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Van de voorzitter 
	  
Het	  tafeltennisseizoen	  is	  1,5	  maand	  geleden	  be-‐
gonnen	  en	  we	  zijn	  al	  weer	  halverwege	  het	  najaars-‐
seizoen.	  
	  
Ik	  hoop	  dat	  iedereen	  de	  zomer	  goed	  door	  gekomen	  
is.	  Het	  was	  niet	  altijd	  mooi	  weer,	  maar	  alleen	  even	  
een	  andere	  omgeving	  of	  gewoon	  leuke	  dingen	  
doen	  is	  belangrijk	  voor	  een	  mens.	  Persoonlijk	  heb	  
ik,	  samen	  met	  Nancy	  en	  Wick,	  een	  heerlijke	  vakan-‐
tie	  gehad	  in	  Italië.	  Mooi	  weer,	  een	  vertrouwde	  om-‐
geving	  (voor	  de	  33e	  keer!)	  en	  altijd	  wat	  te	  beleven	  
aan	  het	  Iseomeer.	  
	  
T.a.v.	  de	  uitwisseling	  met	  Rega,	  de	  strijd	  om	  de	  
Lentink-‐cup,	  heeft	  Jeroen	  Blok	  de	  inschrijvingen	  
geregeld	  en	  contacten	  met	  Rega	  onderhouden.	  Je-‐
roen,	  bedankt	  hiervoor.	  Helaas	  ging	  het	  toernooi	  
niet	  door	  omdat	  Rega	  niet	  voldoende	  teams	  kon	  
opstellen	  (3	  van	  de	  5	  teams	  trokken	  zich	  terug).	  
Volgend	  jaar	  gaan	  we	  maar	  eens	  kijken	  of	  er	  vanuit	  
de	  TTV	  Huizen	  nog	  voldoende	  animo	  is	  voor	  dit	  
toernooi,	  want	  het	  wordt	  elk	  jaar	  lastiger	  om	  de	  
teams	  gevuld	  te	  krijgen.	  Daarnaast	  is	  de	  sponsor	  
van	  dit	  toernooi,	  Lentink,	  gestopt	  als	  naamgever	  
aan	  dit	  toernooi.	  Misschien	  is	  het	  tijd	  voor	  een	  
nieuw	  idee.	  
	  
Vrijdag	  7	  september	  is	  het	  traditionele	  Prima	  
Donna	  Kaas	  bedrijventoernooi	  georganiseerd,	  
goed	  bezocht	  en	  gezellig,	  het	  toernooi	  is	  gewonnen	  
door	  het	  team	  van	  Kannegieter.	  
	  
Bij	  de	  P.A.C.,	  de	  promotie	  en	  advies	  commissie,	  zijn	  
nieuwe	  commissieleden	  toegetreden.	  Nicole	  van	  
Beurden,	  Gerben	  de	  Jong	  en	  Maarten	  Robbers	  zijn	  
het	  team	  komen	  versterken.	  Samen	  met	  Geert	  Mo-‐
lenaar	  zijn	  zij	  verantwoordelijk	  voor	  de	  interne	  &	  
externe	  communicatie,	  de	  website	  &	  infomail	  en	  
het	  vrijwilligersbeleid.	  Zij	  zijn	  nog	  op	  zoek	  naar	  	  

	  
	  
	  
iemand	  die	  de	  sponsoring	  op	  zich	  neemt	  en	  een	  
bestuursvertegenwoordiger.	  Bent	  u	  geïnteres-‐
seerd	  neem	  dan	  contact	  op	  met	  Geert	  Molenaar,	  
Jeroen	  Blok	  of	  Frank	  Hagen.	  
	  
Bij	  de	  T.C.S.,	  technische	  commissie	  senioren,	  zijn	  
we	  ook	  op	  zoek	  naar	  een	  bestuursvertegenwoor-‐
diger	  die	  het	  team	  wil	  aansturen	  en	  de	  communi-‐
catie	  verzorgt	  tussen	  de	  leden,	  de	  commissie	  en	  
het	  bestuur.	  Bent	  u	  geïnteresseerd	  neem	  dan	  con-‐
tact	  op	  met	  Geert	  Molenaar	  of	  Frank	  Hagen.	  
	  
Henk	  Klein	  kwam	  even	  over	  uit	  Curaçao	  voor	  the-‐
madagen	  van	  zijn	  werk.	  Gelukkig	  had	  hij	  ook	  wat	  
tijd	  om	  even	  te	  bowlen	  met	  ons,	  erg	  gezellig.	  Het	  is	  
alleen	  jammer	  dat	  sommige	  barmedewerkers	  alles	  
in	  het	  werk	  stellen	  om	  de	  strijd	  om	  de	  hoogste	  
baromzet	  te	  winnen,	  ik	  verdenk	  Kees	  en	  Paul	  er	  
van	  dat	  ze	  speciaal	  Henk	  ingevlogen	  hebben	  om	  
net	  boven	  de	  baromzet	  van	  Maarten	  en	  mij	  uit	  te	  
komen.	  Nee,	  daar	  gaat	  het	  natuurlijk	  niet	  om.	  Wat	  
ik	  wil	  zeggen	  is	  dat	  de	  zaterdagen,	  als	  de	  top	  van	  
de	  TTV	  Huizen	  thuis	  speelt,	  erg	  gezellig	  zijn.	  Heer-‐
lijke	  drankjes	  en	  eten,	  veel	  bezoekers	  en	  een	  hoog	  
tafeltennisniveau,	  met	  het	  1e	  (landelijk	  A)	  en	  2e	  (1e	  
klasse)	  jeugdteam	  en	  het	  1e	  (3e	  divisie)	  en	  2e	  (3e	  
divisie)	  seniorenteam.	  Kom	  27	  oktober,	  10	  en	  24	  
november	  naar	  De	  Kloef	  om	  deze	  teams	  aan	  te	  
moedigen.	  Op	  de	  andere	  zaterdagen	  spelen	  onze	  
talenten,	  jeugdteam	  3	  t/m	  7,	  ook	  dat	  zijn	  leuke	  
wedstrijden	  om	  te	  bekijken.	  
	  
De	  competitie	  is	  inmiddels	  van	  start	  gegaan	  en	  
diverse	  teams	  zijn	  volop	  bezig	  zich	  te	  mengen	  in	  
de	  strijd	  om	  het	  kampioenschap	  of	  het	  ontlopen	  
van	  degradatie.	  Iedereen	  veel	  succes	  en	  plezier!	  
	  
Frank	  Hagen	  
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Kampioensgeest en degradatiespook  
vliegen hand in hand boven Huizen 

	  
Tussenstanden	  Senioren	  Competitie	  najaar	  2012	  
	  
De	  competitie	  is	  op	  het	  moment	  van	  schrijven	  alweer	  
op	  de	  helft	  aanbeland	  en	  de	  meeste	  teams	  hebben	  
er	  al	  weer	  5	  wedstrijden	  opzitten.	  Als	  wedstrijdsecre-‐
taris	  een	  eerste	  helft	  met	  gemengde	  gevoelens.	  Aan	  
de	  ene	  kant	  zit	  er	  voor	  3	  of	  4	  teams	  een	  kampioen-‐
schap	  in,	  waarbij	  het	  bij	  team	  5	  en	  team	  12	  niet	  de	  
vraag	  is	  òf	  maar	  wannéér	  het	  kampioenschap	  een	  
feit	  is.	  Aan	  de	  andere	  kant	  zijn	  er	  ook	  erg	  veel	  teams	  
die	  nu	  op	  degraderen	  staan,	  waaronder	  ook	  mijn	  ei-‐
gen	  team.	  Laten	  we	  voor	  deze	  teams	  hopen	  op	  een	  
sterke	  tweede	  helft	  zodat	  het	  aantal	  degradanten	  
beperkt	  blijft.	  Wel	  leuk	  om	  te	  vermelden	  is	  ook	  dat	  
er	  op	  dit	  moment	  nog	  3	  heren	  op	  100%	  staan!	  Laten	  
we	  hopen	  dat	  Harry,	  Bram	  en	  Ruben	  dit	  nog	  een	  tijd-‐
je	  vol	  kunnen	  houden,	  wie	  weet!	  Hieronder	  maak	  ik	  
even	  een	  klein	  ‘rondje	  langs	  de	  velden’.	  
	  
Derde	  divisie	  
Team	  1	  heeft	  een	  poule	  getroffen	  waar	  de	  verschil-‐
len	  ontzettend	  klein	  zijn.	  De	  nummer	  1	  Scylla	  heeft	  
een	  gaatje	  geslagen,	  maar	  tussen	  de	  nummer	  2	  en	  de	  
nummer	  5	  (degradatieplek)	  zit	  na	  vijf	  wedstrijden	  
maar	  1	  schamel	  puntje.	  Alle	  zeilen	  moeten	  worden	  
bijgezet	  in	  de	  tweede	  helft	  van	  de	  competitie	  om	  aan	  
het	  einde	  van	  de	  rit	  boven	  de	  streep	  te	  staan,	  op	  dit	  
moment	  bezet	  het	  team	  de	  vierde	  plek.	  	  
	  
Helaas	  heeft	  team	  2	  in	  de	  eerste	  helft	  van	  deze	  com-‐
petitie	  nog	  niet	  echt	  de	  draai	  gevonden,	  zou	  dit	  aan	  
de	  invallers	  liggen?	  Patrick	  en	  Quinten	  lijken	  nog	  
kleine	  aanpassingsproblemen	  te	  hebben,	  wellicht	  als	  
Quinten	  op	  de	  vrijdagavond	  1	  dropshotje	  kan	  laten	  
staan	  kan	  de	  stijgende	  lijn	  vast	  ingezet	  worden.	  
Handhaving	  wordt	  waarschijnlijk	  onhaalbaar	  aange-‐
zien	  het	  gat	  naar	  een	  veilige	  vierde	  plek	  al	  16	  punten	  
is.	  Volgend	  seizoen	  maar	  weer	  kampioen	  dan…	  	  
	  
Eerste	  klasse	  
Het	  derde	  team	  speelt	  eigenlijk	  net	  zoals	  elke	  wissel-‐
vallige	  wedstrijden.	  Goede	  uitslagen	  worden	  er	  neer-‐
gezet	  tegen	  de	  kampioensfavorieten	  TTVN	  en	  SVO,	  
echter	  worden	  er	  tegen	  de	  degradatie	  –	  kandidaten	  
VEV	  en	  Elan	  nederlagen	  genoteerd.	  Hierdoor	  is	  het	  
team	  na	  één	  competitiehelft	  op	  de	  gedeelde	  vijfde	  
plaats	  terecht	  gekomen	  en	  zal	  er	  iets	  beter	  gepres-‐
teerd	  moeten	  worden	  om	  degradatie	  te	  voorkomen.	  

Team	  4	  heeft	  ook	  dit	  seizoen	  de	  traditie	  om	  in	  de	  
eerste	  klasse	  de	  competitie	  dramatisch	  te	  beginnen	  
glansrijk	  voortgezet.	  Hoe	  makkelijk	  dit	  team	  vorig	  	  

	  
	  
seizoen	  kampioen	  werd	  na	  acht	  wedstrijden,	  moet	  
dit	  team	  nu	  uitkijken	  dat	  het	  niet	  eerder	  dan	  na	  acht	  
wedstrijden	  gedegradeerd	  is.	  Shot	  wordt	  nu	  nog	  wel	  
onder	  zich	  gehouden	  maar	  het	  gat	  met	  de	  veilige	  
vierde	  plek	  is	  veel	  te	  groot,	  ook	  dit	  team	  kan	  zich	  
waarschijnlijk	  al	  gaan	  richten	  op	  volgend	  seizoen.	  
	  
Derde	  klasse	  
Team	  5	  is	  koploper	  voor	  wat	  betreft	  uitstellen	  van	  
wedstrijden,	  vandaar	  dat	  zij	  in	  de	  competitie	  op	  pa-‐
pier	  dus	  nog	  niet	  de	  koploper	  zijn.	  Dit	  is	  echter	  een	  
kwestie	  van	  tijd	  want	  dit	  team	  steekt	  met	  kop	  en	  
schouders	  boven	  de	  rest	  uit.	  Gelukkig	  is	  dit	  team	  dus	  
volgend	  seizoen	  weer	  in	  de	  tweede	  klasse	  te	  bewon-‐
deren	  en	  laten	  we	  hopen	  dat	  het	  team	  verder	  heel	  
en	  fit	  blijft.	  
	  
Team	  6	  heeft	  het	  niet	  getroffen	  deze	  competitie	  en	  
lijkt	  in	  de	  (voor	  hun)	  poule	  des	  doods	  zijn	  aanbeland.	  
Vechten	  tegen	  degradatie	  dus,	  maar	  het	  team	  heeft	  
vaker	  bewezen	  dan	  op	  hun	  best	  te	  zijn.	  Hopelijk	  kan	  
het	  tij	  gekeerd	  worden	  en	  verdwijnen	  de	  zeven	  pun-‐
ten	  achterstand	  op	  de	  nummer	  vier	  als	  sneeuw	  voor	  
de	  zon.	  In	  de	  vierde	  klasse	  hoort	  dit	  team	  eigenlijk	  
niet	  thuis!	  
	  
Team	  7	  	  is	  de	  nieuwkomer	  in	  de	  derde	  klasse	  en	  
hoewel	  de	  verwachtingen	  misschien	  niet	  al	  te	  hoog	  
waren	  gespannen,	  blijft	  dit	  team	  toch	  aardig	  in	  de	  
race	  voor	  handhaving.	  Marcel	  en	  Pieter	  zijn	  beiden	  
goed	  voor	  58%	  en	  als	  zij	  dit	  kunnen	  volhouden	  en	  de	  
dames	  ook	  nog	  wat	  puntjes	  kunnen	  sprokkelen	  zit	  
handhaving	  er	  echt	  wel	  in.	  
	  
Vierde	  klasse	  
Team	  acht	  is	  het	  enige	  vierde	  klasse	  team	  en	  heeft	  
het	  ondanks	  de	  versterking	  met	  Piet	  toch	  enorm	  
lastig.	  Ook	  zij	  staan	  op	  een	  laatste	  plaats	  maar	  hope-‐
lijk	  biedt	  de	  enorme	  schat	  aan	  ervaring	  (200	  jaar	  
ofzo?)	  uiteindelijk	  toch	  de	  redding.	  	  
	  
	  
Vijfde	  klasse	  
In	  de	  vijfde	  klasse	  loopt	  alles	  eigenlijk	  zoals	  verwacht	  
en	  op	  rolletjes.	  	  
Team	  9	  staat	  er	  naar	  verwachting	  het	  beste	  voor,	  zij	  
hebben	  na	  vijf	  wedstrijden	  twee	  punten	  voorsprong	  
op	  de	  concurrent	  Over	  ’t	  Net.	  De	  rentree	  van	  Bianca	  
lijkt	  goed	  te	  gaan	  en	  ook	  Henny	  lijkt	  te	  profiteren	  van	  
de	  sterkte	  van	  het	  team	  want	  zij	  staat	  ook	  keurig	  
boven	  de	  50%.	  De	  beslissing	  lijkt	  in	  de	  laatste	  wed-‐
strijd	  te	  gaan	  vallen,	  maar	  als	  het	  goed	  is	  moet	  het	  
klusje	  thuis	  makkelijk	  geklaard	  gaan	  worden.	  
(vervolg	  op	  blz:	  6)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  3)	  
Team	  10	  doet	  zoals	  elke	  seizoen	  ook	  weer	  mee	  in	  de	  
bovenste	  regionen	  en	  staan	  op	  een	  stevige	  tweede	  
plek.	  De	  nummer	  1	  SVO	  lijkt	  op	  dit	  moment	  net	  even	  
te	  sterk,	  maar	  wie	  weet	  kan	  dit	  team	  alsnog	  verras-‐
sen	  en	  zit	  een	  promotie	  naar	  de	  vierde	  klasse	  er	  mis-‐
schien	  toch	  wel	  in.	  We	  wachten	  in	  spanning	  af.	  
	  
Team	  11	  staat	  netjes	  in	  de	  middenmoot	  en	  zal	  zich	  
makkelijk	  handhaven,	  daarover	  is	  geen	  twijfel.	  Hope-‐
lijk	  kan	  nieuwkomer	  Pim	  de	  tweede	  helft	  ook	  wat	  
winstpartijtjes	  pakken,	  dat	  zou	  goed	  zijn	  voor	  het	  
zelfvertrouwen.	  Manuela	  en	  Robert	  doen	  qua	  per-‐
centage	  niet	  veel	  voor	  elkaar	  onder,	  maar	  voorlopig	  
is	  Ruben	  de	  kopman	  met	  100%....	  Wel	  met	  maar	  1	  
wedstrijd	  gespeeld	  maar	  dat	  zijn	  kleine	  details!	  Hou	  
vol!	  
	  
Zesde	  klasse	  
Team	  12	  was	  een	  beetje	  knullig	  gedegradeerd	  vorig	  
seizoen	  (was	  ook	  wel	  een	  erg	  sterke	  poule)	  en	  laat	  in	  
de	  eerste	  vijf	  wedstrijden	  goed	  zien	  hoe	  je	  revanche	  
neemt.	  Met	  in	  totaal	  slechts	  vier	  verliespartijen	  in	  vijf	  
wedstrijden	  staat	  dit	  team	  zeer	  ruim	  aan	  kop	  en	  is	  
het	  alleen	  de	  vraag	  in	  welke	  week	  dit	  team	  de	  bloe-‐
men	  in	  ontvangst	  kan	  nemen.	  En	  kunnen	  Harry	  en	  
Bram	  de	  100%	  vasthouden?	  Dit	  zal	  normaal	  gespro-‐
ken	  geen	  probleem	  moeten	  zijn,	  we	  gaan	  het	  zien!	  
	  
Het	  laatste	  team,	  Team	  13,	  is	  sterk	  aan	  de	  competi-‐
tie	  begonnen	  maar	  in	  de	  vierde	  wedstrijd	  hebben	  zij	  
een	  fikse	  smak	  gemaakt	  door	  een	  9-‐1	  thuisnederlaag.	  
Hierdoor	  zijn	  alle	  kansen	  op	  een	  kampioenschap	  ei-‐
genlijk	  in	  1	  klap	  teniet	  gedaan	  en	  zal	  het	  team	  waar-‐
schijnlijk	  in	  de	  middenmoot	  eindigen.	  
	  
Succes	  allemaal	  in	  de	  resterende	  wedstrijden!	  
	  
Oproep	  voor	  alle	  competitiespelers:	  	  na	  de	  najaars-‐
competitie	  is	  er	  weinig	  tijd	  om	  de	  teamindelingen	  in	  
te	  dienen,	  vandaar	  dat	  ik	  eventuele	  wensen,	  eisen,	  
voorkeuren,	  opzeggingen	  en	  aanmeldingen	  voor	  het	  
nieuwe	  voorjaarsseizoen	  graag	  zo	  snel	  mogelijk	  van	  
jullie	  hoor.	  	  
	  
Groeten	  van	  de	  wedstrijdsecretaris.	  
	  
Jerry	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
 

Prima Donna Kaas Bedrijventoernooi 2012 
bij T.T.V. Huizen 

	  
Vrijdag	  7	  september	  jongstleden	  was	  het	  weer	  zover.	  
Het	   jaarlijkse	   Prima	   Donna	   Kaas	   Bedrijventoernooi	  
werd	   weer	   gehouden.	   Er	   waren	   dit	   jaar	   44	   deelne-‐
mers	   (22	   teams)	   van	   11	   verschillende	   bedrijven	  
(Teeuwissen	   rioolreiniging,	   Sytske	   Bloembinderij,	  
Gall	   &	   Gall,	   Brandweer	   Gooi	   &	   Vechtstreek,	   Boni,	  
Rabobank	  Noord	  Gooiland,	  Key2Finance	  B.V.,	  Lease-‐
plan,	  Breijer	  Bouw	  en	  installatie,	  Elco	  en	  Kannegieter	  
Electronica).	  
	  
Om	  omstreeks	   20:30uur	   konden	  de	  deelnemers	   be-‐
ginnen	   met	   de	   wedstrijden.	   De	   teams	   waren	   ver-‐
deeld	   over	   vijf	   poules.	   Er	   werd	   volgens	   het	   halve	  
daviscup-‐principe	  gespeeld,	  dus	  er	  werd	  een	  dubbel	  
en	   twee	   enkels	   gespeeld	   voor	   elke	   wedstrijd.	   In	   de	  
poule	  werden	  de	  wedstrijden	  beslist	  in	  best	  of	  three.	  
Dit	  had	  tot	  gevolg	  dat	  de	  wedstijdleiding	  het	  razend	  
druk	  had,	  maar	  dat	  de	  poules	  wel	  op	  een	  schappelij-‐
ke	  tijd	  afgelopen	  waren.	  Na	  diverse	  spannende	  wed-‐
strijden	   konden	   de	   nummers	   één	   en	   twee	   van	   de	  
twee	   poules	   of	   een	   vervolgwedstrijd	   gaan	   spelen	  
(met	  10	   teams	  kun	   je	  geen	  ¼	  of	  ½	   finales	  gaan	  spe-‐
len)	  of	  gelijk	  de	  ¼	  finales.	  In	  de	  ¼	  finales	  waren	  nog	  6	  
verschillende	   bedrijven	   vertegenwoordigd	   en	   vanaf	  
nu	  werden	  er	  alleen	  nog	  dubbels	  gespeeld	  in	  best	  of	  
five.	  

	  
Bij	  de	  halve	  finales	  hadden	  we	  nog	  vier	  verschillende	  
bedrijven	   over	   en	   de	   finale	   ging	   uiteindelijk	   tussen	  
Gall	  &	  Gall	   (Pierre	  Faes	  en	  Harry	  Biessen)	  en	  Kanne-‐
gieter	   Electronica	   (Marcel	   Molenaar	   en	   Rob	   Klap).	  
Eerste	   is	   geworden	   het	   team	   van	   Kannegieter	   Elec-‐
tronica.(vervolg	  op	  blz:	  7)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  6)	  
De	   bar	   werd	   deze	   avond	   verzorgt	   door	   Ferry	   de	  
Hoogen	  en	  Quinten	  van	  Dissel.	  Heren	  hartelijk	  dank	  
hiervoor.	  
	  
Namens	  de	  T.C.S.,	  
Bram	  Gerritse	  
	  

Commissie PAC uitgebreid 
 
Mogelijk	  heeft	  u	  het	  al	  gehoord	  in	  de	  wandelgangen,	  
maar	  nu	  is	  het	  dan	  officieel:	  De	  PAC	  is	  uitgebreid	  met	  
een	  3-‐tal	  personen!	  
	  
Nicole	  van	  Beurden,	  Maarten	  Robbers	  en	  Gerben	  de	  
Jong	  zijn	  toegetreden	  tot	  de	  commissie.	  De	  eerste	  
vergaderingen	  zijn	  inmiddels	  geweest	  en	  tijdens	  deze	  
vergaderingen	  zijn	  diverse	  onderwerpen	  de	  revue	  
gepasseerd.	  	  
	  
De	  PAC	  gaat	  zich	  in	  de	  komende	  periode	  voorname-‐
lijk	  bezig	  houden	  met	  datgene,	  waar	  de	  PAC	  voor	  op-‐
gezet	  is:	  een	  denktank	  voor	  nieuwe	  impulsen	  binnen	  
de	  vereniging	  en	  promotie	  van	  de	  ttv	  Huizen	  en	  de	  
tafeltennissport	  in	  de	  breedste	  zin	  van	  het	  woord.	  
	  
Maarten	  zal	  zich	  voornamelijk	  bezighouden	  met	  de	  
interne	  communicatie.	  Een	  groot	  deel	  was	  al	  in	  zijn	  
handen	  (website	  en	  alles	  wat	  daarmee	  te	  maken	  
heeft).	  Dit	  is	  uitgebreid	  met	  het	  regelen	  van	  de	  Info-‐
mail	  (in	  samenwerking	  met	  Joop	  Manussen).	  
	  
Nicole	  en	  Gerben	  houden	  zich	  bezig	  met	  de	  externe	  
communicatie	  (kranten	  ed).	  
	  
Uiteraard	  is	  er	  binnen	  de	  PAC	  nog	  steeds	  ruimte	  voor	  
meer	  commissieleden.	  Het	  zou	  fijn	  zijn	  als	  iemand	  
zich	  bezig	  zou	  willen	  en	  kunnen	  houden	  met	  de	  
sponsoring.	  Ook	  een	  persoon,	  die	  afgevaardigde	  zou	  
willen	  zijn	  binnen	  het	  bestuur	  is	  van	  harte	  welkom.	  
Mocht	  u	  hiervoor	  interesse	  hebben,	  schroom	  niet	  
om	  met	  1	  van	  de	  commissieleden	  contact	  op	  te	  ne-‐
men!	  
	  
Bij	  deze	  maak	  ik	  ook	  meteen	  van	  de	  gelegenheid	  ge-‐
bruik	  om	  Thijs	  en	  Jurriaan	  te	  bedanken	  voor	  de	  sa-‐
menwerking.	  Beiden	  hebben	  minder	  tijd	  gekregen,	  
o.a.	  door	  gezinsuitbreiding.	  	  
	  
Thijs	  heeft	  bij	  de	  ALV	  al	  afscheid	  genomen,	  Jurriaan	  
heeft	  zijn	  taken	  na	  de	  zomer	  overdragen	  aan	  de	  bo-‐
vengenoemde	  personen.	  Bedankt	  mannen!	  
	  
Namens	  de	  PAC,	  
Geert	  Molenaar	  

 
 

Het Prima Donna Kaas Oliebollentoernooi 
viert zijn 60-jarige verjaardag 

	  
Ja,	  dames	  en	  heren,	  jongens	  en	  meisjes,	  u	  leest	  het	  
goed:	  Nadat	  een	  paar	  jaar	  geleden	  onze	  vereniging	  
dit	  magische	  getal	  al	  mocht	  bereiken,	  is	  het	  nu	  de	  
beurt	  aan	  ons	  welbekende	  Prima	  Donna	  Kaas	  Olie-‐
bollentoernooi	  om	  zijn	  60ste	  verjaardag	  te	  vieren.	  	  
	  
Speciaal	  voor	  deze	  gelegenheid	  zijn	  een	  aantal	  men-‐
sen	  onder	  leiding	  van	  Manuela	  Schuurman	  aan	  het	  
nadenken	  over	  hoe	  we	  het	  Oliebollentoernooi	  dit	  
jaar	  in	  het	  zonnetje	  kunnen	  te	  zetten.	  De	  toernooien	  
zullen	  gewoon	  hetzelfde	  blijven,	  maar	  de	  aankleding	  
van	  bijvoorbeeld	  de	  loterij	  en	  de	  kantine	  zullen	  extra	  
aandacht	  krijgen.	  
	  
	  
	  
	  
Mocht	  u/jij	  hiervoor	  
nou	  een	  superleuk	  of	  
gewoon	  een	  leuk	  idee	  hebben,	  
dan	  is	  het	  nu	  de	  tijd	  om	  dit	  zo	  snel	  mogelijk	  
aan	  Manuela	  Schuurman	  door	  te	  geven.	  Zij	  loopt	  
zeer	  regelmatig	  in	  onze	  kantine	  of	  onze	  zalen	  rond	  
en	  u	  kunt	  haar	  gewoon	  aanspreken,	  of	  u	  kunt	  mailen	  
naar:	  manuela.schuurman@gmail.com	  
	  
Namens	  de	  PAC,	  
Gerben	  de	  Jong	  
 
De	  T.T.V.	  Huizen	  communiceert!	  
	  
Binnen	  de	  Promotie	  Advies	  Commissie	  (P.A.C.)	  zijn	  
afgelopen	  zomer	  een	  aantal	  kleine	  veranderingen	  
doorgevoerd.	  Nicole	  van	  Beurden,	  Maarten	  Robbers	  
en	  Gerben	  de	  Jong	  zijn	  tot	  de	  commissie	  toegetre-‐
den,	  met	  als	  eerste	  doel	  om	  de	  communicatie	  van	  
onze	  tafeltennisvereniging	  op	  te	  pakken.	  	  
	  
De	  T.T.V.	  Huizen	  heeft	  verschillende	  manieren	  waar-‐
op	  het	  kan	  communiceren:	  

• Via	  de	  lokale	  kranten:	  Gooi	  en	  Eemlander,	  Huizer	  
Courant,	  Nieuwsblad	  van	  Huizen,	  etc.	  	  

• Via	  ons	  clubblad:	  De	  Voltreffer	  
• Via	  onze	  website:	  www.ttvhuizen.nl	  	  
• Via	  sociale	  media:	  

http://www.facebook.com/ttvhuizen	  en	  
http://twitter.com/ttvhuizen	  	  

• Via	  de	  Infomail	  
(vervolg	  op	  blz:	  8)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  7)	  
U	  /	  jij	  komt	  nooit	  op	  onze	  website?	  Een	  gemiste	  
kans!	  De	  redactie	  zorgt	  er	  namelijk	  elk	  weekend	  
weer	  voor	  dat	  de	  uitslagen	  en	  een	  samenvatting	  van	  
onze	  jeugdspelers	  en	  van	  onze	  beide	  landelijke	  he-‐
renteams	  direct	  online	  staan.	  Daarnaast	  kunt	  u	  hier	  
snel	  allerlei	  informatie	  over	  trainingstijden	  en	  –
groepen,	  toernooien,	  andere	  activiteiten	  en	  nog	  veel	  
meer	  vinden.	  	  
	  
U	  /	  jij	  leest	  nooit	  iets	  over	  de	  tafeltennis	  in	  de	  krant?	  
Kijkt	  u	  ook	  eens	  in	  de	  Huizer	  Courant,	  Gooi	  en	  Eem-‐
lander	  of	  het	  Nieuwsblad	  van	  Huizen,	  waar	  door-‐
gaans	  elke	  week	  een	  stukje	  in	  te	  vinden	  is.	  De	  stukjes	  
uit	  de	  krant	  worden	  daarnaast	  ook	  uitgeknipt	  en	  in	  
onze	  kantine	  opgehangen.	  	  
	  
U	  /	  jij	  ontvangt	  nog	  geen	  Infomail?	  Direct	  even	  Maar-‐
ten	  Robbers	  aanspreken	  of	  bellen,	  zodat	  u	  vanaf	  nu	  
goed	  op	  de	  hoogte	  blijft	  van	  de	  komende	  activiteiten	  
en	  toernooien!	  
	  
U	  /	  jij	  doet	  niet	  aan	  sociale	  media?	  Een	  verstandige	  
keus,	  de	  ‘oversociale’	  samenleving	  schreeuwt	  om	  
meer	  mensen	  als	  u.	  Doet	  u	  er	  echter	  wel	  aan,	  zoek	  
onze	  vereniging	  dan	  eens	  op	  Facebook	  en	  Twitter	  
op!	  
	  
U	  /	  jij	  ontvangt	  nog	  geen	  clubblad?	  Uw	  postbode	  is	  
waarschijnlijk	  zelf	  zo	  geïnteresseerd	  in	  tafeltennis	  dat	  
ons	  prachtig	  in	  groengele	  tinten	  omhulde	  clubblad	  
uw	  brievenbus	  niet	  haalt.	  Neem	  het	  hem	  niet	  kwalijk,	  
tafeltennis	  is	  nu	  eenmaal	  een	  prachtige	  sport.	  
	  
Het	  is	  altijd	  en	  nog	  steeds	  de	  bedoeling	  dat	  iedereen	  
een	  stukje	  kan	  aanleveren,	  wanneer	  hij	  dat	  wil.	  Heeft	  
u	  of	  jij	  een	  leuk	  nieuwtje	  die	  op	  onze	  website	  of	  soci-‐
ale	  media	  geplaatst	  kan	  worden?	  Leuke	  ideeën	  of	  
misschien	  een	  aan	  tafeltennis	  gerelateerd	  stukje	  
voor	  in	  de	  krant?	  Stuur	  het	  naar	  ons	  op!	  De	  kersverse	  
leden	  van	  de	  P.A.C.	  zullen	  deze	  vervolgens	  voor	  u	  op	  
de	  website,	  in	  de	  krant,	  Infomail	  of	  Voltreffer	  plaat-‐
sen.	  
	  
Vanaf	  dit	  moment	  gaan	  we	  hiervoor	  twee	  e-‐
mailadressen	  gebruiken:	  Het	  e-‐mailadres	  	  
voltreffer@ttvhuizen.nl	  blijft	  in	  gebruik	  voor	  het	  in-‐
zenden	  van	  stukken	  voor	  de	  Voltreffer,	  daarnaast	  
komt	  er	  een	  nieuw	  e-‐mailadres	  communica-‐
tie@ttvhuizen.nl,	  die	  gebruikt	  wordt	  voor	  alle	  andere	  
communicatie	  (website,	  kranten,	  sociale	  media	  en	  
Infomail).	  	  
	  
Ook	  namens	  Nicole,	  Geert	  en	  Maarten	  (P.A.C.),	  	  
Gerben	  de	  Jong	  

	  
	  

Infomail 
	  
Een	  oproep	  aan	  alle	  leden	  die	  aangemeld	  zijn	  voor	  	  
de	  infomail.	  
	  
Vanaf	  oktober	  wordt	  de	  infomail	  verstuurd	  van	  een	  
andere	  server.	  	  Hierbij	  stuitten	  we	  op	  een	  probleem:	  
voorheen	  werd	  de	  infomail	  via	  hotmail	  verstuurd	  via	  	  
mailinglists	  waar	  in	  de	  loop	  van	  de	  tijd	  wat	  correcties	  
in	  zijn	  gedaan.	  Bij	  het	  overnemen	  naar	  de	  nieuwe	  
mailserver	  hebben	  we	  per	  ongeluk	  oude	  mailinglists	  
geimplanteerd.	  	  Helaas	  kunnen	  we	  niet	  meer	  inlog-‐
gen	  op	  de	  hotmail	  account	  om	  de	  nieuwste	  mailing-‐
list	  op	  te	  halen.	  
	  
Bij	  het	  versturen	  van	  de	  infomail	  hebben	  we	  van	  
verschillende	  adressen	  een	  mailbevestiging	  dat	  het	  	  
email	  adres	  niet	  meer	  bestaat	  of	  niet	  correct	  is.	  Bij	  
ons	  is	  niet	  bekend	  van	  wie	  de	  mailadressen	  zijn	  (het	  
is	  niet	  altijd	  duidelijk	  uit	  de	  naam).	  
	  
We	  vragen	  aan	  iedereen	  die	  de	  infomail	  van	  okto-‐
ber	  niet	  gehad	  heeft	  om	  zich	  opnieuw	  aan	  te	  mel-‐
den	  via	  	  infomail@ttvhuizen.nl,	  	  zodat	  we	  weer	  de	  
juiste	  mailadressen	  hebben.	  Mocht	  je	  nog	  geen	  
infomail	  krijgen	  en	  je	  willen	  aanmelden,	  kan	  dit	  ook	  
via	  dit	  mailadres.	  	  
	  
De	  infomailers,	  
Joop	  en	  Maarten	  
	  	  
 

De tafeltennisweek van........... 
	  
Eigenlijk	  begint	  mijn	  tafeltennisweek	  op	  zaterdaga-‐
vond	  wanneer	  ik	  een	  berichtje	  krijg	  of	  ik	  de	  week	  
erna	  kan	  spelen...	  is	  goed	  schreef	  ik	  terug....	  gelijk	  
denkend	  hoe	  ik	  de	  dagen	  erna	  mijn	  lichaam	  heel	  zou	  
kunnen	  houden	  om	  de	  bewuste	  zaterdag	  3	  
wedstrijden	  te	  kunnen	  spelen.	  
	  
Zondag:	  met	  de	  complete	  gezinnen	  van	  een	  tweetal	  
vrienden	  lekker	  relaxed	  in	  Dierenpark	  Amersfoort	  
geweest.	  Gelukkig	  wisten	  de	  9	  kinderen	  zich	  goed	  te	  
vermaken	  zodat	  de	  6	  volwassenen	  gezellig	  bij	  
konden	  kletsen	  en	  koffie	  drinken.	  Daarna	  nog	  even	  
gezellig	  met	  zijn	  allen	  bij	  de	  Smickel	  in	  Soest	  
geweest.	  
	  
Maandag:	  even	  een	  dagje	  werken	  en	  's	  avonds	  Maya	  
helpen	  met	  haar	  rekenwerk:	  breuken	  en	  deelsom-‐
men	  (waarom	  zijn	  deelsommen	  tegenwoordig	  zo	  
moeilijk...	  waar	  zijn	  de	  staartdelingen?).	  
(vervolg	  op	  blz:	  9)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  8)	  
Dinsdag:	  na	  weer	  een	  dagje	  werken	  gelijk	  na	  het	  
eten	  de	  sporttas	  gepakt	  en	  om	  kwart	  voor	  zeven	  
paraat	  voor	  de	  training	  van	  mijn	  teamgenoot	  Gijs.	  
Tegenwoordig	  train	  ik	  zo	  vroeg	  omdat	  mijn	  lieve	  
vrouw	  ook	  graag	  wil	  trainen	  en	  haar	  training	  bij	  John	  
om	  kwart	  voor	  9	  begint....	  op	  deze	  manier	  kunnen	  
we	  toch	  allebei	  een	  balletje	  slaan...	  De	  training	  ging	  
best	  goed,	  op	  de	  laatste	  10	  minuten	  na.	  Ik	  voelde	  dat	  
ik	  vermoeid	  raakte	  en	  besloot	  eindelijk	  eens	  wijs	  te	  
zijn	  en	  op	  tijd	  te	  stoppen	  voordat	  ik	  weer	  een	  
blessure	  zou	  oplopen....	  Ik	  moet	  tenslotte	  zaterdag	  
een	  wedstrijd	  spelen....	  
	  
Woensdag:	  dagje	  vrij,	  eerst	  even	  koffie	  drinken	  bij	  pa	  
en	  ma	  en	  daarna	  boodschappen	  doen.	  Daarna	  heer-‐
lijk	  rustig	  aan	  gedaan	  zodat	  mijn	  spieren	  weer	  bij	  
konden	  komen	  van	  de	  trainingsarbeid	  :)	  
	  
Donderdag:	  midweekend	  zit	  er	  weer	  op	  en	  een	  dagje	  
Mediapark	  staat	  op	  de	  planning.	  ’s	  Avonds	  toch	  mijn	  
mail	  even	  bekeken	  en	  zag	  50	  mailtjes	  voorbij	  komen	  
over	  een	  foto	  waar	  alle	  ereleden	  op	  moeten	  komen.	  
Super	  idee!	  Maarten	  Robbers	  had	  gevraagd	  of	  ik	  die	  
foto	  wilde	  maken	  en	  dat	  is	  natuurlijk	  altijd	  goed.	  
Maar	  ik	  zag	  allerlei	  tijden	  voorbij	  komen	  waarbij	  ik	  
gelijk	  dacht....	  dat	  gaat	  het	  niet	  worden	  :)	  Ik	  moet	  
ook	  nog	  een	  wedstrijd	  spelen....De	  laatste	  mail	  gaf	  
gelukkig	  aan	  dat	  de	  foto	  al	  om	  half	  3	  gemaakt	  zou	  
worden....	  
	  
Vrijdag:	  is	  altijd	  een	  drukke	  dag...	  eerst	  dagje	  
werken,	  daarna	  als	  een	  speer	  naar	  huis	  en	  Katja	  op-‐
pikken	  en	  dan	  op	  naar	  het	  zwembad.	  Daar	  aangek-‐
omen	  altijd	  even	  bijkletsen	  met	  bekenden	  (hee	  
Maarten	  jij	  ook	  hier...)	  en	  daarna	  ff	  rondje	  dorp	  lo-‐
pen.	  Wanneer	  Katja	  klaar	  is	  gelijk	  door	  naar	  de	  fami-‐
lie	  Gerritsen	  en	  daar	  Harm	  en	  Sigrid	  ophalen	  en	  dan	  
gas	  geven	  richting	  tafeltennis.	  Kids	  afzetten,	  de	  
luiken	  even	  openen	  en	  dan	  hopla	  naar	  huis	  om	  even	  
wat	  te	  eten...	  Eindelijk,	  want	  dan	  is	  het	  ondertussen	  
al	  dik	  over	  zevenen....	  Deze	  avond	  maar	  op	  tijd	  naar	  
bed,	  want	  morgen	  wedstrijddag	  moet	  ik	  natuurlijk	  
wel	  uitgerust	  zijn.....tot	  nu	  toe	  is	  mijn	  lichaam	  wel	  
heel	  gebleven....	  
	  
Zaterdag,	  wedstrijddag:	  vaste	  ochtend	  ritueel,	  9	  uur	  
de	  wekker,	  naar	  beneden,	  de	  3	  dames	  opdracht	  
geven	  aan	  te	  kleden	  en	  dan	  ondertussen	  naar	  de	  
winkel	  voor	  verse	  broodjes.	  
	  
Bij	  terugkomst	  broodjes	  opwarmen	  en	  gezellig	  met	  
de	  kinderen	  ontbijten,	  nou	  ja	  het	  is	  bijna	  lunch	  dan	  
haha.....	  Daarna	  ontbijtspullen	  opruimen	  en	  dan	  kan	  
ik	  de	  koffie	  klaar	  zetten,	  want	  dan	  komen	  pa	  en	  ma	  	  

	  
	  
meestal	  even	  de	  krant	  brengen....	  Wanneer	  de	  koffie	  
op	  is	  komt	  Borg	  meestal	  thuis	  en	  kan	  ik	  de	  weekend-‐
boodschappen	  gaan	  doen.	  	  
	  
Daarna	  tijd	  om	  mijn	  tas	  te	  pakken	  inclusief	  fototas	  
deze	  keer	  en	  dan	  op	  het	  fietsje	  naar	  de	  tafeltennis...	  
want	  terug	  met	  de	  auto	  en	  een	  paar	  biertjes	  op	  is	  
niet	  verstandig....	  hoewel...	  	  
fietsen	  ook	  niet	  ;)	  Na	  het	  inspelen	  de	  foto	  van	  de	  
ereleden	  gemaakt...	  ik	  moet	  zeggen	  dat	  ik	  dit	  best	  
een	  mooi	  en	  bijzonder	  moment	  vond.	  Hoe	  vaak	  komt	  
het	  nu	  voor	  dat	  zo'n	  bijzondere	  groep	  mensen	  te-‐
gelijk	  aanwezig	  is	  op	  ONZE	  club?	  Na	  deze	  mooie	  
gedachte	  de	  wedstrijd.	  Zoals	  het	  laatste	  jaar	  een	  
beetje	  gebruikelijk	  begint	  te	  worden	  is	  mijn	  vraag	  
aan	  mijn	  maatje	  Gijs:	  Hoeveel	  en	  van	  wie	  moet	  ik	  
vandaag	  winnen...	  Gijs	  weet	  na	  34	  jaar	  wel	  wat	  mijn	  
mogelijkheden	  zijn.	  Hij	  weet	  gelukkig	  ook	  dat	  een	  
doelstelling	  van	  3	  teveel	  van	  het	  goede	  is...	  Gelukkig	  
hoef	  ik	  er	  meestal	  maar	  1	  te	  winnen	  :)	  Opdracht	  deze	  
ronde	  was	  dan	  ook:	  win	  er	  1	  en	  doe	  dat	  maar	  de	  
tweede	  wedstrijd...	  	  
	  
Eerste	  wedstrijd	  was	  niet	  om	  naar	  huis	  te	  schrijven,	  
maar	  was	  voor	  mij	  ook	  voornamelijk	  bedoelt	  om	  
even	  een	  beetje	  wedstrijdritme	  te	  krijgen..	  Helaas	  
had	  de	  tegenstander	  andere	  gedachten	  en	  werd	  het	  	  
een	  kort	  potje,	  waarbij	  ik	  maar	  4	  ralley's	  heb	  
gespeeld...	  helaas....	  	  
	  
Dan	  de	  tweede	  wedstrijd.	  Deze	  ging	  voortvarend	  van	  
start,	  de	  tegenstander	  wist	  niet	  echt	  wat	  ie	  moest	  
doen	  tegen	  mijn	  nopjes	  dus	  deze	  ging,	  zoals	  Gijs	  ook	  
gewenst	  had,	  naar	  mij...	  hoera....	  Helaas	  verstapte	  ik	  
me	  in	  de	  tweede	  game,	  dus	  mijn	  lichaam	  begon	  te	  
sputteren.	  Helaas	  voor	  mijn	  spieren	  en	  botten	  moest	  
ik	  ook	  nog	  de	  derde	  pot	  spelen....	  Deze	  speler,	  de	  
vrolijkste	  van	  allemaal,	  had	  er	  zin	  in	  en	  ik	  zat	  maar	  te	  
denken	  hoe	  ik	  de	  lijdensweg	  zo	  kort	  mogelijk	  kon	  
houden....	  verlies	  partij...	  niet	  geheel	  onver-‐
wacht....	  Wat	  ik	  nog	  wel	  even	  wil	  vermelden	  is	  dat	  
Frank	  Bilius	  weer	  een	  dag	  van	  zijn	  leven	  had...	  hij	  
won	  drie	  partijen,	  waardoor	  de	  einduitslag	  toch	  nog	  
in	  het	  voordeel	  van	  ons	  uitviel:	  6-‐4	  gewonnen....	  
alweer	  hoera!	  	  
	  
Na	  het	  spelen	  even	  rustig	  zitten,	  cola-‐vieux	  en	  een	  
heerlijk	  haassatė	  (dank	  Paul)	  erbij	  en	  daarna	  om	  half	  
10	  richting	  bowlingcentrum,	  waar	  we	  met	  een	  groep	  
even	  ouderwets	  een	  balletje	  gingen	  gooien...	  ik	  heb	  
Henk	  Klein	  en	  Geert	  wel	  eens	  beter	  zien	  gooien..	  
Daar	  staat	  tegenover	  dat	  Patrick	  v	  Dijk	  de	  bal	  zo	  goed	  
wist	  te	  gooien	  dat	  de	  kegels	  al	  begonnen	  te	  beven	  	  
(vervolg	  op	  blz:	  12)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  9)	  
wanneer	  hij	  zich	  aan	  het	  begin	  van	  de	  baan	  ver-‐
toonde	  haha....	  Al	  met	  al	  was	  het	  weer	  erg	  gezellig,	  
zo'n	  avondje.	  Helaas	  was	  voor	  mij	  het	  bowlen	  zelf	  
niet	  zo	  erg	  geslaagd...	  mijn	  rug	  was	  er	  na	  een	  half	  
uurtje	  wel	  klaar	  mee....	  Die	  vond	  dat	  ik	  die	  dag	  wel	  
genoeg	  gedaan	  had....	  
	  
Zondag,	  the	  day	  after:	  erg	  moeizaam	  mijn	  bed	  
uitgekomen...	  spierpijn,	  rugpijn	  en	  last	  van	  mijn	  lies...	  
Ik	  val	  nog	  net	  niet	  uit	  elkaar...	  Gelukkig	  was	  het	  mooi	  
weer,	  dus	  lekker	  met	  de	  kids	  wezen	  wandelen	  op	  de	  
pier	  van	  Huizen...	  en	  de	  rest	  van	  de	  dag	  rustig	  aan	  
gedaan....	  	  Nou	  tot	  zover	  mijn	  tafeltennisweek....	  	  
Het	  is	  een	  wat	  uitgebreider	  verhaal	  geworden,	  maar	  
ach	  zo	  vaak	  schrijf	  ik	  nu	  ook	  weer	  niet	  voor	  het	  	  
clubblad	  :)	  	  	  
	  
Als	  laatste	  rest	  mij	  de	  eer	  de	  'pen'	  door	  te	  geven	  aan	  
de	  volgende	  schrijver	  van	  de	  tafeltennisweek	  van......	  
Danny	  Harthoorn....	  Ruim	  een	  jaar	  nu	  mijn	  teamge-‐
noot	  en	  elke	  week	  druk	  aan	  het	  trainen	  om	  nog	  be-‐
ter	  te	  worden.....	  	  	  
	  
Groeten	  André	  	  
	  

Nederlandse dames kanshebbers bij de 
 Europese Kampioenschappen 

 
De	  Nederlandse	  tafeltennisdames	  zullen	  tijdens	  de	  
Europese	  Kampioenschappen	  enkel-‐	  en	  dubbelspel	  in	  
Denemarken	  een	  aardig	  woordje	  mee	  gaan	  spreken.	  
Immers,	  de	  dames	  hebben	  in	  2011	  uitstekend	  ge-‐
presteerd	  en	  dus	  zijn	  de	  verwachtingen	  hoog	  ge-‐
spannen.	  Nederland	  werd	  in	  2011	  voor	  de	  4e	  keer	  
Europees	  Kampioen	  bij	  de	  landenteams,	  Li	  Jiao	  werd	  
Europees	  kampioene	  enkelspel	  en	  Li	  Jie	  en	  Elena	  Ti-‐
mina	  haalden	  de	  bronzen	  plak	  in	  het	  dubbelspel	  bin-‐
nen.	  
	  
Dit	  jaar	  is	  de	  opzet	  anders:	  de	  landenwedstrijd	  zal	  
pas	  in	  2013	  weer	  gespeeld	  worden.	  Deze	  keer	  gaat	  
het	  dus	  om	  het	  enkelspel	  en	  het	  dubbelspel.	  Li	  Jiao	  
en	  Li	  Jie	  zijn	  beiden	  kanshebbers	  voor	  de	  titel	  (Li	  Jiao	  
verdedigt	  haar	  titel	  van	  2011).	  Samen	  zullen	  zij	  ook	  
een	  dubbel	  vormen,	  wat	  uiteraard	  ook	  kansen	  heeft.	  
Naast	  genoemde	  dames	  zullen	  ook	  Linda	  Creemers	  
en	  Britt	  Eerland	  in	  Denemarken	  spelen.	  Ook	  al	  zijn	  
beide	  dames	  geen	  echte	  kanshebbers,	  	  
	  
ze	  kunnen	  wel	  voor	  een	  verrassing	  zorgen!	  De	  Euro-‐
pese	  Kampioenschappen	  zullen	  gehouden	  worden	  
van	  17	  tot	  21	  oktober	  in	  Herning,	  Denemarken.	  
	  

 

 
	  

Wist u dat…………… 
	  
Gijs	  Molenaar,	  al	  jaren	  onze	  sterkste	  Huizer	  speler,	  
staat	  in	  de	  ranglijst	  van	  de	  beste	  spelers	  van	  Neder-‐
land.	  Gijs	  is	  gestegen	  van	  plaats	  118	  en	  neemt	  per	  1	  
juli	  plaats	  101	  in!!!	  
	  
André	  Rebel	  vinden	  we	  terug	  op	  plaats	  222	  (geste-‐
gen	  van	  270),	  Frank	  Bilius	  zakt	  van	  283	  naar	  301,	  
Danny	  Harthoorn	  gaat	  van	  365	  naar	  382.	  
	  
Gezien	  het	  feit,	  dat	  onze	  heren	  eigenlijk	  alleen	  pun-‐
ten	  scoren	  via	  de	  competitie	  en	  afdelingskampioen-‐
schappen	  mogen	  we	  toch	  zeggen,	  dat	  ze	  het	  goed	  
doen!	  

 
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	  ant-‐
woorden	  leren	  wij	  de	  ereleden	  (weer)	  beter	  kennen	  
en	  krijgen	  we	  meer	  begrip	  voor	  het	  besluit	  van	  de	  
vereniging	  om	  juist	  die	  leden	  te	  benoemen	  tot	  erelid.	  
	  In	  eerdere	  Voltreffers	  hebben	  alle	  ereleden	  de	  vra-‐
gen	  beantwoord,	  behalve	  ikzelf,	  Henk	  Oversteegen.	  
Ik	  ben	  het	  laatst	  als	  erelid	  benoemd,	  dus	  ik	  sluit	  de	  
rij.	  
	  	  

 1.	  	  Henk,	  vertel	  eens	  in	  het	  kort	  hoelang	  je	  al	  lid	  bent	  
van	  de	  vereniging	  en	  hoe	  je	  ertoe	  bent	  gekomen	  om	  
te	  gaan	  tafeltennissen.	  
	  	  
Ik	  ben	  in	  het	  voorjaar	  van	  1978	  lid	  van	  de	  TTV	  Huizen	  
geworden.	  Ik	  had	  pas	  een	  andere	  baan.	  Daar	  
moesten	  we	  overblijven	  tussen	  de	  middag.	  Er	  stond	  
een	  tafeltennistafel,	  je	  begrijpt	  dat	  daar	  dus	  op	  
gespeeld	  werd.	  Er	  was	  een	  collega	  die	  een	  beetje	  kon	  
tafeltennissen.	  Hij	  won	  steeds	  van	  me	  en	  dan	  keek	  hij	  
me	  op	  een	  manier	  aan	  die	  ik	  niet	  prettig	  vond.	  Hij	  zei	  
niets	  vervelends,	  maar	  ik	  dacht	  zijn	  gedachte	  te	  kun-‐
nen	  raden.	  Ik	  nam	  me	  toen	  voor	  om	  zo	  snel	  mogelijk	  
beter	  te	  worden	  dan	  hij.	  Ik	  moest	  leren	  tafeltennis-‐
sen.	  Daarom	  werd	  ik	  dus	  lid,	  in	  eerste	  instantie	  niet	  
omdat	  ik	  tafeltennissen	  echt	  leuk	  vond,	  maar	  omdat	  
ik	  van	  mijn	  collega	  wilde	  winnen.	  (vervolg	  op	  blz:	  13)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  12)	  
2. Welke	  functies	  heb	  je	  zoal	  binnen	  	  de	  

	  	  	  	  	  	  	  	  verenigingvervuld?	  
	  	  
Er	  zijn	  al	  aardig	  wat	  functies	  door	  mij	  vervuld.	  Het	  
begon	  met	  een	  taak	  binnen	  de	  ZKC,	  daarna	  ben	  ik	  
een	  aantal	  jaren	  secretaris	  geweest,	  vervolgens	  weer	  
bij	  de	  ZKC,	  daarna	  bij	  de	  TCS	  en	  de	  laatste	  jaren	  heb	  
ik	  alleen	  maar	  een	  paar	  taken	  binnen	  de	  club	  en	  geen	  
functies	  meer.	  

	  
3. Hoelang	  heb	  je	  competitie	  gespeeld	  en	  in	  	  
	  	  	  	  	  welke	  klasse(n)?	  	  	  

	  	  
Ik	  speel	  nog	  steeds	  competitie.	  Ik	  ben	  begonnen	  in	  de	  
zesde	  klas,	  team	  17.	  Ik	  weet	  niet	  meer	  met	  wie	  ik	  
toen	  in	  een	  team	  speelde.	  Ik	  heb	  echter	  in	  het	  begin	  
steeds	  in	  een	  ander	  team	  gespeeld	  meestal	  in	  de	  
zesde	  en	  vijfde	  klas.	  Eén	  van	  die	  eerste	  teams	  herin-‐
ner	  ik	  me	  nog	  wel.	  Dat	  was	  met	  Gerrit	  Schipper	  en	  
Piet	  Traarbach	  en	  Cees	  Visser.	  Toen	  Piet	  uit	  dat	  team	  
wegging	  was	  ik	  degene	  die	  moest	  rijden.	  Nu	  is	  
oriëntatie	  in	  het	  donker	  niet	  mijn	  sterkste	  kant.	  We	  
hebben	  met	  z’n	  drieën	  wat	  afgedwaald	  in	  de	  polder.	  
Gelukkig	  was	  er	  een	  heavy	  metal	  uurtje	  op	  de	  radio.	  
In	  ieder	  geval	  was	  Cees	  dan	  tevreden.	  De	  eerste	  jaren	  
was	  ik	  vaak	  alleen	  op	  de	  club.	  De	  laatste	  twintig	  jaar	  
heb	  ik	  overwegend	  vijfde	  en	  vierde	  klas	  gespeeld.	  
Een	  aantal	  jaren	  heb	  ik	  erg	  leuk	  met	  Rien	  v.d.Putten,	  
Peter	  v.d.Broek	  en	  Chris	  van	  Leeuwen	  gespeeld	  in	  de	  
vierde	  klasse.	  Het	  team	  viel	  uit	  elkaar	  en	  ik	  sloot	  me	  
aan	  bij	  Pieter	  Kos,	  Klaas	  Kooij	  en	  Pieter	  Honing.	  In	  
dat	  team	  was	  Volendam	  ons	  voorbeeld;	  promotie	  
naar	  de	  vierde	  klasse	  en	  daarna	  weer	  degradatie.	  Na	  
een	  aantal	  jaren	  hield	  Pieter	  Honing	  het	  voor	  gezien,	  
twee	  seizoenen	  later	  hield	  ook	  Klaas	  er	  mee	  op.	  
Pieter	  Kos	  en	  ik	  sloten	  ons	  aan	  bij	  Alex	  Smit	  en	  Joop	  
Rövekamp,	  of	  sloten	  zij	  zich	  bij	  ons	  aan?Ik	  vraag	  het	  
ze	  maar	  niet.	  
Sinds	  dit	  seizoen	  spelen	  Pieter	  en	  ik	  met	  Bert	  
Jongerden	  en	  Piet	  Knop	  in	  de	  vierde	  klas.	  Daar	  zal	  ik	  
toch	  wel	  weer	  flink	  voor	  moeten	  trainen.	  

	  	  
4. Heb	  je	  ook	  echt	  leuke	  dingen	  meegemaakt	  	  
	  	  	  	  	  	  binnen	  de	  vereniging?	  
	  	  
Oh	  ja,	  eigenlijk	  was	  het	  meteen	  vanaf	  het	  begin	  leuk	  
en	  gezellig.	  Toen	  ik	  lid	  werd	  was	  de	  TTV	  de	  grootste	  
vereniging	  van	  Nederland.	  De	  beide	  gymzalen	  
werden	  elke	  dag	  bespeeld.	  Er	  werd	  gebruik	  gemaakt	  
van	  een	  kookwekker.	  Iedereen	  kon	  een	  bepaalde	  tijd	  
spelen,	  dan	  ging	  de	  wekker	  en	  dan	  moest	  men	  aan	  
tafel	  plaats	  maken	  voor	  de	  volgende	  ploeg	  spelers.	  
Het	  was	  dan	  dringen	  hoor.	  Omdat	  ik	  in	  het	  begin	  al-‐
leen	  was	  zat	  ik	  vaak	  aan	  de	  bar.	  Soms	  werd	  ik	  	  

	  
	  
weggekeken,	  want	  de	  mensen	  die	  uit	  de	  zaal	  
kwamen	  wilden	  aan	  de	  bar	  zitten.	  De	  bar	  was	  toen	  
kleiner	  dan	  nu	  en	  er	  was	  nog	  geen	  keuken.	  Waar	  nu	  
de	  spoelbak	  is,	  stond	  een	  schot	  en	  daar	  achter	  was	  
het	  culinaire	  gebeuren.	  Dat	  stelde	  nog	  niet	  zo	  veel	  
voor.	  Er	  stond	  een	  pan	  op	  een	  elektrisch	  plaatje	  en	  
daar	  werd	  kant	  en	  klare	  saté	  in	  verwarmd	  en	  er	  stond	  	  
een	  tostiapparaat.	  Als	  Jan	  Visser	  bardienst	  had,	  bijna	  
drie	  keer	  in	  de	  week,	  dan	  hoorde	  men	  soms	  een	  
geschraap	  vanachter	  het	  schot.	  Wij	  zeiden	  dan	  tegen	  
elkaar	  dat	  black	  beauty	  weer	  langs	  kwam.	  De	  tosti’s	  
werden	  dan	  weer	  op	  kleur	  geschraapt.	  
Henk	  Klein	  en	  Geert	  Molenaar	  waren	  toen	  nog	  broe-‐
kies,	  die	  er	  een	  groot	  genoegen	  in	  schepten	  om	  on-‐
genuanceerde	  discussies	  aan	  te	  gaan	  met	  mij.	  Mee-‐
stal	  ging	  dat	  over	  militaire	  dienst	  en	  praatjes	  over	  
linkse	  en	  rechtse	  politieke	  standpunten.	  Als	  ik:	  “	  
rood”	  zei,	  dan	  zeiden	  zij:	  ”zwart”,toch	  waren	  het	  toen	  
geen	  beroerde	  jongens.	  
	  
Toen	  ik	  mijn	  eerste	  functie	  binnen	  de	  club	  kreeg,	  het	  
regelen	  van	  de	  zaaldienst,	  leerde	  ik	  al	  snel	  de	  leden	  
kennen.	  Er	  waren	  altijd	  mensen	  die	  op	  een	  vaste	  dag	  
de	  club	  wel	  wilden	  openen,	  de	  tafels	  opzette;,	  de	  club	  
weer	  afsluiten	  gebeurde	  onder	  verantwoording	  van	  
de	  bardienst.	  De	  zaaldienst	  kreeg	  daar	  een	  paar	  con-‐
sumptiebonnen	  voor.	  Meestal	  werden	  die	  meteen	  
gebruikt	  voor	  een	  kopje	  koffie	  en	  later	  op	  de	  avond	  
een	  koud	  drankje.	  Voor	  de	  dagen	  die	  niet	  makkelijk	  te	  
voorzien	  waren	  van	  een	  zaaldienst	  kon	  ik	  altijd	  wel	  
een	  beroep	  doen	  op	  Tom	  Polak	  (nu	  een	  van	  de	  betere	  
scheidsrechters	  van	  Nederland).	  Tom	  is	  erg	  zuinig.	  Hij	  
spaarde	  de	  consumptiebonnen	  op	  en	  als	  er	  competi-‐
tie	  gespeeld	  werd	  betaalde	  hij	  met	  die	  bonnen.	  Hij	  
speelde	  in	  een	  team	  waarvan	  de	  spelers	  aardig	  wat	  
consumpties	  nuttigden.	  Ik	  denk	  dat	  het	  soms	  wel	  
eens	  een	  lichte	  vorm	  van	  wrevel	  opwekte	  als	  Tom	  
weer	  met	  bonnen	  betaalde.	  Het	  bestuur	  maakte	  op	  
een	  gegeven	  ogenblik	  een	  einde	  aan	  de	  beloning	  voor	  
de	  zaaldienst.	  Tom	  had	  toen	  nog	  een	  hele	  rol.	  Die	  
waren	  niet	  meer	  in	  te	  leveren.	  Om	  toch	  aan	  spelen	  
toe	  te	  komen	  heb	  ik	  een	  paar	  vrienden	  ook	  lid	  gema-‐
akt.	  	  
	  
Toen	  werden	  al	  die	  discussies	  aan	  de	  bar	  een	  stuk	  
minder.	  Het	  feit	  dat	  ik	  het	  eerste	  jaar	  weinig	  aan	  
spelen	  toekwam,	  heeft	  wel	  een	  gevolg	  gehad	  voor	  
mijn	  handelen	  binnen	  de	  club.	  Ik	  zorg	  er	  nu	  voor,	  dat	  
als	  ik	  vrij	  speel	  dat	  er	  niemand	  aan	  de	  kant	  zit.	  Ik	  
probeer	  te	  regelen	  dat	  iedereen	  die	  alleen	  komt	  ook	  
speelt.	  Ik	  verzorg	  op	  donderdag	  het	  bezig	  zijn	  van	  de	  
recreanten	  en	  daar	  is	  het	  nu	  gewoonte	  geworden	  dat	  
iedereen	  met	  iedereen	  speelt.	  
(vervolg	  op	  blz:	  14)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  13)	  
	  Toen	  ik	  pas	  op	  de	  club	  kwam	  heb	  ik	  op	  de	  
woensdagavond	  als	  er	  training	  was	  wel	  aan	  de	  kant	  
gezeten,	  omdat	  niemand	  bereid	  was	  om	  te	  wisselen.	  
Ik	  heb	  ook	  een	  poos	  op	  een	  vaste	  avond	  bardienst	  
gedaan,	  dat	  was	  ook	  erg	  leuk.	  Er	  waren	  leuke	  
gesprekken	  en	  de	  kwinkslagen	  gingen	  over	  en	  weer.	  
Ik	  heb	  ze	  zelfs	  een	  poosje	  opgeschreven.	  Rien	  v.	  
d.Putten	  had	  toen	  de	  redactie	  van	  de	  Voltreffer.	  Hij	  
maakte	  daar	  leuke	  stukjes	  van.	  Hoewel	  tafeltennis	  
datgene	  is	  waar	  iedereen	  voor	  komt,	  is	  er	  altijd	  wel	  
een	  nevenactiviteit.	  Toen	  ik	  de	  club	  nog	  regelmatig	  
bezocht	  was	  dat	  kraken.	  Met	  Gerrit	  Schipper.	  Greet	  
Klein	  en	  Henk	  v.d.Hulst	  hebben	  na	  het	  tafeltennis	  
menig	  uurtje	  gekraakt.	  Toen	  men	  overging	  op	  darten	  
ben	  ik	  afgehaakt.	  Tegenwoordig	  wordt	  er	  op	  
vrijdagavond	  gepokerd.	  Op	  vrijdagavond	  ben	  ik	  echt-‐
er	  niet	  zo	  vaak	  op	  de	  club.	  Gesprekken	  aan	  de	  bar	  zijn	  
er	  echter	  nog	  altijd.	  Uit	  een	  van	  die	  gesprekken	  heb	  ik	  
mijn	  bemoeienissen	  met	  de	  jeugd	  overgehouden.	  Er	  
is	  een	  tijd	  geweest	  dat	  Huizen	  en	  Bijmaat	  één	  team	  
hadden	  in	  de	  tweede	  divisie.	  Na	  twee	  of	  drie	  
seizoenen	  liep	  dat	  spaak.	  Het	  team	  viel	  uit	  elkaar	  en	  
de	  TTV	  Huizen	  bleef	  alleen	  met	  Gijs	  over	  om	  de	  
tweede	  divisie	  te	  bemensen.	  Dat	  ging	  natuurlijk	  niet	  
en	  daar	  werd	  aan	  de	  bar	  over	  gesproken.	  Ik	  had	  een	  
gesprekje	  met	  Patrick	  van	  Dijk.	  Ik	  stelde	  hem	  voor	  om	  
dan	  maar	  tweede	  divisie	  te	  gaan	  spelen.	  Hij	  gaf	  aan	  
dat	  dat	  niet	  kon,	  want	  hij	  begeleidde	  een	  jeugdteam	  
en	  dat	  was	  belangrijk.	  Als	  hij	  tweede	  divisie	  ging	  spe-‐
len	  zou	  ik	  zijn	  jeugdteam	  overnemen.	  Dat	  jeugdteam	  
ben	  ik	  gaan	  begeleiden,	  of	  hij	  tweede	  divisie	  is	  gaan	  
spelen	  kan	  ik	  me	  niet	  herinneren.	  Werken	  met	  de	  
jeugd	  was	  en	  is	  veel	  leuker	  dan	  ik	  me	  ooit	  had	  
voorgesteld.	  Ik	  doe	  dat	  dan	  ook	  al	  jaren	  met	  plezier	  
en	  er	  gebeurt	  altijd	  wel	  iets	  leuks.	  
	  	  
5. Zijn	  er,	  sinds	  jij	  lid	  bent,	  veel	  dingen	  veranderd	  	  
	  	  	  	  	  	  binnen	  de	  vereniging?	  

	  	  
Het	  meest	  opvallende	  is	  dat	  het	  veel	  rustiger	  is	  ge-‐
worden;	  waren	  we	  de	  grootste	  club	  van	  Nederland	  
met	  bijna	  250	  leden	  toen	  ik	  lid	  werd,	  nu	  hebben	  we	  
net	  de	  helft.	  Bestuurlijk	  is	  het	  wel	  anders	  geworden,	  
meer	  gestructureerd.	  Ik	  heb	  zelf	  een	  aantal	  jaren	  in	  
het	  bestuur	  gezeten	  en	  ik	  moet	  dan	  ook	  met	  enig	  
schaamtegevoel	  zeggen	  dat	  ik	  mede	  debet	  ben	  
geweest	  aan	  een	  minder	  gestructureerde	  periode	  
van	  de	  club.	  Besturen	  is	  niet	  mijn	  pakkie	  an.	  
Ik	  moet	  echter	  ook	  toegeven	  dat	  ik	  als	  doener	  in	  de	  
club	  toch	  wel	  eens	  last	  heb	  van	  de	  overgestruc-‐
tureerde	  bestuursvorm.	  

	  	  
	  
	  

	  
	  

6. 	  Zou	  jij	  veranderingen	  binnen	  de	  club	  willen	  aan-‐
brengen	  als	  je	  daar	  de	  kans	  voor	  zou	  hebben?	  
	  
We	  hebben	  een	  goed	  functionerende	  club.	  Alleen	  is	  
het	  noodzakelijk	  om	  de	  vinger	  aan	  de	  pols	  te	  houden.	  
Willen	  we	  in	  de	  toekomst	  niet	  een	  vergrijzende	  club	  
worden	  dan	  zullen	  we	  er	  voor	  moeten	  zorgen	  dat	  er	  
een	  grotere	  toevloed	  van	  jeugd	  komt.	  Hoe	  dat	  ger-‐
egeld	  moet	  worden	  weet	  ik	  niet	  precies.	  Er	  zal	  wel	  
voor	  voldoende	  deskundig	  kader	  gezorgd	  moeten	  
worden.	  Op	  dit	  moment	  is	  er	  te	  weinig	  kader.	  Daar	  
wordt	  roofbouw	  op	  gepleegd.	  Misschien	  dat	  het	  
opheffen	  van	  de	  regel	  dat	  leden	  geen	  financiële	  bi-‐
jdrage	  kunnen	  krijgen	  voor	  inspanning	  die	  ze	  doen	  
opgeheven	  kan	  worden.	  waardoor	  leden	  die	  verstand	  
van	  tafeltennis	  hebben	  makkelijker	  overgehaald	  kun-‐
nen	  worden	  om	  hun	  kennis	  over	  te	  dragen	  aan	  de	  
jeugd.	  
	  	  

7. Meer	  dan	  10%	  van	  de	  leden	  is	  erelid,	  geeft	  dat	  niet	  
een	  bepaalde	  waardevermindering	  aan	  het	  begrip	  
erelid?	  Licht	  je	  antwoord	  toe!	  

8. 	  
Ik	  heb	  bij	  andere	  verenigingen	  geïnformeerd	  hoe	  het	  
erelidmaatschap	  bij	  hen	  geregeld	  is.	  Geen	  enkele	  
vereniging	  gaf	  daar	  een	  rechtstreeks	  antwoord	  op.	  Er	  
kwamen	  antwoorden	  als:”zoiets	  is	  er	  bij	  ons	  ook.”.	  
Misschien	  zou	  de	  club	  er	  iets	  aan	  toe	  moeten	  voegen.	  
Ajax	  heeft	  een	  mister	  Ajax,	  dat	  is	  Sjaak	  Zwart	  en	  die	  
is	  erelid.	  Wij	  hebben	  een	  mister	  Huizen,	  dat	  is	  Gijs	  
Molenaar,	  maar	  die	  is	  geen	  erelid.	  Naar	  mijn	  weten	  
doet	  Gijs	  meer	  voor	  de	  TTV	  dan	  Sjaak	  voor	  Ajax.	  
Maak	  Gijs	  erelid.	  
	  	  
Henk	  Oversteegen	  
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Algemene jeugdzaken 

	  
De	  competitie	  is	  een	  paar	  weken	  onderweg	  en	  wij	  
zijn	  goed	  bezig.	  
We	  begonnen	  de	  competitie	  met	  een	  gezellige	  sa-‐
menkomst	  op	  dinsdagavond	  11	  september	  2012.	  Tij-‐
dens	  deze	  avond	  hebben	  wij	  met	  alle	  competitiespe-‐
lende	  jeugdleden,	  hun	  begeleiders	  en	  hun	  ouders	  
gesproken	  over	  wat	  er	  allemaal	  moet	  gebeuren	  om	  
de	  competitie	  goed	  van	  start	  te	  laten	  gaan.	  We	  heb-‐
ben	  onder	  het	  genot	  van	  een	  kopje	  koffie	  uitgelegd	  
wat	  het	  betekent	  voor	  de	  jeugd	  om	  competitie	  te	  
spelen	  en	  wat	  het	  ook	  voor	  de	  begeleiders	  en	  voor	  
de	  ouders	  betekent	  dat	  hun	  kind	  competitie	  speelt.	  
Alle	  punten	  hebben	  we	  even	  belicht	  zoals,	  waar	  
moet	  je	  zijn,	  hoe	  laat	  gaan	  we	  weg,	  wie	  kan	  je	  berei-‐
ken	  als	  er	  iets	  gebeurt	  en	  meer	  van	  deze	  zeer	  belang-‐
rijke	  vragen.	  	  
De	  agenda	  die	  in	  het	  competitieboekje	  staat	  dat	  elke	  
competitiespelend	  jeugdlid	  heeft	  gekregen	  hebben	  
we	  ook	  doorgenomen	  en	  ook	  de	  BC	  toernooien	  die	  
er	  aankomen,	  zoals	  binnenkort	  het	  BC	  toernooi	  
Hoorn	  op	  20	  en	  21	  oktober	  2012,	  hebben	  we	  be-‐
sproken.	  	  
Het	  was	  een	  leuke	  en	  nuttige	  avond.	  
	  
Voor	  het	  Kindertafeltennisfeest	  (KTTF)	  dat	  op	  zater-‐
dag	  8	  december	  2012	  gehouden	  wordt	  zal	  de	  	  TTV	  
Huizen	  alle	  scholen	  van	  Huizen	  uitnodigen.	  Wij	  vra-‐
gen	  om	  jullie	  hulp	  om	  samen	  met	  de	  TCJ	  het	  Kinder-‐
tafeltennisfeest	  weer	  een	  geslaagde	  dag	  te	  laten	  
worden.	  
	  
Na	  het	  KTTF	  volgt	  het	  Oliebollentoernooi.	  Tijdens	  dit	  
toernooi	  kunnen	  alle	  spelers	  die	  ook	  aan	  het	  KTTF	  
hebben	  meegedaan	  en	  het	  zo	  leuk	  vonden	  dat	  ze	  
nog	  wel	  een	  keer	  een	  tafeltennistoernooi	  meewillen	  
maken	  het	  nogmaals	  proberen.	  Het	  Oliebollentoer-‐
nooi	  wordt	  dit	  jaar	  voor	  de	  60e	  keer	  gehouden	  (dat	  
mag	  je	  toch	  niet	  missen!)	  en	  is	  op	  vrijdag	  28	  decem-‐
ber	  2012	  vanaf	  ongeveer	  11.00	  uur.	  De	  exacte	  tijd	  
vind	  je	  binnenkort	  in	  de	  kantine	  en	  op	  de	  website	  
van	  de	  TTV	  Huizen,	  www.ttvhuizen.nl.	  	  

	  
	  

Het	  Oliebollentoernooi	  is	  voor	  alle	  jeugdspelers,	  leden	  
en	  niet-‐leden.	  	  
	  

Aan	  de	  afdelingskampioenschappen	  doen	  alle	  com-‐
petitiespelende	  jeugdleden	  mee.	  	  
De	  afdelingskampioenschappen	  worden	  gespeeld	  
voor	  de	  hogere	  jeugd	  op	  zaterdag	  12	  januari	  2013	  en	  
voor	  de	  lagere	  jeugd	  op	  zaterdag	  19	  januari	  2013.	  Er	  
zal	  in	  de	  kantine	  een	  lijst	  komen	  te	  hangen	  met	  alle	  
informatie.	  	  
	  
Wat	  betreft	  de	  zaterdagopening	  willen	  wij	  jullie	  nog	  
vertellen	  dat	  er	  altijd	  vrij	  gespeeld	  kan	  worden.	  Als	  er	  
competitie	  gespeeld	  wordt	  op	  zaterdag,	  dan	  is	  er	  
meestal	  wel	  een	  tafel	  vrij	  waar	  op	  gespeeld	  kan	  wor-‐
den.	  Als	  er	  geen	  competitie	  gespeeld	  wordt,	  in	  de	  
vrije	  weken,	  is	  de	  club	  open	  van	  12.00	  uur	  tot	  14.00	  
uur.	  Als	  er	  om	  12.30	  uur	  geen	  spelers	  zijn	  dan	  gaat	  
de	  club	  weer	  dicht.	  
	  
In	  de	  recreantengroep	  op	  vrijdag	  zijn	  er	  twee	  nieuwe	  
spelers	  bijgekomen	  en	  dat	  vinden	  wij	  heel	  leuk.	  Wij	  
verwachten	  dat	  ze	  het	  goed	  naar	  hun	  zin	  zullen	  heb-‐
ben	  bij	  de	  TTV	  Huizen.	  
Gijs	  heeft	  ook	  weer	  een	  speler	  doorgestuurd	  naar	  
John.	  Deze	  speler	  traint	  nu	  mee	  in	  de	  eerste	  jeugd-‐
groep.	  Misschien	  zijn	  er	  nog	  wel	  meer	  spelers	  die	  ook	  
in	  de	  eerste	  jeugdgroep	  op	  dinsdag	  (17.45	  uur	  tot	  
18.45	  uur)	  willen	  en	  kunnen	  mee	  trainen,	  er	  zijn	  nog	  
een	  paar	  plaatsen	  vrij	  in	  deze	  groep.	  Wil	  je	  verder	  
met	  tafeltennis?	  Bespreek	  dit	  met	  Gijs	  en	  hij	  vertelt	  
wel	  wat	  je	  moet	  doen.	  
	  
Als	  laatste	  willen	  wij	  alle	  jeugdspelers	  heel	  veel	  suc-‐
ces	  wensen	  bij	  de	  training	  en	  in	  de	  rest	  van	  de	  com-‐
petitie.	  Blijf	  sportief	  en	  maak	  er	  wat	  moois	  van.	  
	  
Namens	  de	  TCJ	  
Cees	  Lam	  	  
	  
	  

	  
Wist u dat…………… 

	  
	  
Bij	  de	  jongens	  vinden	  we	  Sander	  Lam	  op	  de	  3e	  plaats	  
bij	  de	  junioren	  B.	  In	  dezelfde	  klasse	  staat	  Maxim	  van	  
der	  Kaaij	  78e.	  
	  
Bij	  de	  jongens	  Kadetten	  B	  staat	  Mak	  Temmet	  47e.	  
Bij	  de	  meisjes	  Junioren	  B	  vinden	  we	  Kristel	  Koelewijn	  
terug	  op	  plaats	  55.	  	  
 
 



17 
 

 
Competitie 

	  	  
De	  helft	  van	  de	  competitie	  zit	  er	  al	  weer	  op	  en	  ik	  
dacht	  met	  een	  redelijk	  resultaat.	  
We	  zijn	  met	  7	  teams	  van	  start	  gegaan,	  waarvan	  1	  in	  
de	  landelijke	  en	  6	  in	  de	  afdelingscompetitie.	  
	  
Huizen	  1:	  zit	  in	  een	  heel	  zware	  poule	  met	  Hilversum	  
en	  Scilla	  en	  staan	  op	  de	  helft	  van	  de	  competitie	  op	  de	  
4e	  plaats.	  In	  deze	  poule	  staan	  2	  teams	  erg	  laag,	  2	  
teams	  (waaronder	  Huizen)	  staan	  in	  de	  middenmoot	  
en	  2	  teams	  steken	  er	  bovenuit.	  Dat	  zijn	  H’sum	  en	  
Scilla,	  welke	  denk	  ik	  dan	  ook	  voor	  het	  kampioen-‐
schap	  gaan,	  maar	  als	  wij	  dan	  3e	  worden	  is	  het	  ook	  
niet	  slecht.	  Toch?!	  
Sander	  Lam	  staat	  hier	  het	  hoogst	  met	  3	  wedstrijden	  
meer	  gewonnen	  dan	  Rens	  Boer	  en	  daar	  onder	  staat	  
Maxim	  vd	  Kaaij	  met	  1	  wedstrijd	  minder	  gespeeld	  
.	  
Huizen	  2:	  zij	  komen	  uit	  in	  de	  1e	  klasse	  en	  de	  stand	  is	  
hier	  een	  beetje	  vertekenend,	  omdat	  zij	  nog	  maar	  3	  
van	  de	  5	  wedstrijden	  hebben	  gespeeld	  door	  omstan-‐
digheden	  bij	  de	  tegenstanders.	  
Zij	  staan	  dan	  ook	  momenteel	  op	  de	  laatste	  plaats,	  
maar	  dat	  zal	  ongetwijfeld	  veranderen	  als	  zij	  net	  
zoveel	  hebben	  gespeeld.	  
Mak	  Temmet	  staat	  hier	  met	  3	  uit	  3	  het	  hoogst,	  dan	  
Yoeri	  Tax	  met	  2	  uit	  3	  en	  dan	  Toon	  Verkerk	  met	  1	  uit	  3	  
wedstrijden.	  Maar	  ik	  denk	  dat	  hier	  nog	  veel	  gaat	  ve-‐
randeren	  in	  ons	  voordeel.	  
	  
Huizen	  3:	  zij	  komen	  uit	  in	  de	  2e	  klasse	  en	  dat	  doen	  zij	  
heel	  goed	  gezien	  de	  2e	  plaats	  waar	  zij	  momenteel	  
verkeren.	  
Hier	  staan	  Kristel	  Koelewijn	  en	  Pardis	  Faqiri	  gelijk	  in	  
punten,	  elk	  heeft	  9	  uit	  4	  wedstrijden,	  Louise	  Kos	  
komt	  op	  7	  uit	  4	  en	  Mod	  Temmet	  komt	  uit	  op	  5	  uit	  3	  
wedstrijden.	  
Dus	  wie	  weet	  zit	  hier	  nog	  wel	  een	  kampioenschap	  in.	  
Zij	  moeten	  dan	  de	  volgende	  wedstrijd	  in	  ieder	  geval	  
afrekenen	  met	  Almeerspin,	  dat	  is	  al	  op	  27	  oktober.	  
Zij	  staan	  4	  punten	  voor	  op	  ons,	  dus	  zet	  hem	  op	  
jongens	  en	  meisjes,	  het	  moet	  kunnen!	  Laat	  Harry	  
trots	  op	  jullie	  zijn,	  wij	  offeren	  ons	  wel	  weer	  op	  om	  
naar	  zijn	  gezeur	  te	  luisteren.	  Dat	  hebben	  wij	  er	  wel	  
voor	  over	  als	  jullie	  winnen.	  
	  
Huizen	  4:	  zij	  spelen	  in	  de	  3e	  klasse	  en	  doen	  dat	  ook	  
heel	  redelijk.	  Jammer	  dat	  Arianne	  er	  3	  weken	  tussen	  
uit	  was	  vanwege	  een	  achillespeesblessure,	  maar	  dat	  
is	  nu	  weer	  over.	  
Jullie	  staan	  op	  de	  3e	  plaats.	  Dat	  is	  op	  zich	  al	  best	  
goed,	  maar	  misschien	  zit	  er	  nog	  wel	  iets	  meer	  in.	  Hi-‐
er	  staat	  Timo	  Weinberg	  met	  7	  uit	  3	  wedstrijden	  het	  	  

	  

	  
hoogst,	  Fabio	  Lemson	  heeft	  er	  6	  uit	  4	  evenals	  Tim	  
Hoek.	  Jasper	  Tax	  heeft	  er	  2	  uit	  2	  en	  Arianne	  Boot	  
heeft	  nog	  niet	  kunnen	  scoren,	  maar	  hopelijk	  komt	  
dat	  ook	  weer	  goed.	  
	  
Huizen	  5:	  uitkomend	  in	  de	  6e	  klasse	  doet	  het	  ook	  
heel	  goed,	  gezien	  hun	  1e	  plaats	  op	  dit	  moment.	  
Jongens,	  probeer	  dit	  vol	  te	  houden,	  dan	  zit	  er	  een	  
kampioenschap	  in!	  
Andreas	  Lauffer	  staat	  hier	  zelfs	  nog	  op	  100%	  score,	  
dat	  is	  15	  uit	  5.	  Kees	  Arwert	  heeft	  hier	  11	  uit	  5	  en	  Joey	  
Maphar	  komt	  op	  7	  uit	  5.	  Al	  met	  al	  dus	  een	  heel	  goed	  
resultaat	  tot	  heden.	  
	  
Huizen	  6:	  ook	  zij	  spelen	  in	  de	  6e	  klasse	  en	  ook	  zij	  
doen	  het	  heel	  goed.	  Zij	  staan	  op	  dit	  moment	  op	  een	  
gedeelde	  2e	  plaats	  met	  VTV,	  maar	  die	  moet	  nog	  een	  
wedstrijd	  inhalen	  en	  die	  zal	  wel	  worden	  gewonnen	  
en	  ook	  met	  hoge	  cijfers.	  Het	  is	  tot	  op	  heden	  een	  heel	  
rommelige	  poule	  doordat	  hier	  een	  club	  is	  bijgek-‐
omen	  uit	  regio	  Oost,	  nl	  SD	  United	  M2	  uit	  Swifter-‐
band.	  Zij	  vonden	  de	  afstanden	  in	  het	  oosten	  te	  ver	  
voor	  een	  zaterdagmiddag	  met	  de	  jeugd,	  daar	  was	  
170km	  geen	  uitzondering…	  Nou,	  dat	  vind	  ik	  ook	  wel	  
een	  beetje	  ver	  voor	  een	  jeugdwedstrijd	  van	  de	  
afdeling.	  
Hier	  speelt	  Bart	  Swinkels	  het	  hoogste	  percentage	  
met	  11	  gewonnen	  uit	  5	  westrijden,	  Thijmen	  van	  Dijk	  
heeft	  er	  9	  uit	  5	  en	  Liquenda	  Molenaar,	  die	  ook	  steeds	  
beter	  gaat	  spelen,	  heeft	  er	  6	  uit	  5	  wedstrijden.	  Dus	  
jongens	  en	  meisje,	  ga	  zo	  door	  dan	  komt	  hier	  ook	  
misschien	  nog	  een	  hogere	  klassering	  uit.	  
	  
Huizen	  7:	  onze	  starters,ook	  zij	  doen	  het	  redelijk	  voor	  
de	  eerste	  keer	  dat	  zij	  competitie	  spelen	  en	  staan	  op	  
de	  5e	  plaats.	  Doordat	  dit	  een	  poule	  is	  waar	  2	  keer	  
een	  halve	  competitie	  wordt	  gespeeld,	  wat	  trouwens	  
ook	  het	  geval	  is	  bij	  team	  6,	  moet	  er	  nu	  op	  de	  helft	  
weer	  een	  nieuwe	  indeling	  worden	  gemaakt.	  Dan	  
worden	  de	  hoogst	  geeindigden	  in	  de	  poule	  in	  een	  
poule	  gezet	  en	  laag	  geeindigde	  in	  een	  andere	  poule.	  
En	  daar	  komen	  dan	  de	  nummers	  1	  t/m	  4	  uit	  en	  de	  
andere	  poule	  de	  nummers	  5	  t/m	  8,	  welke	  daarna	  
weer	  allemaal	  een	  finale	  gaan	  spelen	  om	  alle	  
plaatsen	  vast	  te	  leggen.	  En	  dit	  wordt	  allemaal	  gelijk	  
gespeeld	  in	  een	  grote	  zaal.	  Dat	  is	  altijd	  echt	  een	  heel	  
spektakel.	  
	  	  
Dit	  was	  dan	  weer	  mijn	  bijdrage	  van	  de	  competitie,	  ik	  
hoop	  dat	  jullie	  het	  allemaal	  nog	  goed	  naar	  je	  zin	  
hebben	  in	  de	  competitie,	  dan	  hebben	  de	  begeleiders	  
het	  ook.	  
	  (vervolg	  op	  blz:	  20)	  
	  
 



19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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.

De$vorige$foto$is$niet$geraden.
Het$was$Gijs$Molenaar
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(vervolg	  van	  blz:	  17)	  
Jongens,	  wat	  ik	  nog	  wel	  even	  wil	  zeggen	  tegen	  jullie	  
en	  dat	  geldt	  voor	  iedereen:	  ik	  zie	  af	  en	  toe	  de	  spelers	  
van	  een	  team	  overal	  lopen…	  Jullie	  moeten	  eigenlijk	  
je	  teamgenoot	  die	  speelt	  aanmoedigen	  en	  helpen	  
voor	  een	  nog	  beter	  resultaat.	  
	  	  
Namens	  de	  TCJ	  
Peter	  vd	  Broek.	  	  
	  

Voor de Senioren: 
	  	  
Ik	  wil	  jullie	  vragen:	  het	  is	  niet	  erg	  als	  jullie	  de	  plankjes	  
gebruiken	  waar	  wij	  bij	  de	  jeugd	  de	  formulieren	  op	  
doen,	  maar	  als	  jullie	  ze	  gebruikt	  hebben,	  zorg	  er	  dan	  
voor	  dat	  ik	  zaterdagmorgen	  niet	  overal	  moet	  gaan	  
zoeken	  waar	  zij	  liggen.	  
Als	  je	  ze	  gewoon	  weer	  op	  hun	  plaats	  teruglegt	  kun-‐
nen	  wij	  ze	  zaterdag	  zo	  weer	  pakken	  en	  dat	  geldt	  ook	  
voor	  de	  standenborden	  welke	  aan	  de	  teltafels	  
hangen.	  
Als	  iedereen	  ze	  terug	  legt	  op	  het	  kastje	  tegen	  de	  
bestuurskamer	  dan	  is	  het	  goed.	  

 
	   Alvast bedankt	  Peter	  vd	  Broek	  	  	  

  
49e Nationale Jeugdmeerkampen (NJM) 

	  
Zondag	  30	  september	  2012	  werden	  in	  Hilversum	  de	  
eerste	  afdelingsvoorrondes	  gespeeld	  voor	  de	  Natio-‐
nale	  Jeugdmeerkampen.	  
Dit	  toernooi	  wordt	  nu	  dus	  alweer	  voor	  de	  49e	  keer	  
gehouden.	  In	  de	  finales	  strijden	  uiteindelijk	  de	  beste	  
12	  spelers	  en	  12	  speelsters	  uit	  elke	  leeftijdscategorie	  
(welpen,	  pupillen,	  kadetten	  en	  junioren)	  in	  twee	  da-‐
gen	  om	  de	  persoonlijke	  titel.	  
Voor	  Huizen	  hebben	  Kristel	  Koelwijn,	  Yoeri	  Tax	  en	  
Mak	  Temmet	  zich	  ingeschreven.	  	  

	  
	  

Kristel	  kreeg	  een	  paar	  dagen	  eerder	  te	  horen	  dat	  ze	  
deze	  zondag	  nog	  niet	  hoefde	  te	  spelen	  en	  dus	  al	  door	  	  

	  
was.	  Yoeri	  en	  Mak	  moesten	  wel	  vol	  aan	  de	  bak.	  Yoeri	  
werd	  4e	  in	  zijn	  poule	  en	  Mak	  keurig	  2e,	  waardoor	  
ook	  zij	  de	  finale	  ronde	  hebben	  gehaald	  van	  de	  afde-‐
ling.	  Deze	  wordt	  gespeeld	  op	  28	  oktober,	  wederom	  
in	  de	  zaal	  van	  TTV	  Hilversum.	  Indien	  ook	  deze	  ronde	  
wordt	  gehaald,	  gaan	  ze	  door	  naar	  de	  landelijke	  ron-‐
des.	  	  
	  

	  
Beide	  foto’s	  zijn	  gemaakt	  door	  Henk	  Tax	  
	  
Deze	  worden	  gehouden	  op:	  
8	  december	  2012	   NJM	  kwartfinale	  
17	  februari	  2013	   NJM	  halve	  finale	  
1	  en	  2	  juni	  2013	  NJM	  finale	  
	  
Hieronder	  de	  volledige	  uitslag:	  
Jongens	  Junioren	  —	  Poule	  A	  
	  
Nr	  	  Naam	   	   Ver	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gew	  	  Uit	  
1	  	  	  	  Joeri	  de	  Wagenaar	   Almeerspin	   6	  	  	  	  	  	  	  1e	  
2	  	  	  	  Mees	  van	  der	  Meer	   SVE	   	   5	  	  	  	  	  	  	  2e	  
3	  	  	  	  Oscar	  Delissen	   TTVN	   	   4	  	  	  	  	  	  	  3e	  
5	  	  	  	  Yoeri	  Tax	   	   Huizen	   	   3	  	  	  	  	  	  	  4e	  
4	  	  	  	  Nick	  Lorist	   	   Hoogland	   2	  	  	  	  	  	  	  5e	  
7	  	  	  	  Elroy	  Pijnenburg	   Almeerspin	   1	  	  	  	  	  	  	  6e	  
6	  	  	  	  Kasper	  Soekarjo	   SVE	   	   0	  	  	  	  	  	  	  7e 
	  
Jongens	  Kadetten	  —	  Poule	  A	  	  
Nr	  	  Naam	   	   Ver	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gew	  	  Uit	  
1	  	  	  	  Patrik	  Roest	  	   Hilversum	   6	  	  	  	  	  	  	  	  1e	  
4	  	  	  	  Mak	  Temmet	   Huizen	   	   6	  	  	  	  	  	  	  	  2e	  
3	  	  	  	  Jorrit	  van	  der	  Kooi	   VTV	   	   5	  	  	  	  	  	  	  	  3e	  
2	  	  	  	  Francois	  Blom	   Rega	   	   5	  	  	  	  	  	  	  	  4e	  
5	  	  	  	  Luuk	  van	  Amstel	   Hoogland	   3	  	  	  	  	  	  	  	  5e	  
6	  	  	  Arthur	  Huiberts	   Over	  't	  Net	   2	  	  	  	  	  	  	  	  6e	  
7	  	  	  Hans	  Hazelzet	   SVE	   	   1	  	  	  	  	  	  	  	  7e	  
8	  	  	  Joost	  van	  der	  Weerd	  SVE	   	   0	  	  	  	  	  	  	  	  8e	  
	  
Namens	  de	  TCJ	  
Henk	  Tax	  
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Wanneer: Wat:( Voor(wie:
20#oktober Vrij-spelen-van-12:00-t/m-14:00 Jeugd

20#oktober C-Ranglijst Jeugd

21#oktober B-Ranglijst Jeugd

28#oktober Vooronde-Nationale-jeugdmeerkampen Jeugd

30#oktober PAC-vergadering Jeugd-&-Senioren

03#november Afdeling-wedstrijden Jeugd

10#november Landelijke-wedstrijden                                                                              Jeugd & Senioren
17#november Vrij-spelen-van-12:00-t/m-14:00 Jeugd

17#november 1/4-finale-nationale-jeugdmeeerkampen-in-Almere Jeugd

22#november Sinterklaas-toernooi Senioren-recreanten

23#november Toernooi-competitie-spelende-en-inhaal-week Senioren

24#november Landelijke-wedstrijden                                                                              Jeugd & Senioren
26#november PAC-vergadering Jeugd-&-Senioren

27#november Laatste-training- Senioren

27#november TCS-vergadering Senioren

01#december Afdeling-wedstrijden Jeugd

02#december Deadline-voltreffer Jeugd-&-Senioren

06#december Laatste-training-recreanten- Senioren

08#december KTTF-2012 Jeugd

15#december Vrij-spelen-van-12:00-t/m-14:00 Jeugd

18#december Laatste-vrijspeelavond-2012 Senioren

20#december Laatste-vrijspeelavond-2012-recreanten Senioren

21#december Laatste-vrijspeelavond-2012 Senioren

27#december Prima-Donna-Kaas-Oliebolllentoernooi Niet-leden-senioren

28#december Prima-Donna-Kaas-Oliebolllentoernooi Jeugd-&-niet-leden

28#december Prima-Donna-Kaas-Oliebolllentoernooi Senioren

Voor(in(je(Agenda

Voor$de$actuele$agenda$kijk$dan$op$www.ttvhuizen.nl
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