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in overleg met het bestuur, de aanvraag voor onze
club verzorgd. Bij deze willen wij Bram en het Goede
Doelenfonds voor ING medewerkers heel hartelijk
bedanken voor hun inzet en bijdrage!

Van het bestuur
Status AED

Namens het bestuur,
Monique Gerritse-van de Brug

Op de laatste bijeenkomst van het sportplatform
Huizen heeft de gemeente de status van de AEDplannen bijgesteld ten opzichte van de bijeenkomst
ervoor. Zoals aangeven op de A.L.V. was de bedoeling dat er op korte termijn een netwerk van AED's
en vrijwilligers zou worden opgezet dat, via 112, kon
worden ingeschakeld op het moment dat dat nodig
was, met een reactietijd binnen de eerste 6 minuten.
Bij proeven in andere gemeenten waren hiermee
goede resultaten geboekt.

A.L.V. afdeling Midden
Op 1 juni jl. is de jaarlijkse A.L.V. van de N.T.T.B. afdeling Midden gehouden. Patrick Visser en ondergetekende hebben deze namens onze vereniging bijgewoond.
Naast het reguliere programma van de jaarverslagen
stond de A.L.V. vooral in het teken van het aftreden
van Gerard van Giessen. Gerard is sinds de fusie van
de afdeling 't Gooi en Utrecht (december 2000) voorzitter geweest van de afdeling Midden. Daarvoor was
hij sinds 1991 voorzitter van de afdeling 't Gooi. Dat
hij de functie nu neerlegt is niet eens zozeer uit vrije
wil maar omdat het niet meer is toegestaan dat iemand dubbelfuncties bekleedt: na een overgangsregeling is het sinds dit jaar niet meer mogelijk om
zowel lid van het hoofdbestuur als bondraadslid
danwel bestuurder van een afdeling te zijn. Gerard
blijft actief als bondsraadlid (sinds 1985) en legt derhalve zijn voorzitterschap van de afdeling Midden
neer.

Echter, naar nu blijkt is dit veel te rooskleurig voorgesteld. Het blijkt dat de gemeente niet autonoom
hierin is, maar afhankelijk van de regio. Terwijl de
gemeente Huizen aangaf slechts 2 gaten in de dekking te hebben en deze snel op te vullen, is in de regio de dekking nog ruim onvoldoende zodat niet
verwacht kan worden dat implementatie van het
plan op korte termijn doorgang vindt.
Het bestuur deelt de zorg van de leden zoals geuit op
de A.L.V. en wil met de gewijzigde status van de
plannen niet langer wachten op de gemeente. De
aanschaf van een AED en het trainen van vrijwilligers
zal deel uitmaken van het calamiteitenplan dat de
P.A.C. verder vorm zal gaan geven en zal opstarten in
de laatste maanden van dit jaar.

Gerard van Giessen werd vanwege zijn jarenlange
inzet en bestuurswerk (sinds 1989) geëerd met het
erelidmaatschap van de afdeling Midden (hij was
reeds lid van verdienste sinds 2000) en aansluitend
ook als lid van verdienste van de N.T.T.B. .

Op deze plaats ben ik verheugd te mogen melden dat
onze vereniging een donatie van € 1.000,- heeft ontvangen uit het Goede Doelenfonds voor ING medewerkers ten behoeve van de aanschaf van een AED.
Aanvragen voor dit fonds kunnen worden ingediend
door elke medewerker van ING die als vrijwilliger actief is binnen zijn vereniging. Bram Gerritse heeft,
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De ontstane vacature is met instemming van de
A.L.V. ingevuld door Manfred de Jong. Manfred is
speler en voorzitter bij T.T.V. Leerdam. In de persoonlijke noot van zijn CV, dat aangeleverd werd bij
de stukken voor de vergadering, schrijft hij: "Tafeltennis is een individuele teamsport. Jong en oud(er)
vind elkaar aan de tafel waarbij er altijd wel iemand
is die beter is en waarbij je altijd wel van iemand kan
winnen. Door al die aspecten verbaast het mij nog
steeds dat deze sport niet veel populairder is in Nederland. Ik hoop een bijdrage te kunnen leveren aan
het benoemen en bouwen van die bouwblokken die
jullie en mijn vereniging zo uniek maakt. Dit zodat
diegene die nu tafeltennissen met meer plezier gaan
tafeltennissen en diegene die nu niet (meer) tafeltennist weer aan het tafeltennissen te gaan krijgen."
(vervolg op blz: 3)
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(vervolg van blz: 2)
Tijdens de A.L.V. vond er ook een presentatie plaats
met betrekking tot het scheidsrechterschap, met
daarbij de oproep aan geïnteresseerden voor een
opleiding op dit gebied om zich te melden. Mocht u
hierin geïnteresseerd zijn laat dit dan weten aan het
bestuur zodat u met de juiste mensen in contact gebracht kunt worden.

Hierin zijn verschillende mogelijkheden en opties.
Voor meer informatie verwijs ik je graag naar de website of een van de commissieleden van de PAC
of vrienden hebt die interesse hebben om een advertentie te plaatsen in ons clubblad of wedstrijdboek.
Hierin zijn verschillende mogelijkheden en opties.
Voor meer informatie verwijs ik je graag naar de website of een van de commissieleden van de PAC.

Namens het bestuur,
Monique Gerritse-van de Brug

Namens de PAC
Thijs Fennis

Uitnodiging aan alle BHV-ers
Het vergeten toernooi
Binnen de vereniging, m.n. de PAC, bestaat al langere
tijd het idee een calamiteitenplan te schrijven.
Ik zou dit graag samen met de op onze vereniging
aanwezige BHV-ers vorm willen gaan geven.
Ik nodig dan ook ALLE BHV-ers uit op maandag 14
november a.s. van 20.00 uur tot uiterlijk
21.30 uur in de Kloef om met elkaar na te denken
wat er in het plan zou moeten, hoe we dit vorm geven en hoe we dit binnen de vereniging inzetten.
Leden, die zich al eerder als BHV-er hebben opgegeven (via de vrijwilligersenquête) ontvangen een persoonlijke uitnodiging thuis.

Elk jaar worden er clubkampioenschappen gehouden. Dat gebeurt zowel per klasse als algemene clubkampioenschappen. Voorheen hadden we misschien
maar drie actieve recreanten en dan was het geen
punt om die recreanten mee te laten doen in een
bepaalde klasse. Dit jaar echter hebben we meer dan
15 actieve recreanten en dat is dus een goede gelegenheid om een speciaal recreanten kampioenschap te houden.
De groep recreanten die op de donderdagavond
steeds aanwezig is, vormt een hechte groep en er
werd zelfs besloten om een maand langer open te
zijn. Van die gelegenheid hebben
Ina en ik gebruik gemaakt om een speciale donderdagavondrecreantengroepkampioenschap te houden. Van de 18 gegadigden waren er 12 beschikbaar
om mee te doen. Het werden dus twee zeskampen
(welke klasse had 12 deelnemers tijdens het kampioenschap?)
In de eerste poule waren Ina, Gerrit, Klaas, Nico, Isabel en Frans ingedeeld.
In de tweede poule waren Robert, Johan, Guus,
Henk, Vivian en Stef ingedeeld. Dat hield in dat de
eerste wedstrijden enigszins voorspelbaar waren wat
de uitslag betreft (1-6, 2-5, 3-4).

Ik hoop u allen op 14 november te zien
Namens de PAC
Geert Molenaar
Help jij de T.T.V. Huizen aan nieuwe
adverteerders?
Sinds jaar en dag hebben wij ons clubblad en
westrijdboek gevuld met advertenties van regionale
ondernemers/bedrijven. Ook in tijden van economische teruggang slagen wij als vereniging er nog
steeds in om via advertenties een flinke bijdrage te
leveren aan de sponsoropbrengsten. Om dat de komende jaren te blijven realiseren hebben wij jouw
hulp hard nodig.

In de tweede helft waren er echter partijen tot op
het scherpst van de snede. Isabel Kieft verloor in de
laatste game met 10-12 van Frans v.d. Kuinder. Ina
won in vieren van Nico Luiks en Gerrit won in vijven
van zijn broer Klaas met 14-12. Ina won van Gerrit in
vieren, met als laatste game uitslag 11-9. In de andere poule won Johan Westland in vieren van Guus
Weinberg. De uitslagen lagen steeds maar twee punten uit elkaar. Henk Schaap won in vijven van Stef
Smit. Doordat er op zes tafels gespeeld werd, kon er
nog een volledige poule gespeeld worden. De beste
drie van beide poules tegen elkaar en de andere drie
tegen elkaar. (vervolg op blz: 4)

Eind 2011 lopen de huidige advertentiecontracten
voor het clubblad en wedstrijdboek af. De PAC gaat
met alle huidige adverteerders in gesprek over verlenging van het contract. Helaas weten wij nu al dat
er een aantal adverteerders zullen stoppen. Om het
verlies van de stoppende adverteerders op te vangen
zullen we op zoek gaan naar nieuwe adverteerders.
Hierbij doen wij graag een beroep op jou. Wellicht
dat je in jouw omgeving kennissen, relaties of vrienden hebt die interesse hebben om een advertentie te
plaatsen in ons clubblad of wedstrijdboek.
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(vervolg van blz: 3)
Er kon gekozen worden uit best of five, of best of
three. Ook nu waren er weer spannende partijen,
waarbij de lange adem mee ging spelen.

net de baas, beide teams van Huizen wonnen hun
wedstrijd met 6-4, waar vooral de drie ruime overwinningen van Pieter Bosch in de vierde klasse
opvielen.

Er stonden ook revanchepartijen op het programma
immers de drie besten uit de ene poule tegen elkaar
en ook de andere drie troffen elkaar nog een keer. Zo
verloor Guus de eerste keer van Johan, maar in de
tweede wedstrijd was Guus duidelijk de sterkste. Robert was in de eerste ronde duidelijk te sterk voor
Guus, maar in de tweede ronde won Guus in vijven .
Klaas en Gerrit ontmoetten elkaar ook voor de tweede keer. De tweede keer was Klaas de beste. Hij won
in tweeën met 11-9 en 13-11. Gerrit Schipper bestreed een uitslag, hij zou niet met 11-6 verloren
hebben van Ina, maar met 11-7.

In de hoofdklasse en 3e klasse bleken de teams van
Rega duidelijk een maatje te sterk voor de teams van
Huizen, in de hoofdklasse won Rega met 8-2 en in de
derde klasse dolf Huizen met 7-3 het onderspit. De
beslissing moest vallen in de eerste klasse, waar bij
een 5-4 voorsprong voor Huizen Nico Sentini de Lentink Cup voor Huizen binnen kon slaan. Hoewel Nico
op papier de betere speler was, kon hij helaas niet
met de druk omgaan en verloor de wedstrijd, waardoor er een 5-5 gelijkspel tussen Huizen 2 en Rega 2
op de borden kwam te staan.

In de andere poule waren de uitslagen minder spectaculair. Er waren geen revanches. Spannend was
wel de wedstrijd tussen Stef Smit en Frans v.d. Kuinder. Frans won de derde game met 12-10. De totale
uitslag was: Guus Weinberg 1, Robert Smit 2, Johan
Westland 3, Ina Busscher 4, Klaas Schipper 5, Gerrit
Schipper 6, Nico Luiks 7, Henk Schaap 8, Frans v.d.
Kuinder 9, Stef Smit 10 en Isabel Kieft 11.
Helaas heeft Vivian vroegtijdig het toernooi (moeten)
verlaten en staat zij niet in de uitslag.
We hebben na het toernooi nog even na gekletst en
het bleef tot het eind toe erg gezellig.

Uiteindelijk waren er dus twee overwinningen voor
Rega, twee overwinningen voor Huizen en 1 gelijkspel. Doordat Rega in totaal 28 punten heeft gemaakt en Huizen 22 punten, is de Lentink Cup na drie
jaar helaas weer naar Nijkerk gegaan. Volgend jaar
zullen wij weer proberen om de Cup te heroveren.
Jerry van Leeuwen
Prima Donna Kaas Bedrijventoernooi 2011
bij T.T.V. Huizen
Vrijdag 9 september jongstleden was het weer zover.
Het jaarlijkse Prima Donna Kaas Bedrijventoernooi
werd weer gehouden. Er waren dit jaar 38 deelnemers (19 teams) van 9 verschillende bedrijven (Plus
Versluis, Amstel & (BA)co, Teeuwissen rioolreiniging,
Sytske Bloembinderij, Fame, Slokker Bouwgroep,
Gall & Gall, Brandweer Gooi & Vechtstreek, Boni en
Van Velthuysen Liebrecht). Om omstreeks 20:15
konden de deelnemers beginnen met de wedstrijden. De teams waren verdeeld over vier poules.

Hoe graag men goede resultaten wil behalen bleek
uit de correctie van Ina. Na lezing van dit stukje kreeg
ik een mailtje terug. De uitslag klopte niet: Zij was
derde en Johan vierde. (En zij had gelijk!)
Henk Oversteegen
TTV Huizen verliest strijd
om Lentink Cup nipt
Op vrijdag 2 september is voor het 7e achtereenvolgende jaar de Lentink Cup weer gespeeld, de jaarlijkse uitwisseling tussen Tafeltennisvereniging Huizen
en Tafeltennisvereniging Rega uit Nijkerk. Aangezien
de cup vorig jaar in Nijkerk werd gespeeld, was het
dit jaar TTV Huizen dat gastheer was.

Er werd volgens het halve Daviscup principe
gespeeld, dus er werd een dubbel en twee enkel
gespeeld voor elke wedstrijd. Na diverse spannende
wedstrijden konden de nummers één en twee van de
twee poule de halve finales en finale gaan spelen.
Dat resulteerde in de volgende uitslag: eerste is geworden het team van Van Velthuysen Liebrecht,
bestaande uit Jurrian Dekker en Justin van Duinkerken. Op de tweede plaats eindigde een team van
Boni, bestaande uit Marcel Molenaar en Ricardo
Giezenaar.

TTV Huizen stond in de onderlinge confrontatie tot
afgelopen vrijdag met 4-2 voor en de laatste 3 editities werden ook door Huizen gewonnen, dus er werd
veel verwacht van TTV Huizen. Huizen en Rega kwamen in actie met ieder 5 teams, van hoofdklasse niveau tot de 5e klasse. In de vierde en vijfde klasse
waren de teams van TTV Huizen de teams van Rega

Namens de T.C.S.,
Bram Gerritse
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Senioren toernooien najaar 2011

Team 2 en 3, onze hoofdklassers: het 2e staat op
kop, maar dit komt omdat enige verenigingen nog
wedstrijden tegoed hebben. Een 2 of 3e plaats is
haalbaar; team 3 heeft het zoals verwacht moeilijk,
al 6 punten achter op de nummer 4. Ik vrees dat ze
degraderen.

Komende tijd zullen weer een aantal toernooien de
revue passeren bij TTV Huizen. Het eerst volgende
toernooi is in de eerste vrije week van de competitie,
dus op 21 oktober. Dit zal een gewoon toernooi zijn:
enkels tot de 11 met handicap.

Team 4, onze enige 1e klassers, stelt teleur. Een laatste plaats, ook al 5 punten achter. Ook hier dreigt
degradatie.

Op 25 november zal er wederom een toernooi zijn in
de vrije week. Wat voor een toernooi dit zal zijn is
nog niet bekend. Op de website (www.ttvhuizen.nl)
zal een lijst komen met toernooivormen die de afgelopen jaren de revue hebben gepasseerd. Hier kunt u
zich inschrijven en tegelijkertijd aangeven welke
toernooivorm uw voorkeur heeft. Uiteindelijk zullen
de meeste stemmen gelden welk toernooi het wordt.
Om een idee te geven van mogelijke toernooien hier
alvast een kleine selectie: D(ubbel) E(nkel) toernooi,
Zwitsers toernooi, aanpassende handicap toernooi.
Voor de volledige lijst waaruit gekozen kan worden
verwijs ik naar de website.

Team 5 en 6, onze 3e klassers. Zoals eerder vermeld
gaat team 5 ruim op kop, dat gaat wel goed komen.
Een zekerheidje? Team 6 gaat wel in de middenmoot
eindigen.
Team 7, 8 en 9, de 4e klassers. Team 7 heeft pas 2
wedstrijden gespeeld in een poule van 5, met veel
uitgestelde wedstrijden is alles mogelijk, maar geen
degradatie. Team 8 zal niet verder komen dan de 3e
plaats en team 9 moet punten halen, want ze hangen
met 2 andere teams onderin.

Op 30 december zal het jaarlijkse Oliebollentoernooi
voor leden weer gehouden worden.
Inschrijvingen kunnen (bij voorkeur) via de website
van TTV Huizen of, als dit niet mogelijk is, kan er ook
even naar mij gebeld worden (035-5241044).

Team 10, 11 en 12, de 5e klassers draaien allemaal
redelijk mee. Ze zullen niet voor een verassing zorgen, positief of negatief.

Voor de recreanten zullen ook nog enkele toernooien georganiseerd worden, maar Henk zal hier ongetwijfeld iets over schrijven elders in de Voltreffer.

Team 13 en 14, de 6e klassers staan er goed voor.
Team 13 kan wel eens verassen met een kampioenschap, en ook team 14 is daarvoor niet geheel kansloos.

Namens de T.C.S.,
Bram Gerritse

Verder rest mij nog onze zieken en geblesseerde een
spoedig herstel toe te wensen

Competitie overzicht

Bert Jongerden
ACL

We hebben nu vier wedstrijden gespeeld en het gaat
niet al te best, verschillende teams bungelen onderin. Wel zie ik enige verbetering de laatste week en de
competitie is nog jong,
dus nog alle tijd om wat op te schuiven in het klassement.

Voorjaarscompetitie
Het is pas oktober, maar de TCS wil voor 15 november inventariseren voor de volgende competitie:
voor 1 december moeten de teams weer aangemeld
zijn bij de bond. Hierdoor is er geen tijd om een
teamsamenstelling te maken; alle huidige teams
blijven intact, tenzij er in het team een wijziging optreed. Wij willen graag weten: wie stopt er mee, wie
wil een ander team en/of andere speelavond. Leden
die nu geen competitie spelen kunnen zich ook aanmelden: voor iedere aanmelding of wijziging geldt
wel dat het inpasbaar moet zijn.

Op het ogenblik zie ik in team 5 een lichtpuntje, grote kans dat zij kampioen worden.
Team 1 begon heel matig, maar wedstrijd 4 werd
ruim gewonnen. Ze staan maar 5 punten achter
nummer 1, die ze nog twee maal tegenkomen. Wie
weet wat het nog wordt.

Bert Jongerden ACL
@: bertjongerden@ziggo.nl
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De tafeltennisweek van ……
Piet en Martin naar huis en ik nog even naar de club
om de formulieren van de thuiswedstrijden op te
halen. Een vaste routine voor een competitieleider
op vrijdagavond.

Vrijdag: Vanavond naar de Bijmaat, Huizen 12 gaat
het opnemen tegen Bijmaat 7 en omdat het bijna
een thuiswedstrijd is gaan we niet, zoals gebruikelijk,
gezamenlijk maar op ons zelf naar de Damwand.
Het team (Piet, Martin en ik) speelt zonder onze vaste teamspeler Hennie die, zoals wel bekend is, door
ziekte langdurig uitgeschakeld is. Hennie hopelijk kan
je weer snel met ons meespelen, we missen je. Aangekomen bij de Bijmaat een snel “bakkie” koffie en
de wedstrijd kan beginnen. Helaas we verloren met
6-4, Piet en ik ieder 2, en Hennie wordt node gemist
in het dubbel die we met haar vorig seizoen meestal
wonnen en nu dus niet meer. Ik begon voortvarend
tegen Nick, won simpel 2 games en toen was het
over, pas bij een 5-0 achterstaand in de 5e game
werd ik weer wakker en won nog ruim. De 2e wedstrijd tegen Mark, hij stond nog op 100% maar na
vanavond niet meer hoopte ik, maar hij speelde goed
en won al zijn drie partijen. De laatste wedstrijd was
tegen Ellen, oudere leden zullen haar misschien nog
herinneren als jeugdlid bij ons. Ellen moest een dubbele wedstrijd spelen en speelde de 6e wedstrijd tegen mij, de scherpte was wat minder en ik won. Na
een gezellige nazit namen we afscheid. Ik zei tegen
verschillende Bijmaat leden “tot morgen” omdat zij
die zaterdag een klaverjastoernooi organiseerden,
waaraan ik aan mee zou doen.

Zaterdag: Er waren deze week 8 thuiswedstrijden die
in nas gezet moesten worden, zodat heel de tafeltenniswereld direct na invoering kennis kan nemen
van uitslagen, standen en percentages. Ook kijk ik de
formulieren na op fouten; boete`s zijn zonde van het
geld. s`Middags naar het voetballen, daarna nog
even naar de club, omdat Peter van de Broek op
vakantie is, mag ik de 4 thuisformulieren van de
jeugd ophalen en in nas zetten.
Zondag: Competitiegegevens aangeleverd voor onze
website.
Maandag: Alweer een wedstrijd, naar UTTC in
Utrecht, mijn beurt om te rijden en dankzij vriendje
“TomTom” waren we binnen een half uur op de
Pagelaan in Utrecht, maar dan… een aantal grootte
gebouwen, maar waar is de ingang? Na veel zoeken
toch gevonden. Koffie, inspelen en beginnen, daar
ben ik kort over. (vervolg op blz: 7)

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.
Na 2x een foto te plaatsen is hij geraden door Kristel Koelewijn
Het was: Cees Lam
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(vervolg van blz: 6)
Martin en ik speelden dramatisch, altijd al geweten
dat maandag uit-spelen niet mijn hobby is. De enige
op niveau was, was Piet: drie goede overwinningen
en omdat we ook het dubbel verloren, 7-3 voor
UTTC.

Vertel eens hoe lang je al lid bent en hoe je er
toe gekomen bent:
Ik ben bijna 58 jaar lid ven de club. Ik ben lid geworden doordat er vroeger in het dorp wel
eens toernooitjes waren waar ik aan meedeed en ik
toen hoorde dat er ook een vereniging was, dat was
in 1954.

Dinsdag: Oeps, een probleem: ik heb training, bardienst en TCS vergadering; hoe lossen we dat op? De
training laat ik maar schieten, mijn spelarm is wat
gevoelig, dus even rust. Edwin van Dijk was zo vriendelijk om even de bardienst waar te nemen. Over de
bardienst kan ik kort zijn: het was een rustige avond,
en om half twaalf sloot ik de deuren.

Welke functies heb je gehad binnen de vereniging?
Ik heb altijd de functies gehad die betrekking hadden
op de jeugd. Ook de functie die ik in het bestuur heb
gehad was t.b.v de jeugd.
Verder doe ik dus alle hand- en spandiensten die nodig zijn bij een club, reparaties etc. En het bevalt nog
steeds prima.

Woensdag: mijn wekelijkse bezoekje aan de 55+
club, niet om mee te spelen maar om het clubvuil
naar het overslagstation te brengen, wekelijks 2 à 3
vuilniszakken en wat karton, mijn beloning: een lekker kopje koffie, ingeschonken door “chef” 55+ Henk
Overstegen.

Hoe lang heb je competitie gespeeld en in welke
klasse?
Ik heb 45 jaar competitie gespeeld in de klasses 3-45, dat waren leuke tijden Maar ik denk dat ik het
enige lid ben tussen de ouderen die ook jeugd heeft
gespeeld bij de club (ik weet het wel zeker). Dat was
met Arie Brands, Bram vd Vijver, Bert Visser en
Koos Noordam. We hebben toen een hele tijd teams
gehad die uit 2 man bestonden. Het was niet zoals
tegenwoordig, hoor, dat je wordt weggebracht met
de auto. Je moest als 11/12 jarige op de fiets naar
Soest, 100 m verder dan het paleis, want daar speelde Shot toen nog. We moesten naar H’sum en naar
Bussum. Begeleiding was er toen niet, nu gelukkig
wel. We speelden, dat weet ik ook nog goed, in de 3e
Oosterstraat in H’sum, boven op een soort zolder. Als
je kwam moest de kachel nog worden aangemaakt,
of hij werd helemaal niet aangemaakt, dan waren er
geen kolen. Dan speelde je soms met je handschoenen en je jas aan. Er stond nl alleen een potkachel in
de hoek. Ik heb ook nog competitie gespeeld in de
kerk op de Cornelis Drebbelstraat. Daar was de vloer
zo glad dat als je naar de tafel wees, hij al bijna verschoof. De leider daar was een pater in vol tenue.
Ook bij de senioren heb ik wel het een en ander meegemaakt (en dat weten er nog wel meer) als je bij
Victoria moest spelen. Toen speelden zij nog in de
toto-hal bij de paardenbaan.
Als je dan het geluk (meer pech) had dat je op de
eerste tafel mocht spelen en de ventilator van de
verwarming aansloeg, dan waaide je balletje weg,
net als jij een slag in gedachten had. Dan was dan
wel balen natuurlijk. Dus je probeerde daar altijd
verder weg te spelen. Gelukkig is dat nou allemaal
verleden tijd. (vervolg op blz: 9)

Donderdag: een vrije avond, nee toch niet, ik moet
dit stukje nog schrijven.
Van Quinten van Dissel wil ik wel eens weten hoe zijn
tafeltennisweek er uit ziet.
Bert Jongerden
Ereleden van de TTV Huizen.
Onze vereniging heeft een groot aantal ereleden. Helaas is daar een aantal bij dat de club niet meer regelmatig bezoekt. Eigenlijk vind ik dat jammer. Je
wordt niet zomaar erelid. Daar moet je namelijk wel
iets voor doen!
Je moet minimaal 25 jaar lid zijn en daarvan moet je
15 jaar officieel clubwerk gedaan hebben( in een
commissie of in het bestuur).
Om elk clublid weer kennis te laten maken met de
ereleden wil ik in de komende Voltreffers elk erelid
een aantal vragen stellen. Aan de hand van de antwoorden leren wij de ereleden (weer) beter kennen
en krijgen we meer begrip voor het besluit van de
vereniging om juist die leden te benoemen tot erelid.
In eerdere Voltreffers heeft al een aantal ereleden de
vragen beantwoord.
Nu is de beurt aan Peter v.d. Broek
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(vervolg van blz: 7)
Heb je ook leuke dingen meegemaakt binnen de vereniging?
Leuke dingen genoeg diverse feesten voor de jeugd,
jeugddisco’s en in December kwam sinterklaas altijd
voor de kleintjes. Of we hingen een filmdoek op en
draaiden een film, die kon je vroeger huren en we
deden spelletjes. We waren natuurlijk op een gegeven moment de grootste vereniging van Nederland
met 350 leden, 5 landelijke jeugdteams en nog 14
afdelingsteams. Dat waren nog eens tijden. Het nadeel was dat Ruud Jongerden en ik de hele zaterdag
moesten rijden om iedereen op tijd weg te krijgen,
maar ook dat lukte. We reden allebei op
een zaterdag wel bijna een tank benzine leeg, maar
het was voor een goed doel: DE CLUB

Dit was mijn verhaal. Ik hoop dat het een beetje een
beeld geeft van mijn belevenissen, van hoe het was
en hoe het is bij deze club: Onze Club
Peter vd Broek Erelid sinds 1992
Peter bedankt

Zijn er sinds dat jij lid bent veel dingen op de
club verandert?
Natuurlijk is er als je al 58 jaar meeloopt wel het een
en ander veranderd in de club, maar ik vind het niet
ten nadele. We hebben nog steeds een gezellige club
met een goed lopende kantine.
We zijn al wel 3 keer van zaal veranderd (Arie zelfs
4 keer, vroeger dronk je een flesje op de bank in de
kleedkamer en je deed het geld in een potje. Nu kom
je spelen, je draait de lichten aan, zet de tafels op en
je kan spelen. Vroeger moest er eerst een touw over
elke tafel worden gespannen en moesten daar lampen boven worden gehangen, de wekker werd gezet
(dat was een behoorlijk grote) die in een soort erker
stond en als die afliep moest er gewisseld worden.
Dan moesten er twee anderen op de bank gaan zitten en een kwartier wachten.
Alles gaat nu natuurlijk een stuk makkelijker, al moet
er nu ook nog wel eens op een tafel worden gewacht.

Jeugdcommissie
De competitie is al weer een paar weken aan de gang
en draait weer lekker. Het is wel zoals ik al een keer
eerder heb gezegd, we zijn met diverse teams een
paar klasse opgeschoven wat, denk ik, voor sommige
spelers wel iets te veel is geweest.
In 1 keer 2 klasses omhoog is eigenlijk te veel; ik zal
daarom ook proberen dat in de toekomst tegen te
houden, ook al kan het qua rating wel. Het werkt nl
een beetje demotiverend als je elke week verliest.
Het is voor een kind niet leuk elke keer te verliezen,
het is voor een grote al niet leuk, laat staan voor een
kind. Maar ik hoop dat jullie je hierdoor niet uit het
veld laten slaan, het gaat jullie straks ook wel weer
beter af, dat zul je zien.
In de 2e competitiehelft gaat het meestal al weer
beter, dan hebben jullie ook weer meer getraind.
Verder kan ik alleen maar zeggen: jongens, blijf goed
je best doen en blijf ondanks alles sportief, dan komt
het allemaal goed.

Wil je veranderingen binnen de club aanbrengen?
Voor mij hoeft er binnen de club niets te veranderen;
alles gaat, dacht ik, goed.
Het enige wat mij altijd wel een beetje (maar dat is
bij de meesten wel bekend) zeer doet is de omgang
met de materialen: alles kost de club veel geld als het
stuk gaat.

Dan iets over de teams:
Ons combinatie team H’sum/Huizen 1 heeft het ook
best moeilijk in het land. A, zij moeten elke week ook
vol aan de bak, maar dat is ook niet erg, dat hoort zo.
Zij staan op dit moment op een mooie 3e plaats en
dat is niet slecht te noemen. Bastiaan vd Sanden
heeft hier op dit moment de hoogste score, Sander
heeft wegens schoolverplichtingen 2 keer verstek
moeten laten gaan; ja, dat kan ook nog, maar dat is
goed opgevangen door Ilan Meijer. Ook Roy heeft
het nog even moeilijk, (vervolg op blz: 10)

Ben je het eens met al die Ereleden?
Er zijn veel Ereleden, maar dat geeft ook aan dat je
een hechte vereniging bent. Anders blijf je geen 15
tot 25 jaar een functie vervullen binnen de vereniging. En ik vind dat als iemand om gezondheidsrede
nen geen werk meer voor de vereniging kan verrichten je ze, volgens mij, niet zomaar hun Erelidmaatschap kan afnemen. Dat zou ik dus niet terecht vinden.
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(vervolg van blz: 9)
maar ook dat gaat zeker wel weer goed komen naar
mate de competitie vordert, er zijn nog veel wedstrijden te gaan.

dat komt goed. Jammer dat in deze poule 1 team
zich heeft teruggetrokken uit de competitie, want
dan krijg je in het begin gelijk al zo’n vertekenend
beeld.

Het 2e team H’sum/Huizen heeft het ook moeilijk in
de landelijk B klasse, maar ook dat was te voorzien.
Ook zij zijn een klasse omhoog gegaan en dat merk je
best. Hier staat dit team op de 1 na laatste plaats,
maar er zit tussen de anderen niet zo gek veel verschil. Ik denk dat hier het onderlinge verschil tussen
de spelers ook niet zo groot is. Ik heb daar op dit
moment niet alle gegevens van, dus kon ik ook niet
precies het aantal gewonnen wedstrijden opgeven.
Ik zal daar eerst Henk even over moeten raadplegen,
er staat 1 speler niet eens op de lijst met percentages, dus dan wordt het al moeilijk.

Huizen 5: ook zij zijn 2 klasses omhoog gegaan. Ik
denk zelf iets te veel, het is dan ook voor Arianne,
Tim, Jasper en Timo een hele klus om een paar punten mee naar huis te nemen. Hier komt Tim als
hoogst scorende, hij heeft er 4 gewonnen en alle
anderen hebben 1 wedstrijd gewonnen. Maar ook
hier geldt weer: alle begin is moeilijk. Ik kan alleen zeggen: blijven jullie je best doen, dan komt de
winst vanzelf.
Huizen 6: een team met 3 nieuwe competitiespelers, zij doen het niet slecht. Fabio staat hier zelfs nog
steeds op 100% winst, dat is best wel knap. Bart
heeft er hier 2 gewonnen, jammer dat Tijmen
en Liquenda nog op 0 staan, maar ik denk dat ook
dat wel goed zal gaan komen.
Verder is er nog niet zo heel veel te vertellen over de
competitie, hij duurt nog lang en kan er dus ook nog
veel veranderen…

Huizen 3: ook zij zijn 1 klasse omhoog gegaan en
daarom is het ook te begrijpen dat zij het zwaar hebben, Louise is hier zelfs 2 klasses omhoog gegaan. Zij
hebben tot op heden 2 wedstrijden verloren en 1
gewonnen; ook moet het hier voor Kristel, Pim, Pardis en ook Louise mogelijk zijn een redelijke score te
behalen. Je kunt hier ook eigenlijk net als bij de andere teams pas iets meer zien als de 1e helft is afgelopen, dan kan er misschien een redelijke inschatting
worden gemaakt.

Dus wens ik jullie verder nog een fijn en sportief
vervolg van deze competitie toe.

Huizen 4 met Yoeri, Mak en Mod: zij doen het ook
redelijk, ook zij zijn opgeschoven en dat voor Mod en
Mak ook 2 klasses, voor Yoeri is het er 1.
Hier zat eigenlijk Tom Veerman ook nog in het team,
maar die is afgevallen. Hij had ineens geen zin meer
in tafeltennis; dat kan natuurlijk voorkomen, maar
het tijdstip waarop dit gebeurde is natuurlijk heel
slecht gekozen. Hij was opgegeven voor de competitie, je deelt het team in en dan valt er ineens 1 weg.
Op dat moment benadeel je toch je team en je
medespelers, ik hoop dat jullie hier allemaal rekening mee houden in de toekomst. Maar ja, het is zijn
beslissing en was door niemand meer terug te draaien, jammer. Verder doen zij het ook niet slecht, wel
moeten zij nu alle 3 elke week spelen. Zij staan op de
1 na laatste plaats, wat een beetje te voorzien was
nu Tom wegviel. Het is voor Mod ook erg moeilijk, hij
is ook 2 klasses opgeschoven in 1 keer .
Voor zijn broer Mak was het iets minder ernstig, hij is
weer wat ouder en vangt dat iets makkelijker
op. Hij is ook, doordat hij iets ouder is denk ik, net
iets sterker en dat merk je dan.
Maar ook Mod zie je wekelijks groeien in sterkte, dus
ook dat komt wel goed. Yoeri heeft het ook wel
moeilijk, ook al is het voor hem maar 1 klasse hoger.
Hij moet het weer iets beter kunnen bekijken, ook

Namens de Techn. Comm. Jeugd
Peter vd Broek
Afscheid met een traan…
Na een leuke, gezellige en voor mij ook leerzame tijd
als lid van de Technische Commissie Jeugd heb ik in
de laatste vergadering aangegeven mijn taken neer
te leggen.
Bijna 4 jaar geleden werd ik aan de bar, tijdens het
drinken van een AA'tje, door Jerry benaderd of ik het
niet aardig zou vinden om af een toe een toernooitje
of andere activiteit voor de jeugd te organiseren.
Hoewel ik zelf amper de luiers ontgroeit was, eigenlijk alleen een backhandschuif kon spelen en nog
moeite had met het opgooien van het balletje, leek
me dat inderdaad wel grappig en zodoende werd ik
lid van de TCJ en onderdeel van het toffe vrijwilligersapparaat van onze vereniging.
De daarop volgende jaren organiseerde ik met behulp van de andere TCJ leden en uiteraard alle welwillende vrijwilligers (ouders, jeugdleden, begeleiders, trainers, noemt u maar op)
(vervolg op blz: 11)
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(vervolg van blz: 10)
de nodige toernooien, activiteiten en uiteindelijk ook
trainingen. Met zowel de huidige leden, Cees Lam,
Harry Kempers, Peter v/d Broek en niet te vergeten
de vooral niet te onderschatten notulist Ineke Lam,
als ook in de eerste fase met Jerry van Leeuwen en
Jelle Vijfhuize, vond ik het altijd uiterst prettig samenwerken.

Er kwam een nieuwe samenwerking tussen Hilversum, Huizen en ZTTV. Rens Boer werd de vaste speler
namens ZTTV, maar Coco Antonissen en Thijs van
Berkel wilden ook enkele wedstrijden spelen.
We hebben daar een goede regeling voor getroffen.
Toch ging door invallen van Ilan in Hilversum 1 het
hele ZTTV team bij Hoonhorst op bezoek, om in Hilversum - shirtjes de eer van Hilversum/Huizen hoog
te houden. Ze wonnen keurig met 7-3. (Rens 3, Coco
en Thijs 2).

Echter ben ik sinds een paar weken met mijn vervolgstudie begonnen, dit heeft ervoor gezorgd dat
studeren van een bijzaak in een hoofdzaak is veranderd en de studentikoze bretels net iets strakker
aangespannen moeten worden.

Vandaag, 8 oktober, werd er in Huizen gespeeld en
de geïnteresseerde toeschouwer zag dus weinig Huizen spelers, maar wel leuk tafeltennis. Ilan won vrij
makkelijk al zijn partijen. Coco begon goed door ook
haar eerste partij te winnen. Maxim won ook zijn
eerste partij. Het dubbel werd door Ilan en Coco ook
gewonnen, waardoor er een 4-0 score op
het bord kwam te staan. Ik zag het verloop van de
wedstrijd zonnig tegemoet. Relax, de tegenstander,
tapte na de pauze uit een ander vaatje. Zij kwamen
terug tot 5-3. Maxim vocht meer tegen zichzelf dan
tegen de tegenstander en het zag er na vier games
niet zonnig uit. Maxim herpakte zich in de laatste
game voortreffelijk en wist toch de partij te winnen.
Ilan sloot het weer vrij makkelijk af. De eindstand
werd dus 7-3, waardoor we aan kop gaan met één
punt voor op Stede Broec. Hier gaan we na de vrije
week naartoe. Ik ben trots op mijn team, het meest
op het feit dat er toch weer zo gauw een TEAM staat.

Via dit bericht in ons prachtige clubblad wil ik alle
genoemde TCJ leden, alle andere vrijwilligers en met
name de jeugdleden nogmaals bedanken. Ik zie u allemaal vast wel weer voor, achter, op of onder de
bar (e.a. afhankelijk van het tijdstip).

Gegroet,
Gerben.
Huizen/Hilversum 2
Nu is het eigenlijk andersom, dus Hilversum/Huizen.
De besturen hebben afgesproken dat Hilversum dit
seizoen de naamdrager is. Dit seizoen zou het ook
het vreemdelingenlegioen genoemd kunnen worden.
Dat klinkt onvriendelijk, maar dat bedoel ik niet zo.
Vorig seizoen deed Axel Diemer van Shot mee. Die
kon dit seizoen door gezondheidsproblemen niet
spelen. Er bleven dus maar twee spelers over, Ilan en
Maxim. Dat is te weinig voor een team. Gelukkig
voor ons was ZTTV vergeten om zijn jeugdteam in te
schrijven.

Henk Oversteegen

Voor in je Agenda
Wanneer:
29 oktober
05 november
12 november
25 november
06 december
10 december
13 december
27 december
29 december
30 december

Wat:
Huizen/Prima Donna Kaas 1 thuis om 15:00 uur
Huizen/Prima Donna Kaas 1 thuis om 15:00 uur
Act. / extern t. / vrijspelen
Toernooi
Deadline voltreffer
Kindertafeltennisfeest
Laatste training voor competitiespelende
Prima Donna Kaas oliebollentoernooi
Prima Donna Kaas oliebollentoernooi
Prima Donna Kaas oliebollentoernooi
Voor de actuele agenda kijk dan op www.ttvhuizen.nl
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Voor wie:
Jeugd & Senioren
Jeugd & Senioren
Jeugd
Senioren
Jeugd & Senioren
Jeugd
Senioren
Jeugd
Senioren (niet leden)
Senioren

