijen in drieën. Bij de 
tegenpartij was een speler met noppen. Alle drie 
hadden ze daar moeite mee. Axel kon daar, als ge-
routineerde speler, het beste mee omgaan. Gauw 
effe kijken naar het team van de week, want met 
zo’n score maken we daar toch wel kans op. 
..Waaaaat, ouders van team 6 ook 9-1, maar dat is 
wel in een thuiswedstrijd. Helemaal naar Lochem en 
dan nog geen team van de week, dat is tegen de 
regels! 
(vervolg op blz:28) 
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vervolg van blz:27) 
De tweede wedstrijd gaat tegen DTS uit Enschede. 
Ook zij wonnen de eerste wedstrijd met  9-1. Op weg 
naar Hilversum zei ik al tegen Maxim dat dit eigenlijk 
de kampioenswedstrijd was. Ik had zelfs voor het 
seizoen begon al gezegd dat dit mijn favorieten zijn. 
Ik wil niet elke week uitvoerige wedstrijdverslagen 
maken, maar ik wil wel ingaan op deze wedstrijd. Het 
was er één van een goed gehalte. Bij DTS speelt ene 
Khalil een zeer goede wedstrijd. Hij speelt ook bij de 
senioren en wel hoofdklasse. Hij won al zijn wedstrij-
den, maar makkelijk had hij het niet. Axel won een 
game van hem, Ilan zelfs twee en Maxim verloor de 
derde game met 18-16. Jordy was vandaag ook van 
de partij, hoewel hij niet hoefde te spelen. Hij heeft 
samen met Axel gedubbeld.  
Ik heb helemaal vrede met dit verlies, maar er had 
meer in gezeten.  
 
De derde wedstrijd ging vandaag tegen Relax 2. Het 
was de eerste wedstrijd thuis in Huizen.  
Eigenlijk vond ik het jammer dat Maxim niet mee-
deed. Nu speelde hier een “vreemdelingenlegioen”. 
Maar als je een viermansteam hebt moet iedereen 
ook spelen. Maxim had andere zaken te doen. Onze 
jongens deden niet voor elkaar onder. Ze wonnen  er 
elk twee. Helaas ging het dubbel verloren. Een goede 
rekenaar komt dan tot 6-4 en dat klopt. Ilan had niet 
zijn beste dag, hij twijfelde aan zichzelf en durfde 
niet te slaan, dat kostte hem een wedstrijd. Axel 
speelde gewoon goed. Hij moest één tegenstander 
feliciteren.  
Ik had grote bewondering voor Jordy Bredenbeek. Hij 
stond met 10-4 achter, maar hij gaf niet op en vocht 
zich naar een 12-10 overwinning. Daar heb ik van ge-
noten, goed gevochten Jordy. 
Misschien zit er geen kampioenschap in, maar een 
eervolle tweede plaats is minstens haalbaar.  
 
Henk Oversteegen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Moppenhoek 

 

Sollicitatie bij een notaris. 

Een notaris zoekt een nieuwe medewerker om zijn 
akten af  te stempelen.En omdat op sommige formu-
lieren wel 10 stempels nodig zijn,  
moet de nieuwe medewerker natuurlijk tot 10 kunnen 
tellen.  
 
De eerste sollicitant meldt zich, gaat zitten en de nota-
ris vraagt of hij tot 10 kan tellen."Ja, natuurlijk," ant-
woordt de man "10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0" 
"Ja goed," zegt de notaris, "maar kun je dat ook voor-
uit ?" 
"Nee," is het antwoord, "Ik heb hiervoor bij de NASA 
gewerkt en daar telden we altijd zo.""Niet geschikt ! Ik 
wens u nog een prettige dag verder en stuurt u a.u.b. 
even de volgende naar binnen."  
 
De volgende sollicitant, als hij gevraagd wordt of hij  
tot 10 kan tellen zegt:"Jazeker, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 8, 6, 4, 
2. !"Ja, maar kunt u niet van 1 tot 10 tellen in de nor-
male volgorde ?" 
"Nee," zegt de man,  "Ik ben postbode geweest en zo 
heb ik altijd geteld als ik de huisnummers na-
liep.""Bedankt en tot ziens, de volgende a.u.b. !"  
 
De notaris weer, "kunt u tot 10 tellen ?"De derde kan-
didaat: "Zeker, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10." 
"Dat is geweldig, waar hebt u hiervoor gewerkt 
?""Nou, bij de gemeente.""Bij de gemeente ? Daar sta 
ik van te kijken.Zeg eens, niet dat het nodig is, maar 
kunt u ook  verder tellen dan 10 ?" 
 
"Maar natuurlijk, boer, dame, koning, aas !" 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor in je Agenda 

Wanneer: Wat:  Voor wie: 

4 maart DE toernooi Senioren 

19 maart Heren 1 thuis Senioren 

30 maart Algemeen leden vergadering Jeugd & Senioren 

09 april Heren 1 en Jeugd 1 thuis Jeugd & Senioren 

16 april Heren 1 thuis Senioren 

23 april Deadline Voltreffer Jeugd & Senioren 

14 mei  Jeugd uitje Jeugd 

8 t/m 15 mei WK tafeltennis in Rotterdam Jeugd & Senioren 

11 juni Deadline Voltreffer Jeugd & Senioren 

Voor de actuele agenda kijk dan op www.ttvhuizen.nl 
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Beste jeugdleden. Het jeugduitje zal dit jaar op zaterdag 14 mei 2011 zijn. We gaan naar het wereldkampioen-
schap tafeltennis in Rotterdam Ahoy! 

 
Hoe ziet de dag eruit? 

Om 8.00 uur vertrekt de Prima Donna Kaas bus bij TTV Huizen richting Rotterdam. 

We zullen daar ongeveer om 9.30 uur aankomen. 

De hele dag worden er spannende wedstrijden gespeeld op hoog tafeltennisniveau. 

De beste heren en dames van de wereld zullen het tegen elkaar opnemen.  

Het toernooi is zaterdag 14 mei 2011 al een paar dagen aan de gang,  

dus wij zijn bij de spannende kwart- en halve finales. 
Wie er precies zullen spelen is nog niet bekend,  

maar we hopen natuurlijk Timo Boll, Li Jao of andere toppers te zien. 

En TTV Huizen is erbij! 
TTV Huizen zal zorgen voor een lunchpakketje. 

Omstreeks 16.00 uur vertrekt de bus weer terug naar Huizen. 

In de Kloef gaan we dan lekker patat eten en kunnen we nog even napraten. 

De dag eindigt ongeveer om 19.00 uur. 
Wat moet je meenemen? 

Je goede humeur, want dan wordt het een gezellige dag. 

Je TTV Huizen-shirt, want dan zijn we goed herkenbaar als groep 

(en wie weet herken je jezelf later nog op televisie!). 

Het toegangskaartje wordt gesponsord door de Club van 25 

 en vervoer, lunch en avondeten worden door TTV Huizen betaald. 

Laat deze kans om toptafeltennissers aan het werk te zien niet voorbij gaan!! 

Schrijf je naam voor 1 maart 2011 op de lijst in de kantine!!  

We willen zaterdag 14 mei alle jeugdleden in de Prima Donna Kaas bus zien!! 

Voor vragen kun je terecht bij Cees Lam, Harry Kempers, Peter v.d. Broek of Gerben de Jong. 

 
Cees Lam 

                 Coördinator Externe Toernooien Jeugd
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Helaas mist u deze keer de vaste rubrieken “onze 
jeugd” en de verjaardagskalender, die – ondanks ver-
zoek –  niet aangeleverd zijn. Volgende keer hoop ik 
ze weer te kunnen afdrukken en lege pagina’s te 
voorkomen. 
 
De Voltreffer 
Maarten Robbers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




