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Van het bestuur 
	  
Toen	  ik	  voor	  het	  schrijven	  van	  dit	  stuk	  de	  vorige	  Vol-‐
treffer	  nog	  eens	  doorlas,	  viel	  het	  me	  op	  dat	  deze	  nog	  
voor	  de	  zomerstop	  was	  uitgegeven.	  Het	  voelde	  apart,	  
want	  inmiddels	  ligt	  de	  zomer	  ver	  achter	  ons	  en	  zijn	  we	  
eigenlijk	  al	  weer	  halverwege	  de	  najaarscompetitie.	  In	  
de	  tussentijd	  is	  er	  veel	  gebeurd	  en	  zijn	  we	  haast	  ge-‐
ruisloos	  overgegaan	  van	  	  telkens	  langer	  durende	  da-‐
gen	  naar	  telkens	  langer	  durende	  nachten.	  
	  
Het	  zal	  niemand	  zijn	  ontgaan	  dat	  onze	  kantine	  tijdens	  
één	  van	  deze	  langer	  wordende	  nachten	  ongewenst	  
bezoek	  heeft	  gehad.	  Naast	  aanzienlijke	  materiële	  
schade	  was	  de	  60-‐jaar	  geschiedenis	  die	  al	  zoveel	  jaren	  
in	  onze	  vitrinekast	  schitterde	  ook	  plotsklaps	  verdwe-‐
nen.	  Gelukkig	  bleef	  dit	  bij	  een	  tijdelijk	  ongenoegen,	  
want	  mede	  door	  de	  nodige	  publiciteit	  via	  lokale	  media	  
en	  Facebook	  waren	  de	  bekers	  en	  trofeeën	  weer	  snel	  
in	  ons	  bezit.	  Ik	  kan	  jullie	  mededele	  
n	  dat	  de	  bekers	  na	  een	  grondige	  poetsbeurt	  weer	  
schitteren	  als	  nooit	  tevoren	  (waar	  een	  inbraak	  al	  niet	  
goed	  voor	  kan	  zijn).	  Daar	  kwam	  bij	  dat	  onze	  club,	  
dankzij	  de	  inzet	  van	  een	  groep	  attente	  vrijwilligers,	  de	  
avond	  na	  de	  inbraak	  alweer	  haar	  deuren	  kon	  openen	  
en	  dat	  iedereen	  dus	  weer	  snel	  een	  balletje	  kon	  slaan.	  	  	  
	  
Persoonlijk	  ben	  ik	  erg	  trots	  op	  de	  manier	  waarop	  we	  
als	  vereniging	  zijn	  omgegaan	  met	  deze	  situatie.	  De	  
bereidheid	  en	  samenhorigheid	  om	  de	  koe	  bij	  de	  ho-‐
rens	  te	  vatten	  deden	  me	  goed.	  Ik	  weet	  dat	  ik	  het	  al	  
eerder	  heb	  gezegd,	  maar	  ook	  hier	  zou	  ik	  het	  graag	  nog	  
een	  keer	  willen	  herhalen:	  De	  TTV	  Huizen	  is	  niet	  voor	  
één	  gat	  te	  vangen.	  	  
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Een	  tweede	  punt	  dat	  niemand	  ontgaan	  kan	  zijn,	  is	  dat	  
we	  vanaf	  het	  huidige	  najaarsseizoen	  in	  nieuwe	  club-‐
shirts	  spelen.	  Naast	  de	  shirts	  zijn	  deze	  zomer	  ook	  de	  
wedstrijdtafels	  vernieuwd.	  Prachtig	  om	  op	  deze	  ma-‐
nier	  een	  nieuw	  seizoen	  in	  te	  gaan!	  Dank	  aan	  onze	  
sponsoren	  en	  aan	  een	  ieder	  die	  zich	  hiervoor	  heeft	  
ingezet	  is	  op	  zijn	  plaats.	  	  
	  
Om	  de	  introductie	  van	  onze	  nieuwe	  clubshirts	  te	  vie-‐
ren	  heeft	  onze	  vereniging	  een	  leuke	  startersactie	  op-‐
gezet,	  waarbij	  geïnteresseerden	  bij	  een	  lidmaatschap	  
een	  gratis	  clubshirt	  én	  tafeltennisbatje	  cadeau	  krijgen.	  
Met	  dit	  prachtige	  starterspakket	  zijn	  nieuwe	  leden	  er	  
direct	  helemaal	  klaar	  voor!	  We	  hopen	  natuurlijk	  dat	  
veel	  mensen	  deze	  startersactie	  gaan	  gebruiken	  om	  lid	  
te	  worden	  van	  onze	  gezellige	  vereniging.	  Laten	  jullie	  
deze	  mooie	  mogelijkheid	  om	  te	  starten	  met	  onze	  
unieke	  sport	  eens	  vallen	  in	  je	  vrienden-‐	  en	  kennissen-‐
kring?	  
	  
De	  agenda	  van	  de	  komende	  periode	  staat	  verder	  weer	  
boordevol	  verenigingsactiviteiten.	  Zo	  doet	  onze	  ver-‐
eniging,	  na	  het	  grote	  succes	  van	  vorig	  jaar,	  ook	  dit	  jaar	  
weer	  mee	  aan	  de	  Boni	  Jeugdsponsoractie.	  Iedereen	  
kan	  hieraan	  bijdragen	  door	  boodschappen	  te	  doen	  bij	  
de	  Boni	  Supermarkt	  en	  de	  muntjes	  te	  doneren	  in	  het	  
bakje	  van	  de	  TTV	  Huizen.	  Een	  kind	  kan	  de	  was	  doen!	  
Speciaal	  voor	  deze	  gelegenheid	  staan	  we	  op	  18	  okto-‐
ber	  en	  15	  november	  midden	  in	  de	  supermarkt	  met	  
een	  tafeltennistafel	  en	  -‐robot.	  In	  de	  ingelegde	  flyer	  en	  
het	  artikel	  verderop	  in	  deze	  Voltreffer	  lezen	  jullie	  
meer	  over	  deze	  jeugdsponsoractie.	  	  
	  
De	  periode	  van	  17-‐30	  november	  staat	  in	  het	  teken	  van	  
de	  vrijwilligers	  van	  onze	  vereniging.	  Persoonlijk	  ben	  ik	  
hier	  zeer	  enthousiast	  over.	  Samen	  met	  een	  groep	  ge-‐
lijkgestemden	  de	  vereniging	  bruisend	  houden	  is	  sim-‐
pelweg	  erg	  leuk	  en	  gezellig.	  Ik	  hoop	  van	  harte	  dat	  we	  
in	  november	  nog	  meer	  leden	  welkom	  mogen	  heten	  bij	  
onze	  mooie	  groep	  vrijwilligers!	  In	  het	  artikel	  verderop	  
in	  deze	  Voltreffer	  wordt	  hier	  nog	  wat	  meer	  over	  ver-‐
teld.	  	  	  
	  
Ander	  positief	  puntje	  dat	  ik	  graag	  nog	  even	  wil	  aan-‐
stippen	  is	  de	  hoge	  activiteit	  en	  gezelligheid	  op	  onze	  
Facebook	  pagina.	  Je	  ziet	  dat	  telkens	  meer	  leden	  dit	  
medium	  gebruiken	  om	  buiten	  de	  openingstijden	  con-‐
tact	  te	  houden	  met	  de	  andere	  leden	  en	  op	  de	  hoogte	  
te	  blijven	  van	  het	  laatste	  verenigingsnieuws.	  Onze	  
bloedeigen	  webmaster	  deelt	  regelmatig interessant	  
informatie	  zoals	  tussenstanden,	  krantartikelen	  en	  
aankomende	  activiteiten.	  Ik	  kan	  iedereen	  dan	  ook	  van	  
harte	  aanraden	  regelmatig	  een	  kijkje	  op	  onze	  Face-‐
book-‐pagina	  te	  nemen!	  (vervolg	  op	  blz:	  3)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  2)	  
Met	  het	  zeer	  geslaagde	  en	  gezellige	  openingstoernooi	  
nog	  vers	  in	  ons	  geheugen,	  leven	  we	  alweer	  toe	  naar	  
enkele	  aankomende	  activiteiten	  zoals	  de	  Boni	  Jeugd-‐
sponsoractie,	  het	  herfsttoernooi	  voor	  senioren	  recre-‐
anten,	  het	  vreemde-‐tafel-‐toernooi	  voor	  de	  jeugd	  en	  
het	  jaarlijkse	  terugkerende	  Kindertafeltennis	  spekta-‐
kel	  begin	  December.	  Probeer	  je	  altijd	  van	  tevoren	  op	  
te	  geven	  voor	  toernooien	  en	  activiteiten	  (dit	  kan	  
doorgaans	  via	  de	  inschrijflijst	  in	  de	  kantine	  of	  eenvou-‐
dig	  via	  de	  website).	  Het	  helpt	  enorm	  als	  van	  te	  voren	  
duidelijk	  is	  op	  hoeveel	  deelnemers	  er	  gerekend	  kan	  
worden	  en	  daarnaast	  werkt	  dit	  motiverend	  voor	  de	  
organisatoren.	  Ik	  wens	  iedereen	  veel	  tafeltennisple-‐
zier	  toe	  in	  de	  komende	  periode!	  
	  
Namens	  het	  bestuur,	  
Gerben	  de	  Jong	  
	  

Vers van de pers 
	  
Na	  een	  voorzitterloze	  periode	  na	  de	  A.L.V.	  kunnen	  we	  
melden	  dat	  Robert	  Bunschoten	  de	  nieuwe	  	  voorzitter	  
a.i.	  van	  onze	  vereniging	  wordt.	  	  Als	  bestuur	  zijn	  we	  
hier	  zeer	  content	  mee.	  Niet	  alleen	  omdat	  het	  bestuur	  
zo	  weer	  compleet	  is,	  maar	  ook	  omdat	  we	  in	  de	  per-‐
soon	  van	  Robert	  kennis	  en	  ervaring	  over	  en	  van	  de	  
TTV	  Huizen	  binnenhalen.	  Ik	  denk	  niet	  dat	  we	  Robert	  
uitgebreid	  hoeven	  voor	  te	  stellen	  want	  hij	  loopt	  al-‐
weer	  geruime	  tijd	  rond	  en	  heeft	  meerdere	  functies	  
uitgevoerd.	  Daarbij	  zal	  hij	  zichzelf	  ongetwijfeld	  in	  de	  
volgende	  Voltreffer	  even	  voorstellen.	  	  
	  
Namens	  het	  bestuur,	  
Jeroen	  Blok	  
	  

Beste leden van TTV Huizen, 
 

Zoals	  de	  meesten	  van	  jullie	  ondertussen	  al	  wel	  ge-‐
hoord	  hebben,	  is	  er	  in	  de	  nacht	  van	  zondag	  21	  sep-‐
tember	  ingebroken	  in	  de	  kantine	  van	  onze	  mooie	  ver-‐
eniging.	  Omdat	  wij	  vinden	  dat	  een	  ieder	  het	  recht	  
heeft	  om	  het	  verhaal	  zoals	  ik	  het	  ervaren	  heb	  te	  ho-‐
ren,	  bij	  deze	  een	  verslag	  van	  deze	  vervelende	  ervaring.	  
Maandagochtend	  om	  klokslag	  half	  acht,	  toen	  ik	  met	  
mijn	  vinger	  boven	  het	  knopje	  van	  het	  koffiezetappa-‐
raat	  stond,	  werd	  ik	  gebeld	  op	  mijn	  mobiele	  telefoon	  
door	  een	  onbekend	  nummer.	  Nieuwsgierig	  als	  ik	  ben	  
nam	  ik	  op	  en	  al	  snel	  hoorde	  ik	  dat	  het	  de	  politie	  was,	  
en	  de	  mededeling	  dat	  er	  ingebroken	  was	  in	  de	  Kloef	  
kwam	  er	  al	  snel	  achteraan.	  Mij	  werd	  verzocht	  om	  naar	  
de	  club	  te	  komen,	  en	  dit	  lukte	  binnen	  tien	  minuten.	  
Onderweg	  in	  de	  auto	  ondertussen	  een	  bericht	  ge-‐
stuurd	  naar	  de	  mede-‐bestuursleden	  zodat	  zij	  ook	  op	  
de	  hoogte	  waren.	  

	  
Aangekomen	  bij	  de	  club	  zag	  ik	  dat	  onze	  ingang	  er	  
normaal	  uitzag,	  en	  aangezien	  de	  politiebusjes	  aan	  de	  
Holleblok	  kant	  stonden,	  heb	  ik	  ook	  die	  ingang	  maar	  
genomen.	  Twee	  agenten	  stonden	  mij	  op	  te	  wachten.	  
Tijdens	  de	  wandeling	  van	  de	  nooduitgang	  richting	  de	  
kantine	  was	  me	  al	  opgevallen	  dat	  de	  inbreker(s)	  niet	  
alle	  troep	  netjes	  opgeruimd	  hadden.	  Aangekomen	  bij	  
de	  kantine	  schrok	  ik	  toch	  wel	  enigszins,	  met	  een	  ont-‐
zette	  toegangsdeur,	  een	  turnkast	  in	  de	  kantine,	  troep	  
achter	  de	  bar,	  een	  missende	  televisie	  en…	  een	  volledig	  
geplunderde	  prijzenkast.	  Wat	  een	  trieste	  aanblik	  !!!	  	  
Gelukkig	  kwamen	  Cees	  Lam,	  Kees	  Visser	  en	  Jan	  Visser	  
ook	  al	  snel	  langs,	  zodat	  ik	  mijn	  ongeloof	  met	  hun	  kon	  
delen.	  
	  
Na	  het	  nodige	  papierwerk	  met	  de	  politie	  was	  het	  
wachten	  op	  de	  forensisch	  expert	  die	  gelukkig	  al	  rede-‐
lijk	  snel	  terplaatse	  was.	  Hij	  ging	  direct	  aan	  de	  slag	  met	  
speciale	  lampen	  en	  de	  bekende	  poederkwast,	  op	  zich	  
aardig	  om	  te	  zien,	  maar	  toch	  liever	  bij	  C.S.I	  dan	  op	  
onze	  vereniging.	  Ondertussen	  hebben	  we	  het	  een	  en	  
ander	  opgeruimd	  en	  een	  aantal	  mensen	  op	  de	  hoogte	  
gesteld,	  waaronder	  de	  gemeente,	  ook	  deze	  heer	  was	  
snel	  aanwezig	  en	  kon	  direct	  regelen	  dat	  er	  een	  nood-‐
oplossing	  kwam	  voor	  de	  geforceerde	  deur.	  Nadat	  ook	  
de	  forensische	  man	  vertrokken	  was,	  was	  het	  voor	  mij	  
tijd	  om	  naar	  huis	  te	  gaan	  om	  voor	  de	  kleine	  man	  te	  
gaan	  zorgen.	  Jan	  Visser	  bleef	  achter	  en	  Paul	  Dekker	  
kwam	  hem	  helpen	  met	  opruimen	  en	  schoonmaken.	  S’	  
avonds	  is	  het	  bestuur	  nog	  even	  bijeen	  gekomen	  om	  
het	  een	  en	  ander	  te	  bespreken	  en	  te	  regelen,	  en	  om	  te	  
zorgen	  dat	  de	  eerste	  communicatie	  naar	  de	  leden	  en	  
de	  media	  geregeld	  wordt.	  
	  

	  
	  
Of	  het	  nu	  komt	  door	  de	  social	  media	  (facbook/twitter)	  
of	  door	  stom	  geluk,	  afgelopen	  donderdagavond	  heeft	  
iemand	  Jan	  Visser,	  die	  bardienst	  had,	  aangesproken	  
en	  verteld	  dat	  hij	  wist	  waar	  de	  gestolen	  bekers	  waren	  
en	  dat	  deze	  opgehaald	  konden	  worden.	  Uiteraard	  
heeft	  Jan	  geen	  moment	  getwijfeld,	  en	  zo	  stonden	  de	  
(meeste)	  bekers	  alweer	  binnen	  een	  week	  op	  onze	  
vereniging.	  	  
(vervolg	  op	  blz:	  6)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  3)	  
Peter	  van	  de	  Broek	  heeft	  de	  bekers	  nagekeken,	  her	  en	  
der	  uitgedeukt,	  en	  de	  juiste	  deksels	  bij	  de	  bekers	  ge-‐
zocht.	  60	  jaar	  historie	  is	  terug	  !!!!	  De	  bekers	  hebben	  
na	  zo	  een	  avontuur	  wel	  een	  poetsbeurt	  verdient,	  en	  
wij	  willen	  dan	  ook	  vragen	  of	  er	  leden	  bereidt	  zijn	  om	  
deze	  taak	  op	  zich	  te	  nemen.	  Aanmelden	  kan	  bij	  on-‐
dergetekende.	  
	  
Al	  met	  al	  heftige	  dagen,	  maar	  dankzij	  de	  inzet	  van	  vele	  
vrijwilligers	  en	  behulpzame	  instanties	  gaat	  alles	  ge-‐
woon	  weer	  door	  zoals	  het	  was.	  Speciale	  dank	  gaat	  nog	  
uit	  naar	  een	  van	  onze	  sponsoren,	  de	  heer	  Koelewijn,	  
die	  spontaan	  een	  televisie	  ter	  vervanging	  kwam	  aan-‐
bieden.	  Wat	  geweldig	  om	  als	  vereniging	  zoveel	  welwil-‐
lende	  mensen	  binnen	  de	  groep	  te	  hebben.	  
Namens	  het	  trotse	  bestuur,	  
Robert	  Smit	  
	  

Leden krijgen unieke kans bij  
tafeltennisvereniging Huizen 

	  
Zoals	  de	  kop	  van	  dit	  stuk	  al	  zegt:	  Alle	  leden,	  ouders	  
van	  jeugdleden,	  en	  ook	  “aanhang”	  krijgen	  een	  unieke	  
kans.	  
	  
In	  de	  periode	  van	  17	  t/m	  30	  november	  zal	  een	  actie	  
gehouden	  worden	  om	  aan	  te	  sluiten	  bij	  ons	  gezellige	  
en	  unieke	  vrijwilligerskorps!	  
	  
Waarom	  zijn	  wij	  zo	  uniek?	  
	  
De	  tafeltennisvereniging	  Huizen	  is	  van	  oudsher	  een	  
vereniging,	  die	  zich	  kenmerkt	  door	  sport	  en	  gezellig-‐
heid	  te	  combineren.	  Eigenlijk	  kun	  je	  stellen,	  dat	  het	  1	  
grote	  “vriendenclub	  is”,	  die	  er	  mede	  voor	  zorgen,	  dat	  
de	  vereniging	  bruisend	  blijft.	  Maar	  liefst	  40%	  van	  onze	  
senior	  leden	  doen	  wel	  iets	  voor	  de	  vereniging	  en	  dat	  is	  
al	  uniek	  op	  zich.	  En	  nu	  doet	  de	  unieke	  kans	  zich	  voor,	  
dat	  alle	  leden	  en	  niet-‐leden	  zich	  aan	  kunnen	  sluiten	  bij	  
deze	  leuke	  club	  van	  mensen	  met	  een	  hart	  voor	  de	  
vereniging.	  
	  
Is	  dat	  veel	  werk?	  Dat	  bepaalt	  iedereen	  voor	  zich.	  Er	  
zijn	  binnen	  een	  vereniging	  grote	  en	  kleine	  klussen.	  Dat	  
kan	  variëren	  van	  een	  plek	  in	  bestuur	  of	  commissie	  tot	  
jeugdbegeleider	  of	  1x	  per	  6	  weken	  een	  avond	  bar-‐
dienst	  draaien	  of	  1x	  per	  maand	  de	  was	  doen.	  
Vele	  handen	  maken	  nog	  lichter	  werk	  en	  ieder	  uurtje	  is	  
er	  1	  
	  
Zoals	  gezegd	  staat	  de	  periode	  van	  17-‐30	  november	  in	  
het	  teken	  van	  de	  vrijwilligers.	  In	  die	  periode	  zal	  ie-‐
mand	  van	  de	  vereniging	  je	  voor	  een	  paar	  minuten	  
apart	  nemen	  om	  te	  vragen	  of	  hoeveel	  tijd	  je	  	  

	  
	  
beschikbaar	  wilt	  maken	  voor	  de	  club	  en	  hoe	  je	  die	  tijd	  
wilt	  inzetten.	  
We	  noteren	  dat	  graag	  en	  zullen	  dan	  in	  een	  later	  stadi-‐
um	  contact	  met	  je	  opnemen.	  Ondertussen	  hoor	  je	  dan	  
natuurlijk	  al	  bij	  de	  leuke	  club	  van	  vrijwilligers.	  In	  de	  
kantine	  zul	  je	  dat	  direct	  kunnen	  zien.	  
Ik	  zeg:	  Op	  naar	  de	  60%!!!	  
	  
Geert	  Molenaar	  
Vrijwilligerscoördinator 
	  
	  

We staan weer bij de Boni! 
 

	  
	  
Sinds	  1	  oktober	  jl.	  is	  de	  Boni	  Jeugd	  Sponsor	  actie	  ge-‐
start.	  Wij	  zijn	  weer	  een	  van	  de	  gelukkige	  verenigingen	  
die	  hieraan	  mogen	  deelnemen.	  We	  hopen	  hiermee	  
een	  mooi	  bedrag	  voor	  de	  jeugd	  bij	  elkaar	  te	  sparen,	  
door	  zoveel	  mogelijk	  muntjes	  in	  “onze”	  koker	  bij	  de	  
Boni	  te	  krijgen.	  
Op	  de	  zaterdagen	  18	  oktober	  en	  15	  november	  a.s.	  
mogen	  we	  hiervoor	  onze	  club	  weer	  promoten	  bij	  de	  
Boni!	  We	  staan	  dan	  weer,	  net	  als	  vorig	  jaar,	  met	  een	  
robot	  in	  de	  hal	  om	  de	  jeugd	  kennis	  te	  laten	  maken	  
met	  tafeltennis.	  En	  we	  hopen	  deze	  dagen	  lekker	  veel	  
muntjes	  binnen	  te	  halen!	  	  
Doe	  de	  boodschappen	  dus	  bij	  de	  Boni	  de	  komende	  
weken	  en	  doneer	  de	  muntjes	  in	  de	  koker	  van	  TTV	  Hui-‐
zen,	  zodat	  we	  de	  jeugd	  wat	  moois	  kunnen	  bieden.	  Zij	  
hebben	  immers	  de	  toekomst!	  
	  
Zie	  de	  tussenstand,	  het	  gaat	  best	  goed,	  maar	  er	  kan	  
nog	  veel	  meer	  bij!	  	  
(vervolg	  op	  blz:	  7)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  6)	  
#	  Naam	   Stand	  

1	  Chr.	  Kinder-‐en	  Jeugdkoor	  Jong	  Holland	   542	  

2	  Scouting	  Montgomery	   842	  

3	  Tafeltennisvereniging	  Huizen	  -‐	  TTV	   790	  

4	  Voetbalvereniging	  HSV	  De	  Zuidvogels	   1814	  

5	  Muziekvereniging	  Prinses	  Irene	   726	  

6	  Atletiek	  Vereniging	  Zuidwal	   1166	  

7	  Scouting	  Flevo	   708	  

8	  Showband	  Oranje	  /	  Winterguard	  The	  Pride	   664	  

Facebook/Twitter 
	  
Het	  is	  inmiddels	  al	  bij	  menigeen	  bekend,	  maar	  wellicht	  
weet	  nog	  niet	  iedereen	  dat	  TTV	  Huizen	  actief	  is	  op	  
facebook	  en	  twitter.	  
	  
Op	  FB/Twitter	  wordt	  bijna	  direct	  verslag	  gedaan	  wan-‐
neer	  de	  heren	  uit	  spelen.	  Ook	  de	  thuiswedtrijden	  
worden	  verslagen,	  waarbij	  dan	  ook	  de	  vorderingen	  
van	  het	  1ste	  jeugdteam	  worden	  gerapporteerd.	  
Daarnaast	  worden	  deze	  media	  gebruikt	  om	  berichten	  
snel	  te	  verspreiden.	  Maandelijks	  wordt	  u	  op	  de	  hoogte	  
gehouden	  via	  de	  Infomail,	  maar	  tussentijdse	  berichten	  
volgen	  via	  facebook	  en	  twitter.	  De	  Infomail	  wordt	  
rond	  de	  1st	  van	  de	  maand	  verstuurd.	  	  
	  
Alle	  drie	  media	  zijn	  belangrijke	  communi-‐
catiemiddelen,	  naast	  de	  Voltreffer	  en	  de	  website	  van	  
TTV	  Huizen.	  
Wil	  je	  op	  de	  hoogte	  blijven	  en	  heb	  je	  facebook	  en/of	  
twitter,	  stuur	  dan	  een	  verzoek	  om	  vrienden	  te	  worden	  
met	  TTV	  Huizen.	  We	  zijn	  te	  vinden	  op	  face-‐
book.com/ttvhuizen	  en	  op	  twitter.com/ttvhuizen.	  Als	  
je	  de	  infomail	  wilt	  ontvangen,	  stuur	  dan	  een	  mail	  naar	  
de	  redactie	  via	  infomail@ttvhuizen.nl.	  
	  
Namens	  de	  PAC,	  
Maarten	  Robbers	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
EMT Bedrijventoernooi 2014 bij  

T.T.V. Huizen 
	  
Vrijdag	  5	  september	   jongstleden	  was	  het	  weer	  zover.	  
Het	   jaarlijkse	   EMT	   Administratie	   Bedrijventoernooi	  
werd	  weer	  gehouden.	  Er	  waren	  dit	  jaar	  20	  deelnemers	  
(10	  teams)	  van	  7	  verschillende	  bedrijven	   (Gall	  &	  Gall,	  
Rabobank	  Noord	   Gooiland,	   Key2Finance	   B.V.,	   Kanne-‐
gieter	  Electronica,	  Memocom,	  Fame	  en	  Primera).	  Om	  
omstreeks	  20:30	  konden	  de	  deelnemers	  beginnen	  met	  
de	  wedstrijden.	   De	   teams	  waren	   verdeeld	   over	   twee	  
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	  poules	  op	  een	  schappelijk	  tijd	  afgelopen	  waren.	  
Na	   diverse	   spannende	   wedstrijden	   konden	   de	   num-‐
mers	   één	   en	   twee	   van	   de	   twee	   poule	   de	   ½	   finales	  
gaan	  spelen.	  	  
	  
Op	  dat	  moment	  waren	  er	  nog	  3	   verschillende	  bedrij-‐
ven	   vertegenwoordigd	  en	  werden	  er	   alleen	  nog	  dub-‐
bels	  gespeeld	   in	  best	  of	   five.	  Beide	   	  ½	  finales	  werden	  
in	  4	  games	  gewonnen	  door	  een	  team	  van	  Kanniegieter	  
Electronica	  ten	  kosten	  van	  een	  team	  van	  Gall&Gall	  en	  
Rabobank	  Noord	  Gooiland.	  De	  finale	  was	  dus	  een	  on-‐
deronsje	  tussen	  2	  teams	  van	  Kannegieter	  Electronica.	  
Het	   ene	   team	   werde	   vertegenwoordigt	   door	   Marcel	  
Molenaar	   en	  Rob	  Klap	   en	  het	   andere	  door	   Sjako	   van	  
Oostrom	  en	  Manuella	  Schuurman.	  In	  de	  finale	  wist	  het	  
laatstgenoemde	  team	  de	  overwinning	  te	  behalen	  in	  3	  
games.	  
	  
De	   bar	   werd	   deze	   avond	   verzorgt	   door	   Geert	   Mole-‐
naar	  en	  Nico	  Sentini.	  Heren	  hartelijk	  dank	  hiervoor.	  

	  
(foto:	  Bram	  Gerritse)	  
Namens	  de	  T.C.S.,	  Bram	  Gerritse	  
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TUSSENSTAND SENIORENCOMPETITIE 

3e	  Divisie	  Poule	  D 1e	  klasse	  Poule	  A
Smash	  (M)	  1 	  5-‐38 Gijs 56% Huizen	  2 	  5-‐36 John 33%
SKF	  3 	  5-‐27 André 17% Elan	  1 	  5-‐35 Ruben 92%
Hilversum	  5 	  5-‐26 Frank 25% Rega	  3 	  4-‐22 Danny 67%
VTV	  2 	  5-‐24 Patrick 11% SVE	  6 	  5-‐18 Nico 83%
Stede	  Broec	  1 	  5-‐21 Invaller 22% Almeerspin	  2 	  4-‐16 Invaller 	  -‐
Huizen	  1 	  5-‐14 Dubbel 40% 	  Bijmaat	  4 	  5-‐13 Dubbel 80%

1e	  klasse	  Poule	  C 2e	  klasse	  Poule	  G
VTV	  3 	  5-‐32 Jerry 83% VEV	  1 	  5-‐38 Robert 67%
TTVN	  2 	  5-‐27 Ferry 56% Huizen	  4 	  5-‐25 Jurriaan 67%
Almeerspin	  1 	  4-‐24 Monique 33% Hilversum	  11 	  5-‐25 Henk 53%
Huizen	  3	  	  	   	  5-‐24 Geert 44% Rega	  4 	  5-‐24 Yoeri 8%
SVE	  5 	  5-‐22 Dubbel 20% SHOT	  4 	  5-‐19 Dubbel 80%
Tielse	  TC	  1 	  4-‐11 TVP	  1 	  5-‐19

3e	  klasse	  Poule	  F 3e	  klasse	  Poule	  I
Hilversum	  17 	  5-‐32 Marcel 67% Elan	  5 	  5-‐32 Piet 25%
Veenland	  1 	  5-‐29 Frank 	  -‐ Hilversum	  13 	  5-‐32 Edwin 78%
Laren	  2 	  5-‐26 Bert 42% Huizen	  6 	  5-‐26 Ruben 50%
Huizen	  5 	  5-‐25 Pieter 47% Almeerspin	  6 	  5-‐24 Robert 58%
Vitac	  1 	  5-‐23 Thijs 33% Shot	  7 	  5-‐20 Dubbel 60%
WIK	  3 	  5-‐15 Invaller 67% VTV	  7 	  5-‐16

Dubbel 40%
4e	  klasse	  Poule	  F 5e	  klasse	  Poule	  F
Bunshot	  3 	  5-‐29 Rob 0% Elan	  8 	  5-‐39 Manuela 75%
ATC	  Almere	  6 	  5-‐29 Kees 67% Huizen	  8	  	   	  5-‐33 Piet 83%
Huizen	  7 	  5-‐28 Cees 67% Hoogland	  5 	  5-‐30 Yorick 100%
ZETA	  3 	  5-‐27 Nicole 60% Rega	  9 	  5-‐20 Henny 42%
Bijmaat	  7 	  5-‐20 Invaller 33% LTTC	  7 	  5-‐17 Invaller 0%
Hilversum	  24 	  5-‐17 Dubbel 40% Werinon	  2 	  5-‐11 Dubbel 60%

5e	  klasse	  Poule	  K 5e	  klasse	  Poule	  G
Elan	  7 	  5-‐32 Henk 40% LTTC	  5 	  4-‐27 Bram 50%
Iduna	  2 	  5-‐31 Pieter 33% Bijmaat	  9 	  4-‐24 Harry 67%
Huizen	  9 	  5-‐26 Kevin 73% Huizen	  10 	  4-‐17 Paul 13%
SVO	  7 	  5-‐25 Bert 50% Hilversum	  25 	  4-‐16 Monique 33%
Rega	  7 	  5-‐19 Dubbel 60% Rega	  8 	  4-‐16 Dubbel 50%
UTTC	  10 	  5-‐17

6e	  klasse	  Poule	  C
Hilversum	  27 	  5-‐31 Hans 50%
Huizen	  11 	  5-‐30 Arne 83%
ONI	  4 	  4-‐27 Remco 33%
Rega	  10 	  4-‐25 Nico 50%
Veenland	  3 	  5-‐14 Dubbel 100%
Over	  't	  Net	  8 	  5-‐13
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“Wisselende resultaten najaarscompetitie”	  
	  

Tussenstanden	  in	  de	  voorjaarscompetitie	  2014	  
SENIOREN	  

	  
Op	  dit	  moment	  is	  de	  competitie	  voor	  alle	  teams	  pre-‐
cies	  halverwege.	  Hoewel	  we	  pas	  op	  de	  helft	  zijn,	  lijkt	  
het	  erop	  dat	  het	  een	  weinig	  spectaculair	  seizoen	  gaat	  
worden	  met	  weinig	  kampioenen.	  Hieronder	  een	  klein	  
rondje	  langs	  de	  tafels	  met	  de	  tussenstanden.	  
	  
Derde	  divisie	  
Tsja,	  na	  vijf	  wedstrijden	  stijf	  onderaan.	  De	  blessure	  
van	  Gijs	  en	  de	  vakantie	  van	  Patrick	  hebben	  het	  team	  
helaas	  geen	  goed	  gedaan.	  Alle	  zeilen	  zullen	  moeten	  
worden	  bijgezet	  om	  degradatie	  te	  ontlopen.	  Hoewel	  
het	  een	  lastige	  klus	  wordt,	  hoop	  ik	  dat	  we	  met	  dit	  
team	  in	  de	  voorjaarscompetitie	  toch	  weer	  landelijk	  te	  
bewonderen	  zijn.	  
	  
1e	  klasse	  
Team	  2	  is	  in	  een	  nieuwe	  samenstelling	  super	  goed	  
bezig,	  zij	  staan	  na	  vijf	  wedstrijden	  op	  de	  eerste	  plek	  
met	  1	  punt	  voorsprong	  op	  nummer	  2	  Elan.	  In	  de	  on-‐
derlinge	  wedstrijd	  zal	  veel	  beslist	  worden	  omdat	  er	  
tegen	  de	  andere	  teams	  weinig	  wordt	  laten	  liggen.	  Wat	  
zou	  het	  een	  stunt	  zijn	  als	  dit	  team	  kampioen	  wordt,	  
laten	  we	  hiervoor	  duimen!	  
Team	  3	  begon	  slecht,	  en	  het	  degradatiespook	  kwam	  
na	  2	  wedstrijden	  al	  heel	  duidelijk	  om	  de	  hoek	  kijken.	  
Maar	  na	  wedstrijd	  2	  is	  de	  knop	  omgegaan	  en	  heeft	  het	  
team	  zich	  herpakt,	  met	  twee	  punten	  voor	  op	  de	  
nummer	  5	  staat	  het	  team	  nog	  op	  een	  veilige	  4e	  plek.	  
Hopelijk	  blijft	  dit	  zo	  tot	  het	  einde	  van	  de	  competitie!	  
	  
2e	  	  klasse	  
Team	  4	  staat	  op	  een	  solide	  tweede	  plek.	  Een	  kampi-‐
oenschap	  zal	  er	  niet	  in	  zitten,	  daarvoor	  is	  VEV	  ge-‐
woonweg	  te	  sterk.	  Maar	  het	  team	  zal	  waarschijnlijk	  
gewoon	  tweede	  of	  derde	  worden,	  hopelijk	  heeft	  Yoeri	  
na	  wat	  aanpassingsproblemen	  in	  de	  tweede	  klasse	  nu	  
ook	  zijn	  draai	  gevonden!	  	  
	  
3e	  	  klasse	  
Zowel	  team	  5	  als	  team	  6	  draait	  goed	  mee	  in	  de	  mid-‐
denmoot,	  dat	  is	  voor	  team	  5	  normaal	  maar	  het	  nieu-‐
we	  team	  6	  presteert	  voor	  een	  nieuwkomer	  uitste-‐
kend!	  Als	  beide	  teams	  zo	  blijven	  spelen	  dan	  zal	  hand-‐
having	  absoluut	  geen	  probleem	  meer	  zijn.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
4e	  	  klasse	  
Team	  7	  zit	  in	  een	  spannende	  poule,	  het	  verschil	  tus-‐
sen	  de	  nummer	  1	  en	  4	  is	  slechts	  2	  punten.	  Team	  7	  
staat	  op	  plek	  3	  met	  1	  punt	  achter	  de	  gedeelde	  num-‐
mer	  1.	  Hopelijk	  komt	  Rob	  goed	  terug	  van	  blessure-‐
leed,	  dan	  zit	  een	  kampioenschap	  er	  zeker	  in!	  
	  
5e	  	  klasse	  
Team	  8	  doet	  goed	  mee	  in	  de	  bovenste	  regionen	  van	  
deze	  competitie,	  helaas	  heeft	  Elan	  nu	  wel	  een	  gaatje	  
geslagen.	  	  Het	  zal	  lastig	  worden	  om	  dit	  gaatje	  in	  te	  
lopen,	  maar	  niets	  is	  onmogelijk	  en	  hopelijk	  kan	  Yorick	  
zijn	  tafeltenniscarrière	  bij	  TTV	  Huizen	  afsluiten	  met	  
een	  kampioenschap.	  
Team	  9	  heeft	  weer	  een	  redelijk	  wisselvallige	  competi-‐
tiestart	  gehad,	  wat	  resulteert	  in	  een	  derde	  plek	  op	  dit	  
moment.	  Plek	  1	  en	  2	  staan	  een	  paar	  puntjes	  los,	  het	  is	  
de	  vraag	  of	  dit	  ingehaald	  kan	  worden	  maar	  een	  plek	  in	  
de	  middenmoot	  is	  wel	  een	  zekerheidje.	  	  	  
Huizen	  10	  zit	  in	  een	  poule	  van	  5,	  wat	  gevaarlijk	  is	  als	  je	  
een	  keer	  een	  uitglijder	  hebt.	  Dat	  blijkt	  ook	  wel,	  het	  
team	  staat	  nu	  nog	  veilig	  (plek	  3)	  maar	  met	  slechts	  1	  
punt	  voor	  op	  plek	  5.	  Houdt	  het	  hoofd	  koel	  heren	  en	  
dame	  zodat	  jullie	  ook	  volgend	  seizoen	  in	  de	  5e	  klasse	  
te	  bewonderen	  zijn.	  
	  
Zesde	  klasse	  
Team	  11	  heeft	  een	  gigantische	  make-‐over	  ondergaan	  
dit	  seizoen,	  met	  nieuwelingen	  Remco	  en	  Nico.	  En	  dat	  
lijkt	  tot	  nu	  toe	  zijn	  vruchten	  af	  te	  werpen	  met	  een	  
keurige	  tweede	  plek.	  	  Omdat	  de	  nieuwelingen	  nog	  wat	  
moesten	  wennen	  in	  het	  begin,	  verwacht	  ik	  een	  nog	  
betere	  tweede	  seizoenshelft	  wat	  eigenlijk	  zou	  moeten	  
resulteren	  in	  een	  kampioenschap!	  Hopelijk	  halen	  jullie	  
dit	  ook	  binnen	  heren.	  
	  
Succes	  allemaal	  in	  de	  resterende	  wedstrijden!	  
	  
Groeten	  van	  de	  wedstrijdsecretaris.	  
	  
Jerry	  
	  
PS:	  graag	  hoor	  ik	  van	  iedereen	  zo	  snel	  mogelijk	  de	  
wensen	  voor	  de	  voorjaarscompetitie!	  Ook	  voor	  recre-‐
anten	  staat	  de	  deur	  natuurlijk	  wagenwijd	  open	  om	  je	  
in	  te	  schrijven	  voor	  de	  competitie	  
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Het openingstoernooi voor senioren 

	  
Vrijdag	  29	  augustus	  2014	  is	  het	  openingstoernooi	  voor	  
senioren	  gehouden.	  Dit	  jaar	  was	  het	  thema,	  het	  
plankentoernooi.	  Een	  standaardbatje	  zonder	  rubber	  
en	  onderlaag,	  een	  simpele	  plankje	  van	  hout	  dus.	  
Een	  mooie	  en	  gezellige	  start	  van	  het	  nieuwe	  seizoen	  
was	  met	  26	  deelnemers	  druk	  bezocht.	  
In	  2	  poules	  van	  9	  en	  1	  poule	  van	  8	  begonnen	  de	  
spelers	  rond	  20.30u	  aan	  dit	  prestigieuze	  toernooi.	  
Ongeveer	  4	  uur	  later	  waren	  de	  2	  finalisten	  bekend,	  
genaamd	  Quinten	  en	  Geert.	  Zij	  waren	  de	  2	  sterkste	  
die	  het	  tot	  de	  finale	  schopten.	  
Uiteindelijk	  trok	  Quinten	  aan	  het	  langste	  eind	  en	  
mocht	  zich	  daardoor	  kronen	  tot	  plankenkoning	  van	  
het	  jaar.	  
Het	  was	  een	  zeer	  geslaagde	  avond	  waar	  veel	  lachen,	  
gieren	  en	  brullen	  bij	  te	  pas	  kwam.	  Kortom	  een	  leuke	  
avond!	  
Nico	  
	  

Vrije week toernooi winnaars. 
	  
Vrijdag	  17	  oktober	  2014	  is	  het	  dubbel/enkel	  toernooi	  
gehouden.	  Dit	  betekend	  een	  halve	  Daviscup	  met	  2	  
enkels	  en	  een	  dubbel,	  in	  een	  handicap	  systeem	  zodat	  
iedereen	  even	  veel	  kans	  had.	  
	  
Aan	  de	  start	  van	  deze	  avond	  stonden	  14	  deelnemers	  
	  In	  7	  verschillende	  teams,	  verspreid	  over	  een	  poule	  
van	  3	  en	  een	  poule	  van	  4.	  Een	  unicum	  in	  het	  teken	  van	  
het	  vrije	  week	  toernooi,	  is	  dat	  er	  voor	  het	  eerst	  jeugd	  
leden	  mee	  mochten	  doen!	  	  Jasper	  Tax	  had	  de	  eer	  om	  
als	  eerste	  jeugdlid	  deel	  te	  nemen	  aan	  dit	  toernooi.	  
Nadat	  iedereen	  de	  kloef	  had	  betreden	  konden	  de	  
teamsamenstellingen	  bepaald	  werden,	  dit	  was	  als	  
volgt.	  
Quinten/Hans	  Ferry/Henny	  Ruben	  T/Cees	  L	  Robert	  
S/Bert	  J	  Nico	  S/Paul	  Edwin/Jasper	  Marcel/Piet	  Z	  
	  
Na	  enkele	  uren	  tafeltennis	  waren	  de	  winnaars	  van	  
beide	  poules	  bekend	  en	  kon	  de	  finale	  beginnen	  	  Dit	  
ging	  tussen	  Quinten/Hans	  en	  Marcel/Piet	  Z	  
	  
Na	  een	  bloedstollende	  finale	  met	  een	  stand	  van	  11-‐9	  
in	  de	  beslissende	  5e	  game	  in	  de	  dubbel	  (want	  de	  fina-‐
le	  was	  alleen	  een	  dubbel)	  trokken	  Quinten	  en	  Hans	  
aan	  de	  langste	  eind,	  en	  konden	  zij	  zich	  kronen	  tot	  vrije	  
week	  toernooi	  winnaars.	  
Nico 

Hobbiieeezzzz 
 
Allereerst	  hartelijk	  dank	  aan	  Suzanne	  Bunschoten	  voor	  
het	  doorgeven	  van	  het	  stokje.	  Alleen	  heeft	  ze	  hiermee	  
mij	  wel	  met	  een	  uitdaging	  opgezadeld.	  Een	  hobby	  zo	  	  

	  
	  
bedacht	  ik	  me	  ineens	  moet	  je	  altijd	  leuk	  vinden	  en	  tijd	  
voor	  vrij	  willen	  maken.	  Helaas	  lukt	  me	  dat	  niet	  altijd,	  	  
er	  is	  ook	  weleens	  wat	  anders	  te	  doen.	  Na	  deze	  minder	  
vrolijke	  gedachte	  was	  toch	  al	  snel	  duidelijk	  dat	  ik	  het	  
over	  aquaria	  wilde	  hebben.	  Dat	  is	  voor	  mij	  van	  jongs	  
af	  aan	  (ja,	  ook	  ik	  ben	  jong	  geweest)	  toch	  wel	  een	  heel	  
leuke	  tijdsbesteding.	  In	  een	  aquarium	  gebeurd	  altijd	  
wat.	  Een	  vis	  zwemt	  naar	  links	  of	  naar	  rechts	  J.	  
	  
Ik	  vond	  en	  vind	  dieren	  altijd	  leuk	  en	  /	  of	  mooi.	  Omdat	  
een	  kennis	  van	  mijn	  ouders	  een	  aquarium	  had	  en	  ik	  
deze	  best	  mooi	  vond	  ben	  ik	  er	  ook	  begonnen.	  Eerst	  
een	  wat	  kleinere	  bak	  van	  40	  cm	  breed	  omdat	  mijn	  
ouders	  verwachten	  of	  hoopten	  dat	  deze	  bevlieging	  
wel	  weer	  over	  zou	  gaan.	  Dat	  bleek	  niet	  het	  geval.	  Ik	  
heb	  nu	  al	  een	  jaar	  of	  dertig	  een	  aquarium	  in	  verschil-‐
lende	  maten	  gehad.	  
	  
Een	  goed	  ingericht	  aquarium	  heeft	  niet	  veel	  onder-‐
houd	  nodig	  werd	  me	  verteld,	  dat	  viel	  zeker	  in	  het	  be-‐
gin	  behoorlijk	  tegen.	  Zal	  wel	  een	  reden	  gehad	  heb-‐
ben….	  Niet	  alle	  vissen	  passen	  bij	  elkaar	  en	  dat	  geldt	  
ook	  voor	  de	  planten.	  Na	  het	  inrichten	  met	  pomp,	  
thermostaat,	  zand,	  steentjes	  en	  planten	  konden	  ein-‐
delijk	  de	  vissen	  erin.	  Dat	  ging	  natuurlijk	  te	  snel	  dus	  de	  
eerste	  vissen	  zwommen	  op	  de	  rug.	  Het	  water	  was	  te	  
vers	  maar	  gelukkig	  was	  het	  zakgeld	  nog	  niet	  op	  dus	  ik	  
kon	  na	  een	  week	  andere	  vissen	  halen.	  
	  
Een	  kleine	  bak	  heeft	  als	  nadeel	  dat	  er	  toch	  wat	  meer	  
onderhoud	  nodig	  is	  maar	  als	  voordeel	  dat	  als	  er	  een	  
lek	  is	  dat	  er	  niet	  zoveel	  water	  op	  de	  vloer	  terecht	  
komt.	  Dat	  is	  me	  gelukkig	  nog	  nooit	  gebeurd	  maar	  dat	  
was	  voor	  mijn	  ouders	  de	  reden	  om	  geen	  groter	  aqua-‐
rium	  op	  mijn	  kamer	  te	  laten	  zetten.	  
Een	  voorval	  wil	  ik	  jullie	  niet	  onthouden;	  in	  	  de	  straat	  
woonde	  een	  visboer	  en	  die	  vond	  het	  leuk	  dat	  ik	  er	  
mee	  bezig	  was	  en	  gaf	  me	  een	  paling.	  Dat	  leek	  me	  ook	  
wel	  leuk	  maar	  een	  paling	  is	  een	  roofvis.	  Dus	  geen	  vis	  
meer	  over	  (behalve	  de	  paling	  dan).	  
	  
Op	  het	  moment	  dat	  ik,	  samen	  met	  Marinde,	  een	  huis	  
had	  gekocht,	  kwam	  er	  later	  toch	  een	  grotere	  bak.	  
Eerst	  van	  1	  meter	  en	  nu	  van	  1,20.	  Volgens	  Paul	  Dekker	  
heb	  ik	  een	  guppenbak,	  dit	  omdat	  er	  veel	  scholenvissen	  
in	  zwemmen.	  Er	  zijn	  verschillende	  soorten.	  De	  keuze	  
van	  mij	  is	  geweest	  om	  te	  gaan	  voor	  gezelschapsvissen	  
in	  een	  zoetwateraquarium,	  dit	  zijn	  vissen	  die	  goed	  
met	  elkaar	  samen	  kunnen	  leven.	  Dit	  geeft	  leven	  in	  de	  	  
bak	  en	  ook	  veel	  kleur.	  Dit	  natuurlijk	  in	  samenspel	  met	  
de	  planten	  en	  achterwand.	  
(vervolg	  op	  blz:	  13)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  12)	  
Andere	  keuzes	  zijn	  bijvoorbeeld	  de	  discus	  vissen,	  dit	  
zijn	  grote	  wat	  rustige	  vissen	  met	  heel	  mooie	  kleuren.	  
(dit	  is	  de	  keuze	  van	  Paul	  vandaar	  zijn	  opmerking	  J).	  
Ook	  zijn	  er	  zoutwatervissen.	  Dit	  is	  wel	  heel	  erg	  mooi	  
maar	  ook	  prijzig	  en	  dit	  heeft	  een	  aparte	  behandeling	  
nodig.	  Toch	  lijkt	  het	  me	  geweldig	  om	  een	  dergelijke	  
bak	  eens	  te	  kopen	  en	  onderhouden.	  Dit	  ook	  omdat	  ik	  
in	  zee	  op	  Curaçao	  bij	  de	  familie	  Klein	  deze	  vissen	  in	  
het	  echt	  heb	  gezien	  en	  er	  tussen	  heb	  gezwommen.	  
Maar	  ja,	  dan	  kan	  een	  dergelijk	  aquarium	  eigenlijk	  al-‐
leen	  maar	  tegenvallen…..	  
	  
Sinds	  een	  paar	  jaar	  ben	  ik	  ook	  lid	  van	  een	  aquarium-‐
vereniging.	  Deze	  zit	  in	  Huizen	  op	  de	  Weideweg.	  Net	  
zoals	  het	  leuk	  is	  om	  te	  tafeltennissen	  en	  dit	  elke	  keer	  
nog	  beter	  te	  doen	  geldt	  dit	  ook	  voor	  een	  aquarium.	  Je	  
kunt	  hier	  vissen,	  planten	  of	  andere	  dingen	  voor	  je	  
aquarium	  aanschaffen	  of	  erover	  praten.	  Dan	  kun	  je	  
deze	  dingen	  ook	  verbeteren	  in	  je	  eigen	  bak.	  
	  
Mocht	  je	  meer	  willen	  weten	  over	  mijn	  hobby	  dan	  kun	  
je	  me	  natuurlijk	  altijd	  even	  aanspreken.	  Ik	  vertel	  er	  
graag	  over.	  Maar	  voor	  nu	  wil	  ik	  graag	  van	  Rob	  Baren-‐
dregt	  weten	  hoe	  hij	  zijn	  hobby	  voor	  het	  voetlicht	  gaat	  
brengen.	  
	  
Jeroen	  Blok	  
 

55+ 
	  
	  
Sinds	  2003	  ben	  ik	  lid/deelnemer/	  onderdeel,	  of	  hoe	  je	  
het	  ook	  noemen	  mag,	  van	  de	  55+club	  tafeltennis	  te	  
Huizen.	  Er	  zijn	  minder	  flatteuze	  benamingen	  voor	  deze	  
club	  in	  omloop.	  Ook	  de	  benaming	  dekt	  de	  lading	  niet	  
meer:	  de	  gemiddelde	  leeftijd	  heeft	  de	  55	  allang	  ge-‐
passeerd.	  De	  oprichter	  van	  de	  club,	  Arie	  Rebel,	  had	  als	  
visie:	  laagdrempeligheid	  en	  	  gezelligheid.	  Prestaties	  
staan	  niet	  op	  de	  eerste	  plaats,	  gelukkig.	  In	  een	  gym-‐
nastieklokaal	  alhier	  worden	  op	  de	  woensdagmiddag	  5	  
á	  6	  tafels	  opgesteld.	  Dit	  is	  afhankelijk	  van	  het	  aantal	  
aanwezigen.	  Naarmate	  de	  zomervakantie	  nadert,	  
slinkt	  het	  aantal	  deelnemers.	  Er	  zijn	  zo'n	  drie	  catego-‐
rieën	  spelers:	  de	  écht	  goede	  spellers,	  de	  middenmoot	  
en	  de	  kreukelzone.	  	  
	  
Sinds	  december	  2005	  maak	  ik	  deel	  uit	  van	  laatst	  ge-‐
noemde	  categorie.	  De	  kreukelzone	  bestaat	  uit	  een	  
aantal	  personen	  waarbij	  het	  enthousiasme	  groter	  is	  
dan	  de	  geleverde	  prestaties.	  Kortom:	  geheel	  in	  de	  
sfeer	  van	  de	  oprichter.	  Mezelf	  niet	  meegerekend,	  zijn	  
er	  onder	  de	  deelnemers	  een	  aantal	  bekende	  coryfee-‐
en:	  Mels	  Sluijser;	  zoon	  van	  Meijer	  Sluijser.	  	  
	  

	  
	  
Dit	  was	  een	  verslaggever	  en	  chroniqueur	  van	  het	  
vooroorlogse	  Joodse	  leven	  in	  Amsterdam.	  Mels	  is	  o.a.	  
kunstschilder	  en	  schrijft	  boeken.	  Tevens	  is	  hij	  bioche-‐
micus.	  Terug	  te	  vinden	  op	  Google.	  Tweede	  coryfee:	  
Cees	  Kranenburg,	  zoon	  van	  Cees	  Kranenburg,	  bekend	  
drummer.	  Cees	  jr.	  is	  eveneens	  drummer	  en	  speelde	  
onder	  meer	  bij	  het	  Metropoolorkest.	  Ja,	  niet	  de	  min-‐
sten!	  Vanaf	  kwart	  over	  een	  tot	  kwart	  voor	  twee	  wordt	  
er	  vrij	  gespeeld.	  Vervolgens	  komt	  Henk	  met	  een	  inde-‐
ling	  voor	  een	  partijtje	  dubbelen.	  Over	  het	  algemeen	  
worden	  dan	  twee	  goede	  spelers	  ingedeeld	  bij	  twee	  
zwakkere	  broeders/zusters.	  De	  kreukelzone	  wordt	  
meestal	  ingedeeld	  bij	  zichzelf.	  	  
	  
Om	  half	  drie	  wordt	  de	  bel	  geluid,	  ten	  teken	  dat	  er	  
koffie	  gedronken	  kan	  worden.	  Bezweet	  en	  voldaan	  
neemt	  men	  plaats.	  In	  incidentele	  gevallen	  is	  er	  ook	  
iets	  bij	  de	  koffie:	  als	  er	  iemand	  jarig	  is	  (geweest).	  Na	  
de	  koffie	  wordt	  dan	  weer	  vrij	  gespeeld	  waar	  een	  ieder	  
zijn	  eigen	  geschikte	  tegenstander(s)	  uitzoekt.	  Meestal	  
vinden	  er	  al	  tijdens	  de	  koffie	  besprekingen	  plaats	  over	  
wie	  bij	  wie	  gaat	  spelen.	  Half	  vier	  ongeveer	  worden	  de	  
tafels	  opgeruimd	  en	  is	  het	  tijd	  voor	  de	  derde	  helft	  of	  
de	  nazit.	  Een	  gedeelte	  van	  de	  deelnemers	  gaat	  op	  huis	  
aan.	  Een	  ander	  gedeelte	  neemt	  plaats	  aan	  de	  bar.	  Het	  
derde	  gedeelte	  neemt	  bezit	  van	  een	  tafel	  in	  het	  mid-‐
den	  van	  de	  kantine.	  	  
	  
Dit	  is	  een	  vaste	  groep	  van	  5	  á	  6	  personen,	  die	  deze	  
'stamtafel'	  bezetten.	  Sommigen	  worden	  aan	  deze	  tafel	  
gedoogd.	  Dankzij	  de	  royaal	  afgerekende	  consumpties	  
blijft	  er	  over	  het	  algemeen	  geld	  genoeg	  over	  in	  de	  
snoeppot	  om	  bij	  de	  aanvulling	  van	  de	  vochtbalans	  
(d.m.v.	  bier,	  tonic	  en	  fris)	  een	  blokje	  kaas	  of	  plakje	  
lever-‐	  of	  gekookte	  worst	  te	  presenteren.	  Op	  de	  laatste	  
batsdag	  vóór	  de	  vakantie	  is	  het	  traditie	  om	  nieuwe	  
haring	  met	  een	  glas	  ijskoude	  Corenwijn	  te	  nuttigen.	  
Op	  de	  een	  of	  andere	  manier	  valt	  dit	  altijd	  samen:	  laat-‐
ste	  dag	  en	  nieuwe	  haring.	  In	  de	  loop	  der	  tijd	  heeft	  de	  
'stamtafel'	  een	  bedenkelijke	  reputatie	  opgebouwd:	  
het	  is	  er	  luidruchtig,	  eenzijdige	  gesprekken	  over	  	  
auto's.	  	  
	  
En	  zodra	  op	  deze	  tafel	  een	  schaaltje	  	  wordt	  neergezet,	  
verdwijnt	  de	  inhoud	  hiervan	  op	  miraculeuze	  wijze.	  	  
Het	  maakt	  niet	  uit	  wat	  de	  inhoud	  van	  het	  schaaltje	  is.	  
Vandaar	  dus	  de	  aanduiding	  Bermuda	  driehoek…	  	  
Henk	  heeft	  een	  andere	  benaming.	  Hij	  noemt	  het	  de	  	  
Piranhatafel.	  
	  
Groeten,	  Karel	  de	  Boo	  
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Jeugdcommissie 
	  

Jeugdcompetitie. 
 
De	  najaarscompetitie	  is	  al	  weer	  op	  de	  helft	  en	  we	  
doen	  het	  tot	  op	  heden	  helemaal	  niet	  slecht.	  
Jammer	  is	  het	  wel	  dat	  het	  3e	  team	  in	  de	  3e	  klasse	  is	  
geplaatst,	  ik	  wist	  al	  wel	  dat	  het	  te	  hoog	  was	  en	  dat	  
blijkt	  nu	  ook	  wel.	  
	  
Ik	  heb	  dat	  ook	  gezegd	  tegen	  de	  wedstrijdleiding	  van	  
de	  afdeling,	  maar	  volgens	  hen	  kon	  dat	  niet	  anders.	  
Daarom	  heb	  ik	  nog	  geprobeerd	  uit	  te	  leggen	  dat	  het	  
voor	  jeugd	  niet	  motiverend	  is	  als	  je	  elke	  week	  verliest,	  
maar	  er	  was	  volgens	  hen	  geen	  andere	  oplossing	  voor.	  
Nu	  hoop	  in	  wel	  dat	  het	  voor	  de	  spelers	  niet	  tè	  demoti-‐
verend	  gewerkt	  heeft	  en	  dat	  ze	  wel	  door	  blijven	  spe-‐
len	  in	  het	  nieuwe	  seizoen	  straks	  en	  dan	  gewoon	  in	  de	  
4e	  klasse.	  
	  
Voor	  ons	  1e	  team	  is	  het	  wel	  erg	  zwaar	  in	  het	  landelijk	  
B	  waar	  zij	  nu	  in	  spelen,	  maar	  ook	  dat	  was	  wel	  van	  te	  
voren	  voorzien.	  Maxim	  en	  ook	  Mak	  kunnen	  het	  nog	  
wel	  aardig	  bijbenen	  maar	  voor	  Yoeri	  en	  Toon	  is	  het	  
eigenlijk	  nog	  te	  hoog	  gegrepen.	  Zij	  staan	  dan	  ook	  op	  
de	  laatste	  plaats	  met	  1	  punt	  verschil	  op	  de	  volgende.	  
De	  andere	  verenigingen	  staan	  wel	  op	  grotere	  af-‐
stand,er	  zitten	  dus	  eigenlijk	  gewoon	  2	  zwakkeren	  in	  
deze	  poule.	  Maar	  zoals	  ik	  begrijp	  zal	  dit	  ook	  het	  laat-‐
ste	  seizoen	  zijn	  van	  dit	  team,	  ze	  kunnen	  het	  niet	  meer	  
combineren	  met	  hun	  andere	  bezigheden	  op	  de	  zater-‐
dag	  zoals	  werk	  en	  studie.	  Als	  ik	  naar	  hun	  percentages	  
kijk	  is	  Maxim	  de	  sterkste,	  gevolgd	  door	  Mak	  en	  daarna	  
volgen	  dan	  resp.	  Toon	  en	  Yoeri.	  Ik	  zal	  de	  getallen	  er	  
niet	  bijschrijven,	  die	  zijn	  op	  dit	  moment	  nog	  niet	  zo	  
belangrijk.	  
	  
Huizen	  2:	  zij	  draaien	  op	  dit	  moment	  in	  ieder	  geval	  bij	  
de	  bovenste	  en	  dat	  kunnen	  zij	  dacht	  ik	  wel	  volhouden	  
tot	  het	  eind.	  
Ik	  hoop	  wel	  dat	  dit	  team	  het	  volgend	  seizoen	  weer	  
speelt	  en	  dat	  zij	  het	  wel	  kunnen	  combineren	  met	  hun	  	  

andere	  bezigheden	  op	  de	  zaterdag	  (vroeger	  hadden	  
we	  daar	  een	  stuk	  minder	  last	  van	  hoor).	  
In	  dit	  team	  is	  de	  hoogst	  genoteerde	  Fabio,	  maar	  er	  zit	  
maar	  weinig	  verschil	  in	  met	  Jasper	  en	  Timo,	  hier	  blijft	  
Kristel	  iets	  achter	  maar	  die	  heeft	  nog	  maar	  weinig	  
meegedaan.	  Hier	  is	  dan	  ook	  gezien	  de	  stand	  nog	  alles	  
mogelijk	  tot	  de	  eindstand	  is	  bereikt.	  
	  
Huizen	  3:	  daar	  had	  ik	  dus	  al	  het	  nodige	  over	  geschre-‐
ven;	  zij	  kunnen	  het	  echt	  nog	  niet	  bolwerken	  in	  de	  3e	  
klasse.	  Deze	  indeling	  is	  gewoon	  nog	  te	  hoog	  voor	  hen.	  
Het	  is	  niet	  zo	  dat	  ze	  er	  niet	  voor	  vechten,	  want	  dat	  
doen	  ze	  wel,	  maar	  het	  lukt	  gewoon	  niet	  en	  dan	  moet	  
je	  jezelf	  steeds	  maar	  weer	  zien	  op	  te	  peppen.	  
Andreas	  heeft	  hier	  de	  meeste	  wedstrijden	  gewonnen,	  
gevolgd	  door	  Liquenda	  en	  Joey	  die	  elk	  evenveel	  heb-‐
ben	  gewonnen.	  
Ze	  staan	  wel	  op	  de	  laatste	  plaats	  en	  ik	  ben	  bang	  dat	  
dit	  helaas	  zo	  zal	  blijven,	  maar	  blijf	  het	  proberen.	  Wie	  
weet	  wat	  de	  2e	  helft	  nog	  gaat	  brengen.	  
	  
Huizen	  4:	  zij	  doen	  het	  heel	  goed	  en	  staan	  dan	  op	  dit	  
moment	  ook	  bovenaan	  maar	  met	  1	  wedstrijd	  meer	  
gespeeld	  dan	  de	  nummer	  2.	  
Maar	  ze	  zijn	  fanatiek	  genoeg	  om	  deze	  plaats	  te	  hand-‐
haven.	  Het	  kan,	  dan	  moeten	  ze	  in	  de	  2e	  helft	  wel	  win-‐
nen	  van	  de	  concurrent	  en	  de	  andere	  wedstrijden	  win-‐
nen	  met	  liefst	  een	  groot	  verschil.	  
Ik	  vraag	  wel	  veel,	  maar	  het	  kan	  wel	  hoor	  met	  jullie	  
inzet,	  want	  daar	  zal	  het	  niet	  aan	  liggen.	  
Dus	  jongens	  zet	  hem	  op	  en	  dan	  bedoel	  ik	  natuurlijk	  
Thijmen	  en	  Bart	  en	  Luca	  en	  Ricardo.	  In	  dit	  team	  kan	  ik	  
niet	  precies	  zeggen	  wie	  hier	  nou	  het	  hoogste	  percen-‐
tage	  heeft,	  het	  ligt	  hier	  zo	  dicht	  bij	  elkaar,	  dus	  dat	  zien	  
we	  wel	  aan	  het	  eind.	  
	  
Huizen	  5:	  ook	  zij	  doen	  het	  goed,	  ook	  zij	  staan	  in	  de	  
bovenste	  regionen	  en	  zij	  hebben,	  terwijl	  ik	  dit	  schrijf,	  
nog	  een	  wedstrijd	  in	  te	  halen.	  Dus	  wie	  weet,	  ook	  hier	  
is	  alles	  nog	  mogelijk.	  Ook	  dit	  team	  gaat	  steeds	  beter	  
spelen	  en	  hebben	  tot	  op	  heden	  dan	  ook	  nog	  maar	  1	  
keer	  verloren.	  De	  sterkste	  in	  dit	  team	  is	  nog	  Daniël	  
Pejic,	  dan	  Tim	  Werson	  en	  als	  3e	  is	  dat	  Daniël	  Smits.	  
Dat	  is	  dus	  nu	  zo	  maar	  dat	  wil	  niet	  zeggen	  dat	  dit	  blij-‐
vend	  is,	  ze	  zijn	  allemaal	  elke	  wedstrijd	  weer	  fanatiek	  
bezig,	  dus	  je	  weet	  het	  nooit.	  
	  
Dan	  hebben	  we	  nog	  ons	  6e	  team:	  zij	  speelden	  vorig	  
seizoen	  nog	  in	  de	  startersklasse,	  maar	  zij	  vonden	  dat	  
zij	  daar	  te	  weinig	  wedstrijden	  speelden	  en	  wilden	  dus	  
doorschuiven	  naar	  de	  6e	  klasse.	  
En	  dat	  doen	  ze	  zo	  goed	  dat	  ze	  op	  dit	  moment	  op	  de	  1e	  
plaats	  staan,	  dus	  hun	  keus	  was	  goed.	  
	  
(vervolg	  op	  blz:	  17)	  
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GRATIS SHIRT ÉN BATJE  
BIJ LIDMAATSCHAP! 

 
Vanaf het najaarsseizoen 2014 speelt de tafeltennisvereniging Huizen in een 
nieuw clubshirt! Om dit te vieren krijgen alle nieuwe leden een gratis shirt 
cadeau. Als extraatje krijg je er tijdelijk ook een gratis tafeltennisbatje bij. Met 
dit unieke starterspakket ben je er als nieuw lid meteen helemaal klaar voor! 

 

TTV HUIZEN STARTERSPAKKET 
 

 
 

Zorg dat je dit niet mist! 
 

Dus kom snel een keer bij ons langs, doe gratis mee met een aantal 
proeftrainingen en schrijf je in. Dan speel JIJ vanaf dit seizoen in je nieuwe 
clubshirt, bij de gezelligste tafeltennisvereniging van ’t Gooi! 

 
 Wie Tafeltennisvereniging Huizen 

Waar Holleblok 4D, 1273 EG, Huizen 
Gymzalen achter het winkelcentrum 
‘t Holleblok (ingang via de 
Onderwei/Vecht) 

Telefoon 035-5253383 (tijdens openingstijden) 
E-mail info@ttvhuizen.nl  
Website www.ttvhuizen.nl  
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(vervolg	  van	  blz:	  14)	  
De	  ster	  kte	  maakt	  hier	  ook	  niet	  veel	  verschil,	  ze	  zijn	  
wat	  dat	  betreft	  aan	  elkaar	  gewaagd.	  
Koen	  Gerards	  komt	  nu	  net	  iets	  hoger	  uit	  dan	  Marco	  
Wagenmakers	  en	  die	  komt	  weer	  net	  iets	  hoger	  uit	  dan	  
Gijs	  de	  Ruijter,	  maar	  het	  is	  allemaal	  maar	  heel	  weinig.	  
Dus	  jongens	  hou	  dit	  vast,	  dan	  zit	  er	  misschien	  nog	  wel	  
een	  kampioenschap	  in,	  dat	  zou	  helemaal	  geweldig	  
zijn.	  
Ook	  aan	  jullie	  inzet	  kan	  het	  niet	  liggen	  want	  die	  is	  
meestal	  boven	  de	  100%.	  
Dit	  was	  dan	  weer	  het	  stukje	  competitie.	  
	  
Deze	  week	  hang	  ik	  weer	  het	  inschrijfformulier	  op	  voor	  
de	  volgende	  competitie,	  letten	  jullie	  daar	  wel	  even	  op	  
en	  vul	  gelijk	  jullie	  namen	  maar	  in,	  dat	  geldt	  natuurlijk	  
voor	  iedereen.	  Ik	  hoop	  weer	  op	  veel	  inschrijvingen	  dat	  
we	  het	  aantal	  teams	  wat	  competitie	  speelt	  wel	  kun-‐
nen	  behouden.	  
	  
Het	  is	  tevens	  ook	  een	  oproep	  aan	  alle	  recreanten	  van	  
de	  jeugd:	  ook	  jullie	  kunnen	  inschrijven	  als	  je	  met	  de	  
competitie	  wil	  gaan	  meedoen.	  Jullie	  kunnen	  je	  ook	  
inschrijven	  voor	  de	  starterscompetitie	  dan	  speel	  je	  
minder	  wedstrijden	  dan	  in	  de	  gewone	  competitie,	  
maar	  je	  speelt	  wel	  bij	  en	  ook	  tegen	  kinderen	  van	  an-‐
dere	  verenigingen.	  Ook	  dat	  is	  een	  leuke	  ervaring,	  als	  
jullie	  twijfelen,	  vraag	  het	  maar	  aan	  de	  andere	  jeugd-‐
spelertjes.	  Het	  is	  wel	  zo	  dat	  je	  voor	  de	  starters	  niet	  te	  
oud	  mag	  zijn,	  je	  moet	  welp	  zijn	  of	  pupil	  dat	  is	  tot	  ong.	  
10	  jaar,	  dat	  ligt	  er	  ook	  aan	  wanneer	  je	  jarig	  bent.	  
Als	  jullie	  dat	  willen	  kunnen	  jullie	  het	  ook	  opgeven	  aan	  
jullie	  trainer	  Gijs	  Molenaar.	  
Ik	  hoop	  op	  veel	  inschrijvingen.	  
	  
Dan	  rest	  mij	  nu	  nog	  jullie	  allemaal	  een	  goede	  en	  spor-‐
tieve	  2e	  competitiehelft	  toe	  te	  wensen.	  
	  
Namens	  de	  Technische	  Commissie	  Jeugd	  
Peter	  van	  den	  Broek	  	  	  	  
	  

De tafeltennisweek van……… 

	  
Maandag	  
Ik	  ben	  vandaag	  vrij	  van	  school	  J.	  
Ik	  ga	  samen	  met	  mijn	  vader	  naar	  centerparks.	  
Lekker	  zwemmen	  in	  aqua	  mundo.	  
Met	  een	  wild	  water	  baan	  en	  een	  lange	  glijbaan	  en	  nog	  
veel	  meer.	  
Helaas	  heb	  ik	  mijn	  teen	  gestotenL.	  
En	  dat	  deed	  pijn.	  
Maar	  het	  was	  nog	  wel	  leukJ.	  
	  	  
	  

	  
Dinsdag	  
Weer	  naar	  school!	  
Na	  school	  ging	  ik	  spelen	  met	  mijn	  broer.	  
Daarna	  ging	  ik	  naar	  tafeltennis	  leuk	  
Ik	  ging	  op	  de	  fiets	  weer	  naar	  huis.	  
Op	  de	  terugweg	  ben	  ik	  van	  mijn	  fiets	  gevallen	  en	  mijn	  
pols	  gekneusdL	  Dus	  moest	  er	  verband	  om.	  
	  	  
Woensdag	  
Ik	  heb	  de	  start	  van	  de	  kinderboeken	  week	  gevierd	  op	  
school.	  Iedereen	  ging	  dansen	  op	  het	  liedje:	  Who	  let	  
the	  dogs	  out.	  
In	  middag	  ben	  ik	  vrij	  en	  heb	  ik	  buiten	  gespeeld	  en	  op	  
mijn	  ipad	  spelletjes	  gedaan	  
Ik	  ben	  ook	  naar	  sportmix	  geweest	  en	  daar	  gingen	  we	  
deze	  keer	  judoën	  En	  als	  avondeten	  had	  ik	  pizza,	  
LEKKER!	  
	  	  
Donderdag	  
Vandaag	  ging	  ik	  uit	  school	  naar	  mijn	  vader.	  Hij	  woont	  
bij	  opa	  en	  oma	  en	  ik	  eet	  daar	  op	  donderdagavond	  Opa	  
had	  foccacia	  brood	  gemaakt	  en	  soep	  
Daarna	  lekker	  naar	  tafeltennis.	  
Vandaag	  niet	  met	  de	  fiets,	  kon	  ik	  ook	  niet	  vallen.	  J	  
	  	  
Vrijdag	  
	  Er	  was	  vandaag	  een	  leesmarathon	  op	  school.	  De	  hele	  
middag	  gingen	  we	  lezen	  en	  je	  mocht	  een	  zitzak	  mee-‐
nemen.	  Dit	  was	  omdat	  er	  Kinderboekenweek	  	  is.	  In	  de	  
avond	  gingen	  we	  een	  spel	  doen	  met	  onze	  oude	  buren,	  
dat	  spel	  heet	  keez.	  Dat	  was	  erg	  leuk.	  
	  	  
Zaterdag	  
Ik	  had	  vandaag	  geen	  tafeltenniswedstrijd	  maar	  ik	  ben	  
wel	  naar	  de	  club	  geweest.	  Daar	  heb	  ik	  met	  Koen	  en	  
Ruben	  gespeeld.	  Koen	  en	  ik	  hebben	  een	  tosti	  gegeten.	  
Luca	  is	  gevallen	  in	  de	  zaal	  en	  had	  veel	  pijn	  aan	  zijn	  
pols,	  die	  is	  gekneusd.	  Dat	  is	  wel	  jammer.	  
’s	  Avonds	  zijn	  we	  bij	  opa	  en	  oma	  wezen	  eten	  omdat	  
opa	  jarig	  is	  geweest.	  
	  	  
Zondag	  
Ik	  ben	  bij	  het	  Dolfinarium	  geweest	  met	  mama,	  	  	  	  	  	  	  
Roland	  en	  Luca.	  We	  zijn	  naar	  allemaal	  verschillende	  
shows	  geweest	  met	  dolfijnen,	  zeeleeuwen	  en	  walrus-‐
sen.	  Ik	  heb	  roggen	  geaaid	  en	  ook	  haaien,	  die	  waren	  
wel	  klein.	  Ik	  was	  helemaal	  niet	  bang	  voor	  ze.	  
Verder	  hadden	  we	  het	  nog	  heel	  leuk.	  En	  in	  de	  avond	  
hebben	  we	  pannenkoeken	  gegeten.	  
Zo,	  dit	  was	  mijn	  week.	  
	  
De	  volgende	  keer	  mag	  Koen	  Gerards	  een	  stukje	  schrij-‐
ven.	  
	  
Marco	  Wagenmakers	  
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Het Kindertafeltennisfeest staat  

voor de deur! 
	  
Op	  zaterdag	  13	  december	  2014	  wordt	  het	  KTTF	  ge-‐
houden	  bij	  ons	  op	  de	  club.	  Alle	  scholen	  in	  onze	  ge-‐
meente	  worden	  uitgenodigd	  om	  mee	  te	  doen.	  In	  de	  
ochtend	  speelt	  de	  jeugd	  uit	  groep	  5	  en	  6.	  Het	  feest	  
begint	  om	  10.00	  uur	  en	  de	  ochtend	  eindigt	  om	  onge-‐
veer	  12.30	  uur.	  In	  de	  middag	  speelt	  de	  jeugd	  uit	  groep	  
7	  en	  8.	  Zij	  beginnen	  om	  13.00	  uur	  en	  de	  middag	  ein-‐
digt	  voor	  hen	  om	  ongeveer	  16.00	  uur.	  
	  
Voor	  elke	  groep	  is	  er	  een	  aantal	  prijzen	  en	  natuurlijk	  
moet	  de	  wisselbeker	  verdedigd	  worden	  door	  de	  	  	  	  	  	  	  
Dr.	  Maria	  Montessorischool.	  De	  Dr.	  Maria	  Montessori-‐
school	  won	  in	  2013	  nipt	  van	  De	  Springplank	  en	  de	  
Kamperfoelieschool.	  Het	  wordt	  een	  sportieve	  strijd	  	  
Met	  de	  hulp	  van	  de	  alle	  juffen,	  meesters,	  sportcom-‐
missies,	  ouders	  en	  spelers.	  	  
	  
De	  zaterdag	  na	  het	  KTTF,	  op	  20	  december	  2014,	  is	  er	  
een	  jeugdtoernooi	  om	  je	  voor	  te	  bereiden	  op	  het	  
Oliebollentoernooi.	  	  
	  
Het	  jeugd	  oliebollentoernooi	  voor	  leden	  en	  niet	  leden	  
is	  op	  dinsdag	  30	  december	  2014.	  Het	  jeugd	  oliebollen-‐
toernooi	  begint	  om	  11.00	  uur.	  De	  club	  gaat	  om	  10.00	  
uur	  open	  om	  in	  te	  spelen.	  
	  
Vertel	  je	  op	  school	  dat	  het	  KTTF	  wordt	  gehouden	  op	  
13	  december?	  Zegt	  het	  voort!	  	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  
Jeugdcommissie	  TTV	  Huizen	  
	  

C-Jeugdranglijsttoernooi Hoorn 
	  

Zaterdag	  18	  oktober	  was	  het	  weer	  tijd	  voor	  het	  1e	  C-‐
Jeugdranglijsttoernooi	  van	  dit	  seizoen.	  Na	  een	  iets	  te	  
laat	  vertrek	  kwamen	  we	  toch	  nog	  ruim	  op	  tijd	  aan	  in	  
Hoorn.	  We	  hadden	  als	  TTV	  Huizen	  een	  mooi	  aantal	  
deelnemers,	  namelijk	  8:	  Timo	  Weinberg,	  Yoeri	  en	  Jas-‐
per	  Tax,	  Mak	  Temmet,	  Thijmen	  van	  Dijk,	  Luca	  en	  Mar-‐
co	  Wagenmakers	  en	  Gijs	  de	  Ruijter.	  Ricardo	  Romijn	  
had	  zich	  ook	  opgegeven	  maar	  kwam	  helaas	  niet	  opda-‐
gen	  en	  konden	  we	  ‘m	  ook	  telefonisch	  niet	  bereiken.	  
De	  begeleiders	  waren	  vandaag:	  Edwin	  van	  Dijk,	  Henk	  
Tax	  en	  Ferry	  de	  Hoogen.	  (het	  wordt	  bijna	  traditie	  J)	  
	  
Iedereen	  moet	  om	  dezelfde	  tijd	  beginnen,	  om	  10	  uur	  
moest	  er	  begonnen	  worden	  aan	  de	  6	  kamp.	  
	  
	  
	  
	  

	  
Gijs	  en	  Marco	  hadden	  het	  lastig.	  Tegen	  tegenstanders	  
die	  vele	  klasses	  hoger	  spelen	  als	  je	  zelf	  net	  begonnen	  
bent	  is	  lastig.	  Marco	  won	  toch	  nog	  knap	  1	  partij,	  	  
helaas	  voor	  Gijs	  lukte	  dit	  niet.	  Volgend	  jaar	  zal	  het	  vast	  
een	  stuk	  beter	  gaan	  jongens.	  
	  
Luca	  en	  Thijmen	  hadden	  het	  ook	  lastig.	  Ook	  hier	  wa-‐
ren	  zeker	  2	  tegenstanders	  in	  de	  poule	  die	  hoger	  
speelden	  in	  de	  competitie,	  maar	  soms	  ook	  allemaal	  
wel.	  Luca	  won	  1	  wedstrijd	  en	  werd	  gedeeld	  4e	  in	  zijn	  
poule.	  Thijmen	  won	  er	  zelfs	  2	  en	  werd	  hierdoor	  ook	  4e	  
in	  zijn	  poule.	  
	  
Bij	  de	  junioren	  kwamen	  4	  spelers	  van	  ons	  uit.	  Jasper	  
moest	  tegen	  de	  nr	  1	  geplaatst	  dit	  toernooi	  en	  deze	  
speler	  had	  vorig	  jaar	  zelfs	  van	  Mak	  gewonnen	  in	  de	  
halve	  finales.	  Jasper	  won	  toch	  2	  van	  de	  5	  partijen	  en	  
ook	  hier	  was	  een	  4e	  plaats	  in	  de	  poule	  het	  maximaal	  
haalbare.	  Timo	  kwam	  laat	  op	  gang	  en	  won	  zijn	  laatste	  
2	  partijen	  van	  de	  dag	  knap.	  Ook	  hier	  op	  onderling	  
resultaat	  4e.	  
	  
Yoeri	  en	  Mak	  waren	  de	  enigen	  die	  de	  poule	  door-‐
kwamen.	  Mak,	  als	  2e	  geplaatst,	  zelfs	  zonder	  ook	  maar	  
1	  partij	  te	  verliezen.	  Yoeri	  dacht	  al	  klaar	  te	  zijn	  omdat	  
hij	  2	  wedstrijden	  had	  verloren	  in	  de	  poule,	  maar	  op	  
onderling	  resultaat	  was	  hij	  toch	  2e	  geworden	  en	  
mocht	  de	  volgende	  ronde	  gaan	  spelen.	  Mak	  had	  als	  
winnaar	  trouwens	  een	  bye	  voor	  deze	  ronde.	  Yoeri	  
won	  redelijk	  simpel	  deze	  partij	  en	  stond	  in	  de	  2e	  ron-‐
de.	  In	  deze	  2e	  ronde	  stond	  Mak	  ook	  al	  automatisch	  en	  
mocht	  tegen	  de	  winnaar	  van	  de	  poule	  van	  Jasper	  en	  
dus	  de	  speler	  waar	  hij	  vorig	  jaar	  nog	  in	  de	  halve	  finale	  
nipt	  van	  verloor.	  Nu	  was	  Mak	  wel	  de	  winnaar	  aan	  het	  
einde	  van	  de	  partij.	  Knap	  in	  4	  games	  wist	  Mak	  te	  win-‐
nen	  van	  de	  nr	  1	  geplaatste	  speler.	  Yoeri	  speelde	  op	  
dat	  moment	  ook	  zijn	  partij	  in	  de	  2e	  ronde,	  maar	  ver-‐
loor	  in	  4en	  van	  de	  uiteindelijke	  winnaar	  Dylan	  van	  
Dongen.	  In	  deze	  wedstrijd	  werd	  zeker	  de	  mooiste	  rally	  
van	  de	  dag	  gespeeld,	  helaas	  is	  hier	  geen	  bewijsmateri-‐
aal	  van.	  Mak	  mocht	  nog	  wel	  door	  en	  werd	  de	  kwart	  
finale	  gespeeld.	  Het	  was	  alweer	  bijna	  half	  5	  en	  helaas	  
bleek	  de	  tegenstander	  van	  Mak	  een	  lastige.	  In	  4	  ga-‐
mes	  wist	  Milan	  Timmers	  te	  winnen	  van	  Mak	  en	  kon-‐
den	  we	  dus	  met	  zijn	  allen	  op	  huis	  aan.	  
	  
Het	  was	  een	  sportief	  en	  gezellig	  toernooi	  voor	  ons	  en	  	  
shirtsponsor	  123inkt.nl	  viel	  lekker	  op.	  Ik	  hoorde	  veel-‐
vuldig	  de	  naam	  voorbij	  komen	  bij	  de	  spelers	  /	  begelei-‐
ders	  en/of	  supporters.	  
Voor	  alle	  uitslagen	  kun	  je	  kijken	  op:	  
http://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=A
0C90860-‐2615-‐4039-‐9D56-‐D7CE216F0969	  
Tot	  volgend	  jaar,	  TCJ.	  
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voltreffer@ttvhuizen.nl
In0de0volgende0Voltreffer0komt0de0uitslag0te0staan.

Onder0de0goede0inzenders0wordt0een0beloning0verloot.
Niemand0heeft0gereageerd0op0deze0moeilijke0foto

Wie0is0deze0vrijwilliger?

dus0daarom0nog0een0keer.

U0kunt0uw0antwoord0naar0de0redacteur0sturen0op
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Wanneer: Wat:( Voor(wie:
25#oktober Landelijke1competitie16e1ronde1Huizen11#1Stede1Broec111om115:00u Senioren

25#oktober 6e1ronde1jeugdcompetitie1Huizen1J21t/m1Huizen1J61uit Jeugd

28#oktober Training Jeugd

28#oktober Training Senioren

29#oktober 55+1groep Senioren

30#oktober Training Jeugd

30#oktober Training1recreanten Senioren

31#oktober Training1recreanten Jeugd

31#oktober 7e1ronde1seniorencompetiite

01#november 7e1ronde1jeugdcompetitie1Huizen1J21t/m1Huizen1J61thuis Jeugd

01#november Landelijke1competitie17e1ronde1Kampenion121#1Huizen11 Jeugd

01#november Landelijke1competitie17e1ronde1Hilversum151#1Huizen11 Senioren

03#november Pac1vergadering

04#november Training Jeugd

04#november Training Senioren

05#november 55+1groep Senioren

06#november Training Jeugd

06#november Training1recreanten Senioren

07#november Training1recreanten Jeugd

07#november 8e1ronde1seniorencompetiite Senioren

08#november landelijke1competitie18e1ronde1Huizen111#1SKF1311om115:00u1 Senioren

08#november landelijke1competitie18e1ronde1Huizen111#1Amsterdam1311om113:30u1 Jeugd

08#november 8e1ronde1jeugdcompetitie1Huizen1J21t/m1Huizen1J61uit Jeugd

09#november Mini1Meerkamp1+1D1kadetten1 Jeugd

10#november Bestuursvergadering

11#november Training Jeugd

11#november Training Senioren

12#november 55+1groep Senioren

13#november Training Jeugd

13#november Training1recreanten Senioren

14#november Training1recreanten Jeugd

14#november Inhaalweek1seniorencompetitie Senioren

15#november Aanwezig1bij1de1Boni1jeugdsponsoractie Jeugd

15#november Vreemde1Tafel1toernooi112:001tot116:00u Jeugd

15#november Inhaalweek1jeugdcompetitie Jeugd

18#november Training Jeugd

18#november Training Senioren

19#november 55+1groep Senioren

20#november Training Jeugd

20#november Training1recreanten Senioren

21#november Training1recreanten Jeugd

21#november 9e1ronde1seniorencompetiite Senioren

22#november Landelijke1competitie19e1ronde1Huizen111#1VTV1(N)11om115:00u1 Senioren

22#november Landelijke1competitie19e1ronde1Huizen111#1Red1starts11om113:30u1 Jeugd

22#november 9e1ronde1jeugdcompetitie1Huizen1J21t/m1Huizen1J61uit Jeugd

25#november Einde1Boni1Jeugdsponsoractie Jeugd

29#november laatste11jeugdcompetitie1dag11Huizen1J21t/m1Huizen1J61thuis Jeugd

29#november laatste1Landelijke1competitie1dag11Megacles121#1Huizen111 Jeugd

29#november laatste1Landelijke1competitie1dag11Smash1(M)1#1Huizen111 Senioren

29#november Kampioensfeest!!!!! Jeugd

01#december Pac1vergadering

02#december Training Jeugd

02#december TCS1vergadering

03#december Deadline1Voltreffer Jeugd1&1Senioren

03#december 55+1groep Senioren

Voor$de$actuele$agenda$kijk$dan$op$www.ttvhuizen.nl
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Doe mee aan het Kinder- 
tafeltennisfeest  

op zaterdag 13 december 2014 
 
Heeft je juf of meester het al verteld? Meer dan 200 tafeltennisclubs in Nederland organiseren 
elk jaar het Kindertafeltennisfeest. Op 13 december 2014 organiseert tafeltennisvereniging 
Huizen weer het toernooi voor jullie en ook jij mag hieraan meedoen!  
Tijdens deze dag kun je tafeltennisspelletjes en wedstrijdjes spelen. Kun je niet 
tafeltennissen? Dat maakt niets uit! Als je het maar leuk vindt om mee te doen, ben je van 
harte welkom! 
Welke school wordt dit jaar de beste school van Huizen en gaat er met de grote (wissel-)beker 
vandoor? En wie wordt de winnaar van groep 5, 6 en 7 en wie van groep 8?  
 
Schrijf je in voor jouw Kindertafeltennisfeest via het inschrijfformulier 

of via de website van TTV Huizen, www.ttvhuizen.nl. 
 
  Waar…...................……..….Gymzalen “de Holleblok”, Huizen 
  Voor..........................………Groep 5 t/m 8 
  Datum.......................……… Zaterdag 13 december 2014 
  Tijden……………………… Groep 5 en 6: 10.00 tot ong. 12.30 uur 
      Groep 7 en 8: 13.00 tot ong. 16.00 uur 
  Deelnamekosten........……… Helemaal geen     
  Adres.........................………Gymzalen “de Holleblok”, Holleblok 4 
      (achter winkelcentrum “de Holleblok”) 
                      Organisatie. ..……................Jeugdcommissie TTV Huizen 
                                                                  Telefoon: 035-5265008 
                                                                  E-mail: kttf@ttvhuizen.nl 

                                                Website: www.ttvhuizen.nl                                                  
 

Zorg dat je dit feest niet mist!  
Geef je op en kom op zaterdag 13 december naar de zalen van TTV Huizen om het tegen de 
andere scholen op te nemen. Je kunt je opgeven bij je juf of meester of op onze website.  
 
Een leuk idee is op een vrijdagavond tussen 19.00 uur en 20.00 uur een keer te komen kijken 
bij TTV Huizen in de gymzalen van “de Holleblok”. Dan kun je een keer oefenen en heb je al 
een voorsprong op je vrienden. 
 
 

 
 



22 
 

	  

Bestuur:( Tel:
Robert'Bunschoten,!Voorzitter!a.i. 1273'PD'Huizen 035:5239044
Jeroen'Blok,'Secretaris! 1274'KK'Huizen 035:5243670
Patrick'Visser,'Penningmeester! 1276'BC'Huizen 06:14235490
Cees'Lam,'Vert.!T.C.J 1276'NS'Huizen 035:5265008
Robert'Smit,'Vert.!Z.K.C. 1273'GZ'Huizen 06:19927662
Marcel'Molenaar,'Vert.!T.C.S. 1276'EC'Huizen 035:5446705
Gerben'de''Jong,'Vert.!P.A.C.! 1276'MN'Huizen 06:43255013

Technische(Commissie(Jeugd((T.C.J.)
Cees'Lam Voorzitter 035:5265008
Peter'v.d.'Broek' Wedstrijdsecretariaat 035:5256568
Ferry'Hoogen' Externe'toernooien 06:42128557
Quinten'van'Dissel 035:5263103
Harry'Kempers 035:5257228
Henk'Tax
Guus'Weinberg 035:5242331
Ineke'Lam Algemeen'lid 035:5265008

Zaal(&(Kantine(Commissie((Z.K.C.)
Robert'Smit 06:19927662
Paul'Dekker 06:51271050
Robert'Bunschoten 035:5239044
Vacant '
Kees'Visser 06:23025945

Promotie(Advies(Commissie((P.A.C.)
Gerben'de'Jong 06:43255013
Geert'Molenaar 035:5267490
Maarten'Robbers 035:5261463
Nicole'van'Beurden 06:12846837
Pieter'Bosch 035:5265351
Vacant Sponsoring

Technische(Commissie(Senioren((T.C.S.)
Marcel'Molenaar 035:5446705
Jerry'van'Leeuwen Wedstrijdsecretariaat 06:52362394
Bram'Gerritse Toernooien 035:5241044
Nico'Sentini Toernooien 06:25199292

Website(www.ttvhuizen.nl Functie
Maarten'Robbers 035:5261463
André'Rebel 035:5265277

55+(GROEP
Henk'Oversteegen 035:5252067
Piet'Knop 035:5260142

Trainers
Gijs'Molenaar,'Jeugd 06:23868811
John'Scott,!Jeugd,!Senioren 06:81484998

035:5252067
035:5255052

Joop'Manussen 035:5256463

DE VOLTREFFER
OFFICIEEL(ORGAAN(VAN(DE(TAFELTENNIS(VERENIGING("HUIZEN"
T.T.V.(Huizen:(opgericht(5(januari(1951(W(koninklijk(goedgekeurd(op(24(september(1974.

Adres:
Eem'25

Externe'toernooien

Salland'49
Akkerweg''14
Borneolaan'18
Bever'19
Treiler'19

Functie

Gravin'Gertrude'15

Barrooster

Schoonmaak'

Functie

Interne'toernooien'&'activiteiten

Functie
Voorzitter'
Cöordinatie'financiën

Externe'activiteiten'/'algemeen'lid

Webmaster'&'redaktie

Voorzitter'
Vrijwilligersbeleid'&'Uitvoering
Website,'Infomail'&'De'Voltreffer'

Functie

Communicatie'Interne'&'Externe
Communicatie'Interne'&'Externe

Voorzitter

Interne'toernooien'&'activiteiten

Interne'toernooien'&'activiteiten

Redaktie(INFOWmail

Henk'Oversteegen,'Jeugd!en 'Senioren!recreanten!en!nieuwe!leden
Ina'Busscher,'Senioren!recreanten!en!nieuwe!leden

Webmaster'&'redaktie'(back:up)
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17-10-2014   

WORD  LID VAN 
 

 

De Club Van 25 
 
 

STEUN 
 

JEUGDACTIVITEITEN 
 

MET EEN STORTING VAN 
 

€ 25,- 
 
 
 

DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST. DAAROM DRAAGT DE CLUB VAN 25 BIJ AAN BIJZONDERE 
JEUGDACTIVITEITEN, ZOALS EEN DAG UIT MET DE JEUGD NAAR EEN WK TAFELTENNIS. 

 
 

MEER INFORMATIE IS VERKRIJGBAAR BIJ HET BESTUUR EN VIA INFO@TTVHUIZEN.NL 
 
 
--------------!--------------------------!--------------------------!--------------------------!---------- 
 
Ik machtig T.T.V. Huizen om eenmaal € 25,- van mijn rekening af te schrijven ten bate van de Club van 25. 
 
 
Naam:    ……………….. 
 
 
 
Handtekening: ……………….. 
 
 
Rekeningnummer: ……………….. 




