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49e  jaargang, nummer 1, maart 2015  
 

Vanuit het bestuur 
 

2015	  is	  alweer	  een	  aantal	  maanden	  onderweg.	  We	  
sloten	  het	  jaar	  2014	  af	  met	  een	  goed	  bezet	  en	  gezellig	  
E.M.T.	  Oliebollentoernooi.	  Ook	  de	  loterij	  was	  qua	  prij-‐
zen	  en	  opbrengst	  zeer	  geslaagd.	  2015	  werd	  afgetrapt	  
op	  vrijdagavond	  3	  januari	  met	  de	  nieuwjaarsreceptie.	  
Naast	  de	  gelegenheid	  om	  elkaar	  een	  goed	  en	  sportief	  
jaar	  te	  wensen	  was	  er	  ook	  een	  powerpoint	  presentatie	  
van	  het	  afgelopen	  jaar.	  In	  januari	  werden	  de	  algemene	  
clubkampioenschappen	  voor	  senioren	  gehouden.	  Pa-‐
trick	  Visser	  wist	  de	  titel	  binnen	  te	  slepen	  en	  mag	  zich	  
weer	  een	  jaar	  algemeen	  clubkampioen	  bij	  de	  senioren	  
noemen.	  Op	  valentijnsdag	  werden	  de	  clubkampioen-‐
schappen	  van	  de	  jeugd	  gespeeld.	  Bij	  de	  jeugd	  werd	  er	  
zowel	  voor	  de	  clubkampioenschappen	  per	  klasse	  als	  
voor	  de	  titel	  algemeen	  clubkampioen	  gestreden.	  Er	  
hadden	  zich	  helaas	  maar	  9	  jeugdleden	  opgegeven.	  De	  
titel	  algemeen	  clubkampioen	  voor	  de	  jeugd	  werd	  bin-‐
nengehaald	  door	  Yoeri	  Tax.	  De	  voorjaarscompetitie	  is	  
weer	  van	  start	  gegaan.	  Zowel	  het	  eerste	  senioren	  
team	  als	  het	  eerste	  jeugd	  team	  zijn	  goed	  uit	  de	  start-‐
blokken	  gekomen	  en	  staan	  momenteel	  aan	  kop.	  Er	  is	  
goede	  hoop	  dat	  beide	  teams	  het	  kampioenschap	  gaan	  
binnenslepen	  zodat	  we	  in	  het	  najaar	  zowel	  bij	  de	  
jeugd	  als	  bij	  de	  senioren	  weer	  in	  de	  landelijke	  compe-‐
titie	  vertegenwoordigd	  zijn.	  	  
	  
Goed	  nieuws	  vanuit	  het	  sponsor	  front.	  VD	  administra-‐
tie	  &	  belastingzaken	  gaat	  de	  TTV	  Huizen	  recreanten-‐
toernooien	  sponsoren,	  begin	  februari	  werd	  het	  	  

	  
contract	  getekend.	  In	  februari	  ook	  goed	  nieuws	  vanuit	  
de	  gemeente	  Huizen.	  De	  aanpassing	  van	  de	  leidingge-‐
venden	  (jongere	  generatie)	  op	  onze	  drank-‐	  en	  horeca	  
vergunning	  is	  doorgevoerd,	  dit	  is	  weer	  een	  zorg	  min-‐
der	  om	  een	  goede	  financiele	  toekomst	  van	  de	  vereni-‐
ging	  te	  waarborgen.	  	  
	  
Vanuit	  het	  bestuur	  zien	  we	  een	  terugloop	  in	  het	  aantal	  
leden,	  we	  willen	  ons	  dit	  jaar	  focussen	  om	  het	  leden-‐
aantal	  in	  2015	  weer	  te	  laten	  groeien	  bij	  zowel	  de	  
jeugd	  als	  de	  senioren.	  Naast	  het	  behoud	  van	  de	  huidi-‐
ge	  leden	  willen	  we	  ons	  gaan	  inzetten	  op	  het	  werven	  
van	  nieuwe	  leden.	  Focus	  zal	  hierbij	  worden	  gelegd	  op	  
een	  aantal	  specifieke	  toernooien	  waaraan	  niet-‐leden	  
kunnen	  deelnemen	  met	  daaraan	  gekoppeld	  een	  serie	  
follow-‐up	  toernooien.	  Hierbij	  zal	  ook	  de	  hulp	  worden	  
ingeroepen	  van	  alle	  leden	  aangezien	  gebleken	  is	  dat	  
mond	  op	  mond	  reclame	  nog	  steeds	  het	  beste	  middel	  
is	  om	  iemand	  met	  onze	  vereniging	  in	  contact	  te	  laten	  
komen.	  Ook	  zijn	  we	  in	  contact	  met	  MJ	  Tafeltennis.	  MJ	  
Tafeltennis	  is	  een	  organisatie	  die	  zich	  hoofdzakelijk	  
bezig	  houdt	  met	  het	  verzorgen	  van	  clinics	  en	  demon-‐
straties,	  daarnaast	  kunnen	  zij	  ook	  advies	  geven	  bij	  de	  
werkvoorbereiding,	  uitvoering	  en	  nazorg	  van	  activitei-‐
ten/evenementen.	  Dit	  alles	  gericht	  op	  ledenwerving	  
maar	  ook	  op	  ledenbehoud.	  MJ	  Tafeltennis	  en	  TTV	  
Huizen	  hebben	  samen	  een	  plan	  gemaakt	  hiervoor,	  
welke	  nu	  wordt	  ingediend	  bij	  het	  Rabobank	  Coöpera-‐
tiefonds.	  Zover	  we	  hebben	  kunnen	  beoordelen	  vol-‐
doet	  de	  huidige	  opzet	  van	  het	  plan	  aan	  alle	  vereisten	  
van	  het	  Rabobank	  Coöperatiefonds	  en	  hopen	  dat	  zij	  
dit	  plan	  financieel	  willen	  ondersteunen.	  Hopelijk	  goed	  
nieuws	  hierover	  in	  de	  nabije	  toekomst.	  
	  
Op	  maandag	  30	  maart	  staat	  de	  A.L.V.	  op	  het	  pro-‐
gramma.	  Op	  de	  komende	  A.L.V.	  zal	  het	  jaar	  2014	  be-‐
sproken	  worden	  in	  de	  vorm	  van	  jaarverslagen	  en	  de	  
financiele	  stukken.	  Ook	  komt	  de	  begroting	  voor	  2015	  
aan	  de	  orde,	  evenals	  de	  huldiging	  van	  de	  jubilea	  en	  de	  
uitreiking	  van	  de	  mentaliteitsbeker.	  Jeroen	  Blok	  en	  
Cees	  Lam	  hebben	  aangegeven	  af	  te	  treden	  als	  be-‐
stuurslid.	  We	  zijn	  binnen	  het	  bestuur	  druk	  bezig	  ge-‐
schikte	  kandidaten	  voor	  de	  functies	  secretaris	  en	  be-‐
stuursvertegenwoordiger	  T.C.J.	  te	  benaderen	  om	  deze	  
functies	  weer	  goed	  op	  te	  vullen.	  Helaas	  kan	  ik	  op	  dit	  
moment	  nog	  geen	  positief	  resultaat	  hierover	  melden.	  
Maar	  ik	  heb	  goede	  hoop	  dat	  dat	  er	  leden	  binnen	  de	  
vereniging	  opstaan	  zodat	  we	  ook	  na	  de	  A.L.V.	  een	  
compleet	  bestuur	  hebben	  binnen	  ONZE	  vereniging.	  	  
	  
Hierbij	  nodigen	  wij	  u	  uit	  om	  maandag	  30	  maart	  uw	  
betrokkenheid	  bij	  de	  vereniging	  te	  tonen,	  tot	  dan.	  
	  
Namens	  het	  bestuur	  
Robert	  Bunschoten	  
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25 jaar voetbal bij de TTV Huizen 

	  
Zaterdag	  20	  december	  en	  zaterdag	  27	  december	  2014	  
werden	  in	  de	  gymzalen	  van	  het	  Holleblok	  het	  jaarlijks	  
terugkerende	  voetbaltoernooi	  voor	  de	  E	  en	  F	  pupillen	  
van	  de	  SV	  Huizen	  gespeeld	  en	  wel	  voor	  de	  25ste	  keer.	  
	  
De	  organisatie	  van	  dit	  toernooi	  ligt	  in	  handen	  van	  de	  
jeugdcommissie	  van	  de	  SV	  Huizen	  en	  is	  begonnen	  
door	  Jan	  Klein	  (toen	  ook	  bestuurslid	  bij	  onze	  
vereniging)	  en	  Hans	  Evers	  en	  later	  overgenomen	  door	  
Harm	  Ouwerkerk.	  Uiteraard	  konden	  zij	  dat	  niet	  alleen	  
en	  werden	  ze	  geholpen	  door	  vele	  vrijwilligers	  van	  de	  
SV	  Huizen.	  	  
	  
Door	  diverse	  sponsoren	  wordt	  dit	  toernooi	  mogelijk	  
gemaakt	  en	  kunnen	  alle	  deelnemers(sters)	  worden	  
getracteerd	  op	  een	  glas	  cola/sinas	  en	  een	  patat	  met	  
mayonaise.	  Dit	  wordt	  door	  de	  deelnemers/sters	  erg	  
gewaardeerd	  en	  het	  komt	  dan	  ook	  regelmatig	  voor	  
dat	  om	  10.00	  uur	  al	  de	  eersten	  hun	  bonnetje	  voor	  
patat	  komen	  inleveren.	  Voor	  het	  keukenwerk	  is	  Peter	  
van	  de	  Broek	  al	  24	  jaar	  verantwoordelijk.	  Helaas	  heeft	  
hij	  een	  jaar	  verstek	  moeten	  laten	  gaan	  omdat	  hij	  
meende	  op	  zijn	  leeftijd	  zich	  nog	  op	  het	  ijs	  te	  kunnen	  
begeven	  wat	  hem	  op	  een	  hoofdwond,	  lichte	  
hersenschudding	  en	  een	  gang	  naar	  het	  ziekenhuis	  in	  
de	  ziekenwagen	  kwam	  te	  staan.	  	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (foto:	  Jan	  Visser)	  
	  
Dit	  toernooi	  is	  begonnen	  met	  alleen	  jongens	  en	  de	  
laatste	  jaren	  zijn	  ook	  de	  meisjes	  erbij	  gevoegd.	  Er	  
wordt	  gespeeld	  in	  teams	  van	  4	  of	  teams	  van	  3.	  	  
	  
	  
	  

	  
Begonnen	  wordt	  in	  poules,	  waarna	  een	  afvalsyteem	  
volgt	  waaruit	  per	  categorie	  uiteindelijk	  een	  winnaar	  
komt.	  Zowel	  door	  de	  spelers/sters	  maar	  zeker	  ook	  
door	  de	  ouders	  wordt	  dit	  toernooi	  erg	  gewaardeerd.	  	  
	  
Aan	  het	  eind	  van	  het	  toernooi	  op	  27	  december	  werd	  
zowel	  aan	  Peter	  als	  ondergetekende	  door	  de	  SV	  
Huizen	  een	  fles	  wijn	  overhandigd	  voor	  de	  jarenlange	  
samenwerking	  en	  ontvingen	  wij	  nog	  een	  aandenking	  
die	  in	  de	  kantine	  staat.	  Ook	  wij	  als	  TTV	  hebben	  zowel	  
aan	  Harm	  Ouwerkerk	  als	  aan	  de	  SV	  Huizen	  een	  
aandenken	  overhandigd	  voor	  de	  25	  jaar	  
samenwerking.	  
	  
Omdat	  Huizen	  nu	  over	  een	  sporthal	  beschikt	  is	  het	  
nog	  maar	  de	  vraag	  of	  ook	  volgend	  jaar	  dit	  toernooi	  
voor	  de	  kleintjes	  weer	  bij	  ons	  wordt	  gespeeld.	  Wij	  
hebben	  begrepen	  dat	  daar	  nog	  wat	  discussie	  over	  is	  
maar	  voor	  deze	  spelertjes	  is	  het	  leuker	  om	  dit	  in	  de	  
gymzalen	  te	  blijven	  spelen	  dan	  in	  zo’n	  grote	  sporthal.	  
Het	  is	  veel	  compacter	  en	  voor	  de	  ouders	  en	  overige	  
kijkers	  veel	  gezelliger	  om	  onder	  het	  genot	  van	  een	  
kopje	  koffie	  (wat	  daar	  niet	  mogelijk	  is)	  de	  
verrichtingen	  van	  hun	  kroost	  te	  volgen.	  
Wij	  wachten	  de	  beslissing	  in	  spanning	  af.	  
	  
Jan	  Visser	  
	  

Rijkelijk gevulde Oliebollenloterij 
	  
Sinds	   jaar	  en	  dag	  wordt	  er	   tijdens	  het	  oliebollentoer-‐
nooi	  een	  loterij	  georganiseerd	  met	  te	  verloten	  prijzen	  
die	   daarvoor	   bij	   de	   diverse	   sponsoren	  worden	   verza-‐
meld.	   Een	   gezellige	   traditie,	   waar	   tijdens	   het	   afgelo-‐
pen	  EMT	  Oliebollentoernooi	  weer	  een	  prachtige	  editie	  
aan	  werd	  toegevoegd.	  
	  
Dit	  alles	  niet	   zonder	  de	  hulp	  van	  een	  handvol	   vrijwil-‐
ligers,	   waarvan	   twee	   duo’s	   in	   het	   bijzonder	   de	   aan-‐
dacht	   verdienen.	  Op	   de	   eerste	   plaats	   het	  mannelijke	  
duo	  Marcel	  Molenaar	  en	  Jeroen	  Blok,	  dat	  er	  niet	  enkel	  
in	  was	  geslaagd	  drie	  dagen	  vrij	  te	  maken	  in	  de	  drukke	  
decembermaand,	  maar	  ook	  een	  zeer	  grote	  	  
hoeveelheid	   mooie	   cadeaus	   in	   de	   wacht	   wist	   te	   sle-‐
pen.	   Ten	   tweede,	  maar	   zeker	   niet	  minder,	   het	   vrou-‐
welijke	  duo	   Suzanne	  Bunschoten	  en	  Kirsten	  Vlaande-‐
ren,	  dat	  zijn	  steentje	  bijdroeg	  door	  in	  een	  record	  tem-‐
po	   1000	   loten	   te	   verkopen	   tijdens	   het	   gezellige	   EMT	  
Oliebollentoernooi.	  	  
Er	  waren	  dit	  jaar	  maar	  liefst	  10	  grote	  prijzen	  te	  verlo-‐
ten,	  waaronder	  2x	  Dinerbon	  Le	  Beau	  Geste,	  2x	  Vuur-‐
werkpakket	  Tuincentrum	  Rebel,	  1x	  klimarrangement	  
voor	  2	  pers.	  Coronel,	  
(vervolg	  op	  blz:	  4)	  
	  



4 
 

	  
(vervolg	  van	  blz:	  3)	  
1x	   Karpet	   De	   Jongh	   en	   Zn.,	   1x	   waardebon	   Van	   den	  
Tol,	   1x	   Bosch	   Foodprocessor	   Spier,	   1x	   op	   afstand	  
bedienbare	  LED	  lamp	  Boor,	  en	  een	  fantastische	  taart	  
speciaal	   ontworpen	   voor	   het	   oliebollentoernooi.	  
Tevens	  waren	   er	   nog	   vele	   andere	   prijzen,	   gedoneerd	  
door	  +/-‐	  80	  winkeliers	  en	  ondernemers	  uit	  Huizen.	  We	  
willen	   alle	   sponsoren	   bij	   deze	   nogmaals	   hartelijk	   be-‐
danken	  voor	  hun	  gulle	  bijdrage.	  	  
Het	   was	   een	   gezellig	   gebeuren,	   er	   is	   een	   hoop	   geld	  
voor	   onze	  mooie	   vereniging	   opgehaald	   en	   (bijna)	   ie-‐
dereen	  kon	  met	  een	  prijsje	  naar	  huis.	  We	  voelen	  ons	  
dankbaar	   en	   zien	   uit	   naar	   de	   editie	   van	   het	   lopende	  
jaar!	  
	  
Namens	  de	  PAC,	  	  
Gerben	  de	  Jong	  

 
VD Administraties & Belastingzaken 

nieuwste sponsor van de T.T.V. Huizen 
	  
Op	  vrijdagochtend	  6	  februari	  heeft	  Rob	  van	  Domselaar	  
van	   VD	   Administraties	   &	   Belastingzaken	   zijn	   handte-‐
kening	  gezet	  onder	  een	  sponsorcontract,	  waarmee	  de	  
naam	  van	  zijn	  bedrijf	  verbonden	  wordt	  aan	  alle	  recre-‐
antentoernooien	  van	  de	  T.T.V.	  Huizen	  in	  2015.	  	  
Rob	  is	  oud-‐lid	  van	  onze	  vereniging	  en	  draagt	  de	  tafel-‐
tennissport	  in	  het	  algemeen	  en	  onze	  vereniging	  in	  het	  
bijzonder	  al	  jaren	  een	  warm	  hart	  toe.	  Regelmatig	  doet	  
hij	   nog	  met	   veel	   plezier	  mee	   aan	   de	   recreantentoer-‐
nooien	  die	   ieder	   jaar	   georganiseerd	  worden	  door	   Ina	  
en	   Henk.	   Aangestoken	   door	   hun	   enthousiasme,	   gaat	  
Rob	  in	  het	  lopende	  jaar	  zelf	  als	  sponsor	  bijdragen	  aan	  
de	   organisatie	   van	   deze	   toernooien.	   Het	   bestuur	   is	  
natuurlijk	   hartstikke	   blij	   met	   deze	   samenwerking	   en	  
wij	  willen	  vanaf	  deze	  plek	  Rob	  van	  Domselaar	  dan	  ook	  
hartelijk	  bedanken!	  

	  
(foto:	  Maarten	  Robbers)	  
Namens	   het	   bestuur	   en	  de	   Promotie	   en	  Advies	   com-‐
missie,	  
Gerben	  de	  Jong	  

 

 
Sinterklaastoernooi 

	  	  
Op	  vier	  december	  werd	  het	  Sinterklaasrecreanten-‐
toernooi	  gehouden.	  Niet	  alleen	  de	  recreanten	  van	  de	  
ttv	  Huizen	  doen	  daar	  aan	  mee,	  maar	  ook	  niet-‐leden	  .	  
Meestal	  levert	  de	  55+club	  een	  groot	  aandeel.	  Zo	  
ook	  dit	  keer.	  Ina	  en	  ik	  maken	  daar	  een	  speciale	  poule	  
voor,	  aangevuld	  met	  een	  sterke	  recreant.	  Dit	  keer	  
hadden	  we	  een	  record	  aantal	  deelnemers.	  We	  weten	  
echter	  dat	  er	  altijd	  enkele	  mutaties	  zijn.	  Er	  kwamen	  
enkele	  afschrijvingen	  per	  mail	  en	  telefoon.	  Zo	  hielden	  
we	  24	  deelnemers	  over.	  Net	  toen	  we	  vier	  poules	  van	  
zes	  aan	  het	  indelen	  waren	  meldde	  zich	  nog	  een	  
deelnemer.	  Er	  waren	  dus	  drie	  poules	  van	  zes	  en	  één	  
van	  zeven.	  
	  
In	  de	  A-‐poule	  speelden	  Ed	  Apelboom,	  Henri	  Tillemans,	  
Harry	  van	  Deth	  en	  zijn	  zoon	  Martijn,	  Piet	  Versteeg	  en	  
Joop	  Manussen	  tegen	  elkaar.	  Er	  werd	  gespeeld	  vol-‐
gens	  the	  best	  of	  five	  om	  het	  eens	  in	  goed	  Nederlands	  
te	  zeggen.	  Dit	  kon	  omdat	  er	  per	  poule	  op	  drie	  tafels	  
gespeeld	  werd.	  Er	  werd	  dus	  gebruik	  gemaakt	  van	  
beide	  zalen.	  Ik	  was	  nieuwsgierig	  naar	  de	  wedstrijd	  
tussen	  vader	  en	  zoon.	  Martijn	  won	  in	  vieren,	  maar	  
eenvoudig	  was	  het	  niet.	  Martijn	  won	  verder	  nog	  van	  
Henri	  en	  Joop.	  Ed	  Appelboom	  was	  de	  man	  die	  men	  
graag	  wilde	  verslaan,	  maar	  niemand	  was	  in	  staat	  om	  
dat	  te	  doen.	  Martijn	  kwam	  het	  dichtste	  bij;	  Ed	  had	  
voor	  hem	  vijf	  games	  nodig.	  Piet	  Versteeg	  en	  Martijn	  
eindigden	  gelijk,	  maar	  op	  onderling	  resultaat	  werd	  
Piet	  tweede.	  	  Ook	  Henri	  en	  Harry	  eindigden	  gelijk	  en	  
hier	  bepaalde	  de	  winst	  van	  Harry	  op	  Henri	  de	  rang-‐
schikking.	  
	  
Joop	  Manussen	  eindigde	  als	  laatste,	  maar	  hij	  verze-‐
kerde	  me	  dat	  hij	  prettig	  gespeeld	  had.	  
	  
Ook	  in	  de	  B-‐poule	  was	  er	  een	  voorspelbare	  winnaar,	  
hoewel	  hij	  niet	  ongeslagen	  bleef.	  Nico	  Luiks	  verloor	  in	  
vier	  games	  van	  Ruud	  Wikkerman.	  Guus	  Weinberg	  
werd	  tweede,	  maar	  hij	  verloor	  verrassend	  van	  Remco	  
Ockhuizen	  en	  ook	  van	  Ruud	  Wikkerman.	  Hans	  Le	  
Poole	  werd	  derde,	  hij	  wist	  ook	  niet	  van	  Ruud	  te	  win-‐
nen.	  De	  reuzendoder	  Ruud	  werd	  vierde,	  omdat	  hij	  
verloor	  van	  Nico,	  Guus	  en	  Remco,	  vijfde	  werd	  Ina	  
Busscher	  omdat	  ze	  van	  Remco	  won,	  die	  zesde	  werd.	  
Klaas	  sloot	  hier	  de	  rij.	  
	  
In	  de	  C-‐poule	  was	  Pim	  de	  Keijzer	  ongenaakbaar.	  Hij	  
won	  al	  zijn	  partijen.	  Na	  een	  zenuwachtig	  begin	  tegen	  
Hans	  v.d.	  Putten,	  dat	  Pim	  toch	  nog	  in	  vijven	  wist	  te	  
winnen,	  had	  hij	  zich	  goed	  onder	  controle.	  Bart	  Massa	  
en	  Jaap	  Schipper	  wisten	  Pim	  echter	  ook	  tot	  vijf	  games	  
te	  dwingen.(vervolg	  op	  blz:	  5)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  4)	  
Hans	  v.d.	  Putten,	  die	  zijn	  verjaardag	  op	  de	  club	  vierde	  
wist	  vier	  keer	  te	  winnen,	  waardoor	  hij	  tweede	  werd.	  
Bart	  Massa	  verloor	  alleen	  van	  Pim	  en	  Hans,	  waardoor	  
hij	  derde	  werd.	  Vierde	  werd	  Frans	  Wikkerman,	  hij	  won	  
twee	  keer.	  Zijn	  techniek	  liet	  te	  wensen	  over,	  maar	  de	  
slagen	  waren	  vaak	  toch	  wel	  effectief.	  Vijfde	  werd	  Jaap	  
Schipper	  en	  zesde	  Frans	  v.d.	  Kuinder.	  Voor	  Hans	  en	  
Frans	  W.	  geldt	  dat	  vaker	  op	  de	  donderdag	  aanwezig	  
zijn	  meteen	  resultaat	  zal	  hebben	  op	  het	  volgende	  
toernooi.	  
	  
Eigenlijk	  was	  de	  laatste	  poule	  het	  interessantst.	  Maar	  
liefst	  drie	  nieuw	  deelnemers	  aan	  een	  recreantentoer-‐
nooi,	  terwijl	  Irma	  de	  Heer	  pas	  voor	  de	  tweede	  keer	  
deelnam,	  na	  slechts	  een	  lidmaatschap	  van	  ruim	  drie	  
maanden.	  Zij	  verloor	  alleen	  van	  Lida	  Vermeul,	  die	  ook	  
weer	  eens	  haar	  gezicht	  liet	  zien,	  maar	  het	  pingpongen	  
is	  ze	  nog	  niet	  verleerd..	  Lida	  werd	  tweede,	  omdat	  ze	  
verloor	  van	  Erik	  v	  Haeften	  en	  van	  eerder	  genoemde	  
Irma.	  Een	  geheel	  nieuw	  lid,	  slechts	  één	  week,	  Kebba	  
Mbowe	  werd	  derde,	  hij	  speelde	  naar	  mijn	  idee	  meer	  
voor	  de	  gezelligheid,	  dan	  voor	  de	  winst.	  Hij	  verloor	  
van	  Frans	  van	  Haeften,	  Irma	  de	  Heer	  en	  Lida	  Vermeul.	  
Erik	  van	  Haeften	  werd	  	  vierde	  door	  drie	  winstpartijen.	  
Onderling	  resultaat	  en	  gametelling	  bepaalden	  de	  
plaatsen.	  Erik	  werd	  hierdoor	  vierde.	  Jitake	  Veldhuizen	  
werd	  vijfde,	  zij	  wist	  in	  drieën	  te	  winnen	  van	  Frans	  van	  
Haeften	  die	  de	  rij	  sloot.	  Hij	  wist	  van	  Kebba	  te	  winnen,	  
maar	  ook	  hier	  was	  onderling	  resultaat	  beslissend	  voor	  
de	  eindrangschikking.	  
Al	  met	  al	  was	  het	  een	  goed,	  spannend	  en	  vermoeiend	  
toernooi.	  Iedereen	  ging	  met	  een	  chocolade	  letter	  naar	  
huis,	  zo	  ook	  de	  barman	  Jan	  Visser.	  
	  	  
Ina	  en	  Henk	  
	  

Tom Rensink de beste! 
	  	  
Donderdagavond,	  22	  januari	  2015,	  recreantenavond.	  
Henk	  Oversteegen	  moet	  competitie	  spelen,	  dus	  ik	  ga	  
iets	  verzinnen	  voor	  de	  recreanten.	  
	  	  
We	  gaan	  een	  12-‐kamp	  spelen,	  we	  spelen	  best	  of	  3,	  
dan	  kan	  iedereen	  tegen	  iedereen	  spelen.	  
	  	  
Toch	  moeten	  Frans	  vd	  Kuinder	  en	  Henk	  Schaap	  eerder	  
afhaken.	  We	  zetten	  hun	  behaalde	  punten	  op	  0.	  
	  	  
Als	  12ᵉ	  en	  11ᵉ	  eindigen	  dus	  Frans	  en	  Henk	  .	  
Als	  10ᵉ	  eindigt	  Jitske	  Veldhuizen	  met	  0	  punten,	  maar	  
heeft	  dus	  alle	  partijen	  gespeeld!	  
Als	  9ᵉ	  eindigt	  Erik	  van	  Haeften	  met	  1	  punt.	  
	  
	  

	  
	  
Als	  8ᵉ	  eindigt	  Irma	  de	  Heer	  met	  2	  punten.	  (Had	  ook	  
nog	  gewonnen	  van	  Frans	  vd	  Kuinder,	  maar	  dat	  punt	  is	  
weggehaald,	  dus	  doe	  maar	  2	  en	  halve	  punt.	  
Als	  7ᵉ	  eindigt	  Frans	  Wikkerman	  met	  3	  punten.	  Frans	  
won	  bijna	  van	  Ina.	  
Als	  6ᵉ	  eindigt	  Klaas	  Schipper,	  hij	  speelde	  aan	  het	  eind	  
van	  de	  avond	  tegen	  Guus,	  Ruud	  en	  Nico,	  en	  kon	  het	  zo	  
laat	  niet	  meer	  bolwerken,	  dus	  volgende	  keer	  andere	  
tactiek	  Klaas.	  
Als	  5e	  eindigt	  Guus	  Weinberg,	  met	  6	  punten,	  
eveneens	  behaalt	  Ruud	  Wikkerman	  6	  punten,	  maar	  
gewonnen	  van	  Guus,	  dus	  eindigt	  Ruud	  	  als	  4ᵉ.	  
Als	  3ᵉ	  eindigt	  ondergetekende	  met	  7	  punten,	  ook	  Nico	  
haalt	  7	  punten	  en	  wordt	  2ᵉ,	  gewonnen	  van	  Ina.	  
En	  als	  1e	  eindigt	  Tom	  Rensink	  met	  8	  punten,	  hij	  verli-‐
est	  alleen	  van	  Guus,	  wat	  een	  knappe	  prestatie!!	  
	  	  
Volgende	  week	  gewoon	  weer	  oefeningen	  van	  Henk,	  
maar	  dit	  was	  ook	  een	  leuke	  avond.	  
	  	  
Ina	  Busscher,	  assistente	  van	  Henk.	  
	  
	  

Afdelingskampioenschappen 
2015 

	  
	  
Dit	  jaar	  waren	  weer	  de	  afdelings	  kampioenschappen	  
in	  Hilversum.	  
Voor	  de	  lagere	  senioren	  werd	  dit	  gehouden	  op	  11	  
januari	  2015.	  
namens	  T.T.V.	  Huizen	  namen	  9	  mensen	  deel,	  te	  
weten:	  Remco	  Ockhuijsen	  die	  tweede	  werd	  in	  de	  ver-‐
liezersronde	  enkelklasse	  7,	  Marcel	  Molenaar,	  Manuela	  
Schuurman,	  Cees	  Lam,	  Bram	  Gerritse,	  Robert	  Smit,	  
Ruben	  Tempelaars,	  Peter	  Keijer,	  Edwin	  van	  Dijk.	  
	  
Op	  18	  januari	  2015	  werd	  het	  voor	  de	  hogere	  senioren	  
gehouden.	  
	  
Namens	  T.T.V.	  Huizen	  namen	  8	  mensen	  aan	  deel,	  te	  
weten:	  Nico	  Sentini,	  Ferry	  de	  Hoogen,	  Jerry	  van	  Leeu-‐
wen,	  Patrick	  Visser,	  Monique	  Kievith,	  Danny	  
Harthoorn,	  Ruben	  Lam,	  Gijs	  Molenaar.	  
	  
Ondanks	  dat	  er	  	  weinig	  in	  de	  prijzen	  zijn	  gevallen,	  zijn	  
er	  wel	  verrassende	  overwinnningen	  gemaakt	  	  tegen	  
sterke	  spelers.	  Dus	  kunnen	  we	  wel	  spreken	  van	  een	  
geslaagd	  toernooi	  voor	  de	  lagere	  en	  de	  hogere	  senior-‐
en.	  
	  
Namens	  de	  T.C.S	  
Edwin	  van	  Dijk	  
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E.M.T. Oliebollentoernooi Leden  
30 december2014 

	  
Met	  veertig	  deelnemers	  was	  dit	  weer	  een	  ouderwets	  
lekker	  druk	  bezocht	  toernooi.	  Voor	  de	  organisatie	  was	  
het	  aantal	  van	  40	  wel	  zo	  makkelijk	  daar	  we	  zo	  acht	  
poules	  van	  vijf	  konden	  maken.	  
Nadat	  de	  poules	  afgelopen	  waren	  werden	  eerst	  de	  
kampioenen	  van	  de	  najaarscompetitie	  gehuldigd,	  te	  
weten	  team	  11	  (Hans,	  Arne,	  Remco	  en	  Nico)	  en	  team	  
6+1	  (Rob,	  Kees,	  Cees	  en	  Nicole)	  
Tevens	  werd	  Piet	  Knop	  nog	  even	  in	  het	  zonnetje	  gezet	  
daar	  hij	  dit	  keer	  voor	  de	  60ste	  keer	  deelnam	  aan	  het	  
oliebollen	  toernooi.	  Een	  schitterende	  prestatie.	  
Vervolgens	  volgde	  de	  traditionele	  loterij	  (met	  veel	  
dank	  aan	  de	  sponsors)	  en	  daarna	  kon	  het	  toernooi	  
weer	  hervat	  worden	  waarbij	  hieronder	  eerst	  nog	  even	  
de	  uitslag	  van	  de	  poules	  gegeven	  wordt.	  De	  gekleurde	  
vakjes	  duiden	  op	  een	  gelijk	  aantal	  behaalde	  punten	  
waarbij	  dus	  het	  onderling	  resultaat	  de	  doorslag	  moest	  
geven.	  
	  
Uitslag:	  
Poule	  A	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  B	  
1	  Frank	  Hagen	   	   Nico	  Luiks	   	  
2	  Henny	  Dekker	  	   Peter	  Keyen	   	  
3	  Edwin	  v.	  Dijk	   	   Harry	  Kempers	   	  
4	  Irma	  de	  Heer	   	   Remco	  Ockhuizen	   	  
5	  Henk	  Oversteegen	   Richard	  Hol	  
	  
Poule	  C	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  D	  
1	  Jeroen	  Blok	   	   Nico	  Sentini	  
2	  Bram	  Gerritse	  	   Jurriaan	  Dekker	  
3	  Ceel	  Lam	   	   Robert	  Smit	  
4	  Bert	  v.d.	  Zwaan	   Rob	  Barendregt	  
5	  Monique	  Kievith	   Yoeri	  Tax	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (foto	  Henk	  Tax)	  

	  
	  
Poule	  E	  	  	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  F	   	  
1	  Marcel	  Molenaar	   Quinten	  v.	  Dissel	   	  
2	  Jerry	  v.	  Leeuwen	   Kees	  Visser	   	  
3	  Henk	  Tax	   	   Ruben	  Lam	   	  
4	  Mark	  Boelens	  	   Pieter	  Bosch	   	  
5	  Nicole	  v.	  Beurden	   Manuela	  Schuurman	  
	  
Poule	  G	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  H	  
1	  Kees	  Visser	   	   Piet	  Versteeg	  
2	  Joop	  Manussen	  	  	   Robert	  Bunschoten	  
3	  Kevin	  Kos	   	   Piet	  Knop	  
4	  Yorick	  Westland	   Pieter	  Kos	  
5	  Ruben	  Tempelaars	   Bert	  Jongerden	  
	  
Van	  deze	  poules	  gingen	  de	  bovenste	  twee	  door	  naar	  
de	  afvalrondes.	  In	  de	  eerste	  afvalronde	  moesten	  
Frank,	  Nico	  Luiks,	  Joop,	  Robert,	  Henny,	  Quinten,	  Pat-‐
rick	  en	  Piet	  de	  handdoek	  in	  de	  ring	  gooien	  maar	  daar	  
ze	  bij	  de	  laatste	  16	  waren	  gekomen	  mochten	  ze	  een	  
klein	  presentje	  in	  ontvangst	  nemen.In	  de	  volgende	  
rondes	  werden	  ook	  verlies	  rondes	  toegevoegd	  daar	  
we	  plaatsing	  één	  t/m	  acht	  wilde	  vaststellen.	  Dit	  re-‐
sulteerde	  uiteindelijk	  in	  een	  finale	  tussen	  Jurriaan	  en	  
Jeroen	  waarbij	  Jurriaan	  in	  vijfen	  aan	  het	  langste	  eind	  
trok.	  De	  totaal	  uitslag	  staat	  hieronder	  en	  de	  winnaars	  
mochten	  een	  prijs	  uitzoeken.	  
	  
1Jurriaan	  Dekker	   5	  Bram	  Gerritse	  
2Jeroen	  Blok	   	   6	  Nico	  Sentini	  
3Jerry	  v.	  Leeuwen	   7	  Kees	  Visser	  
4Marcel	  Molenaar	   8	  Peter	  Keyen	  
	  
Namens	  de	  organisatie	  wil	  ik	  iedereen	  bedanken	  die	  
heeft	  bijgedragen	  voor	  deze	  geslaagde	  avond.	  
	  
Namens	  de	  T.C.S.Bram	  Gerritse	  
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Algemene clubkampioenschappen  

T.T.V. Huizen 
	  
Op	  16	  januari	  werden	  weer	  de	  traditionele	  algemene	  
clubkampioenschappen	  gehouden.	  Met	  24	  deelnem-‐
ers	  was	  het	  een	  mooi	  gevuld	  toernooi.	  De	  indeling	  van	  
de	  4	  poules	  werd	  op	  basis	  gedaan	  van	  afgelopen	  com-‐
petitie	  resultaten	  en	  theoretisch	  zou	  dus	  de	  indeling	  
van	  de	  poule	  ook	  de	  uitslag	  moeten	  zijn.	  	  
Alleen	  gaat	  dat	  meestal	  niet	  op	  en	  zo	  ook	  deze	  keer	  
niet.	  De	  uitslag	  van	  de	  poules	  zie	  je	  hieronder.	  
	  
	   A	   	   	   B	   	  	   	  
1	  Quinten	  van	  Dissel	   Patrick	  Visser	   	  
2	  Jurriaan	  Dekker	   Danny	  Harthoorn	   	  
3	  Ferry	  de	  Hoogen	   Pieter	  Bosch	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Ruben	  Tempelaars	   Henk	  Tax	   	  
5	  Marcel	  Molenaar	   Frank	  Hagen	   	  
6	  Bram	  Gerritse	  	   Henk	  Oversteegen	  
	  
	   C	   	   	   D	   	  	   	  
1	  Geert	  Molenaar	   Jerry	  van	  Leeuwen	  
2	  Ruben	  Lam	   	   Edwin	  van	  Dijk	  
3	  Thijs	  Fennis	   	   Monique	  Kievith	  
4	  Rob	  Barendregt	   Robert	  Smit	  
5	  Yoeri	  Tax	   	   Hans	  Penraat	  
6	  Bert	  Jongerden	  	  	  	  	  	   Peter	  Keijer	  
	  
Dit	  resulteerde	  in	  de	  volgende	  kwartfinales.	  De	  eerste	  
kwartfinale	  ging	  tussen	  Quinten	  en	  Monique.	  (Edwin	  
zijn	  blessure	  ging	  opspelen	  en	  wilde	  het	  niet	  te	  veel	  
forceren)	  Deze	  ging	  wel	  met	  3-‐0	  naar	  Quinten	  ging	  
maar	  zeker	  niet	  zonder	  slag	  of	  stoot	  (12-‐10,	  11-‐8	  en	  
13-‐11).	  De	  tweede	  kwartfinale	  ging	  tussen	  Jerry	  en	  
Jurriaan	  die	  na	  een	  spannende	  strijd	  met	  3-‐1	  naar	  
Jerry	  ging.	  De	  derde	  was	  tussen	  Patrick	  en	  Ruben	  
waarbij	  Ruben	  pas	  laat	  op	  gang	  kwam	  en	  er	  pas	  in	  de	  
derde	  game	  weer	  een	  wedstrijd	  van	  maakte	  maar	  
daar	  net	  te	  laat	  mee	  begonnen	  was.	  3-‐0	  voor	  Patrick.	  
De	  laatste	  kwartfinale	  was	  tussen	  Geert	  en	  Danny	  
waarbij	  Danny	  een	  mooie	  3-‐0	  op	  zijn	  naam	  kon	  zetten.	  
	  
De	  eerste	  halve	  finale	  ging	  tussen	  Quinten	  en	  Danny.	  
Danny	  gaf	  hier	  goed	  partij	  maar	  moest	  in	  Quinten	  toch	  
de	  meerdere	  bekennen.	  3-‐1	  overwinning	  voor	  Quin-‐
ten.	  De	  andere	  halve	  finale	  werd	  gespeeld	  door	  Pat-‐
rick	  en	  Jerry	  en	  was	  een	  finale	  waardig.	  Patrick	  wist	  
hier	  de	  overwinning	  met	  en	  3-‐2	  veilig	  te	  stellen.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
Dan	  restte	  ons	  noch	  de	  finale	  tussen	  Quinten	  en	  	  	  	  	  	  	  	  
Patrick,	  wat	  ook	  een	  echte	  finale	  was.	  De	  eerste	  game	  
ging	  met	  11-‐8	  naar	  Quinten,	  daarna	  wist	  Patrick	  zich	  
goed	  te	  revancheren	  en	  zette	  een	  11-‐6	  en	  een	  11-‐8	  
voor	  hem	  op	  het	  bord.	  2-‐1	  voor	  Patrick.	  Toen	  rolde	  
het	  balletje	  weer	  de	  andere	  kant	  op	  en	  pakte	  Quinten	  
een	  makkelijke	  11-‐4	  overwinning.	  De	  vijfde	  game	  ging	  
eerst	  gelijk	  op	  toen	  wist	  Patrick	  een	  mooie	  voorsprong	  
te	  pakken	  10-‐6,	  maar	  toch	  kwam	  Quinten	  weer	  lang-‐
szij	  en	  zo	  bleef	  het	  spannend	  toch	  het	  eind.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Patrick	  wist	  toen	  nog	  2	  mooie	  punten	  binnen	  te	  halen	  
en	  werd	  met	  de	  12-‐10	  in	  de	  vijfde	  en	  3-‐2	  in	  games	  
voor	  de	  tweede	  keer	  op	  rij	  clubkampioen	  van	  T.T.V.	  
Huizen.	  
	  

	  
(foto:	  Marcel	  Molenaar)	  
	  
Namens	  de	  T.C.S.,	  
Bram	  Gerritse 
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T	  	  	  T	  	  	  V	  	  	  	  	  	  H	  U	  I	  Z	  E	  N	  
	  
	  

UITNODIGING	  
	  
	  

ALGEMENE	  LEDEN	  VERGADERING	  
	  

TAFELTENNISVERENIGING	  
	  

HUIZEN	  
	  
	  
	  

Maandag	  30	  maart	  2015	  
	  
	  

“DE	  KLOEF”	  
	  
	  

20.00	  uur	  
	  
	  

Degenen	  die	  vorig	  jaar	  op	  de	  A.L.V.	  aanwezig	  waren	  krijgen	  automatisch	  de	  totale	  verslagen.	  
	  
Belangstellenden	  zijn	  van	  harte	  welkom	  en	  kunnen	  een	  exemplaar	  ontvangen	  door	  zijn/haar	  naam	  te	  
noteren	  op	  de	  intekenlijst	  in	  de	  kantine.	  U	  ontvangt	  dan	  de	  volledige	  verslagen	  thuis.	  

	  
	  

AGENDA	  ALGEMENE	  LEDEN	  VERGADERING	  
	  
	  	  1	   Opening	   	   	   	   	   	   Pauze	  
	  
	  	  2	   Ingekomen	  stukken	  en	  mededelingen	   	   	  	  7	   Benoeming	  kascontrolecommissie	  
	  
	  	  3	   Notulen	  A.L.V.	  31	  maart	  2014	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	   Begroting	  2015	  
	  
	  	  4	   Bespreking	  van	  de	  jaarverslagen	  	   	  	  	   	  	  9	   Rondvraag	  
	  
	  	  5	   Verenigingsonderscheidingen	   	   10	   Sluiting	  
	  
	  	  6	   Bestuursverkiezing	  
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TOELICHTING	  AGENDA	  A.L.V.	  
30	  maart	  2015	  

20.00	  uur	  
	  
4	   Bespreking	  van	  de	  jaarverslagen	  
	  

a. Jaarverslag	  van	  de	  Secretaris	  
b. Jaarverslag	  van	  de	  Kascontrolecommissie	  
c. Jaarverslag	  van	  de	  Penningmeester	  
d. Jaarverslag	  van	  de	  Technische	  Commissie	  Jeugd	  
e. Jaarverslag	  van	  de	  Technische	  Commissie	  Senioren	  
f. Jaarverslag	  van	  de	  Promotie	  en	  Advies	  Commissie	  
g. Jaarverslag	  van	  de	  Zaal	  en	  Kantine	  Commissie	  

	  
5	   Verenigingsonderscheidingen	  
	  

a. Speldjes	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  10	  jaar	  lidmaatschap	  (Maxim	  van	  der	  Kaaij,	  Henk	  Schaap	  en	  Nico	  Sentini	  )	  

-‐	  25	  jaar	  lidmaatschap	  (geen	  kandidaten)	  
-‐	  50	  jaar	  lidmaatschap	  (geen	  kandidaten)	  

b. Lid	  van	  verdienste	  /	  Erelidmaatschap	  
c. Mentaliteitsbeker	  

	  
6	   Bestuursverkiezing	  
	  

Aftredend	  en	  herkiesbaar:	  
Vertegenwoordiger	  Z.K.C.	   	   :	   Robert	  Smit	  
Voorzitter	   	   	   	   :	   Robert	  Bunschoten	  (a.i.)	  
	  
Tussentijds	  aftredend:	  
Secretaris	   	   	   	   :	   Jeroen	  Blok	  
Vertegenwoordiger	  T.C.J.	   	   :	   Cees	  Lam	  
	  

	  
Tot	  op	  heden	  zijn	  er	  geen	  kandidaten	  voor	  zowel	  de	  functie	  van	  vertegenwoordiger	  T.C.J.	  en	  Se-‐
cretaris	  
	  
Kandidaten	  kunnen	  zich	  uiterlijk	  10	  dagen	  voorafgaand	  aan	  de	  Algemene	  Leden	  Vergadering	  
schriftelijk	  opgeven,	  voorzien	  van	  vijf	  ondersteunende	  handtekeningen	  van	  leden	  van	  de	  T.T.V.	  
Huizen,	  bij	  het	  bestuur.	  

	   	  
Degenen	  die	  vorig	  jaar	  op	  de	  Algemene	  Leden	  Vergadering	  aanwezig	  waren	  krijgen	  automatisch	  
de	  totale	  verslagen.	  Andere	  belangstellenden	  kunnen	  een	  exemplaar	  ontvangen	  door	  hun	  naam	  
te	  noteren	  op	  een	  lijst	  in	  de	  kantine.	  U	  ontvangt	  dan	  de	  volledige	  verslagen	  thuis.	  
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Vreemde batjes toernooi 

	  
Vrijdag	  27	  februari	  was	  het	  een	  vrije	  week	  en	  zoals	  
gewoonlijk	  werd	  er	  weer	  een	  toernooi	  georganiseerd.	  
	  Dit	  keer	  was	  het	  een	  vreemde	  batjes	  toernooi	  .	  ieder-‐
een	  moest	  wat	  meenemen	  van	  huis	  en	  alles	  mocht	  
behalve	  wat	  op	  een	  batje	  leek,	  met	  wat	  aanpassingen	  
aan	  de	  regels	  op	  de	  avond	  zelf,	  hebben	  we	  toch	  nog	  
een	  zeven	  kamp	  bij	  mekaar	  kunnen	  krijgen	  om	  het	  
toernooi	  door	  te	  laten	  gaan.	  We	  speelden	  best	  of	  3	  
met	  elke	  game	  wisselen	  van	  object.	  Na	  een	  hoop	  ge-‐
lach	  is	  het	  toernooi	  gewonnen	  door	  Jasper	  Tax	  en	  is	  
Robert	  Bunschoten	  degene	  die	  het	  meest	  originele	  
object	  meegenomen	  had.	  We	  waren	  vroeg	  klaar	  en	  
hebben	  daarna	  nog	  een	  normaal	  kampje	  gedaan,	  wat	  
ook	  met	  andere	  mensen	  die	  stopten	  en	  anderen	  die	  
dan	  wel	  wilden	  meedoen.	  Die	  is	  gewonnen	  door	  	  	  	  	  ,	  
Jasper	  Tax.	  
	  
Namens	  de	  T.C.S	  
Edwin	  van	  Dijk	  	  
	  

Najaarskampioenen hebben het zwaar in 
het voorjaar. 

	  
We	  zijn	  halverwege	  de	  competitie	  en	  sterke	  resultaten	  
wisselen	  af	  met	  mindere	  resultaten	  
Hierbij	   even	   korte	   samenvatting	   over	   de	   eerste	   sei-‐
zoenshelft	  van	  de	  voorjaarscompetitie.	  
	  
Hoofdklasse	  
Team	  1	  afgelopen	  najaar	  gedegradeerd	  uit	  de	  3e	  divi-‐
sie,	  heeft	  zich	  sterk	  herpakt,	  met	  jonge	  aanwinst	  Elwin	  
Huiden	  moet	  het	  geen	  probleem	  zijn	  om	  aan	  het	  eind	  
van	  de	   rit	  weer	  bovenaan	   te	   staan	  en	   terug	   te	   keren	  
naar	  de	  landelijke	  competitie.	  
	  
1e	  klasse	  	  
Team	  2	  al	   jarenlang	  2e	   in	  de	  competitie	  staan	  halver-‐
wege	  wederom	  op	  de	  tweede	  plek	  met	  3	  punten	  ach-‐
terstand	  op	  koploper	  SVO	  als	  dit	  team	  zo	  min	  mogelijk	  
punten	   laat	   liggen	   tegen	   de	   rest	   is	   er	   misschien	   wel	  
een	  kampioenschap	  mogelijk.	  
Team	   3	   in	   de	   top	   van	   de	   competitie	   is	   het	   enorm	  
spannend	   met	   een	   verschil	   van	   2	   punten	   tussen	   de	  
nummer	  1	  en	  3,	  hier	  tussenin	  staat	  het	  team	  knap	  op	  
de	   tweede	   plek,	   blijf	   zo	   doorgaan	   en	   wie	   weet	   wat	  
erin	  zit	  dit	  jaar	  voor	  de	  mannen	  en	  dame.	  
	  	  
2e	  klasse	  
Team	   4	   ook	   hier	   is	   het	   heel	   spannend	   de	   mannen	  
staan	   halverwege	   keurig	   op	   een	   3e	   plek	  met	  maar	   2	  
punten	  achterstand	  op	  de	  koploper	  hier	  is	  dus	  alles	  	  
nog	   mogelijk	   en	   dat	   zullen	   we	   de	   komende	   weken	  
gaan	  zien.	  

	  
	  
3e	  klasse	  
Team	  5	  halverwege	  op	  de	  tweede	  plek	  en	  waarschijn-‐
lijk	   zal	  er	  voor	  dit	   team	  geen	  kampioenschap	   inzitten	  
maar	   tafeltennis	   blijft	   een	   spelletje	   dat	   je	   niet	   kan	  
voorspellen.	  
Team	   6	   staat	   op	   een	   solide	   derde	   plek	   en	   naar	   ver-‐
wachting	   zal	   het	   team	   eindigen	   in	   de	   middenmoot,	  
ook	  is	  tussendoor	  Marco	  toegevoegd	  aan	  dit	  team	  na	  
een	  lange	  afwezigheid	  heeft	  hij	  de	  Bat	  weer	  opgepakt.	  
Heel	  veel	  succes	  Marco!	  
Team	  7	   afgelopen	  najaar	   gepromoveerd	   vanuit	   de	  4e	  
klasse	   naar	   de	   3e	   klasse,	   halverwege	   verkeerd	   het	  
team	  in	  zwaar	  weer,	  met	  een	  zesde	  plek	  is	  er	  heel	  veel	  
werk	  aan	  de	  winkel	  om	  toch	  te	  proberen	   	  te	  handha-‐
ven.	   Kom	   op	   mannen	   en	   dame,	   raap	   alle	   moed	   bij	  
elkaar	  om	  die	  handhaving	  eruit	  te	  slepen!	  
	  
5e	  klasse	  	  
Team	   8	   heeft	   een	   paar	   wijzigingen	   ondergaan,	   Inge-‐
borg	   is	  weer	   terug	   van	  weg	   geweest	   en	   nieuwkomer	  
Peter	  is	  erbij	  gekomen.	  Heel	  veel	  succes!	  	  
Halverwege	  staan	  ze	  op	  een	  derde	  plek	  en	  waarschijn-‐
lijk	  zal	  het	  team	  ook	  eindigen	  in	  de	  middenmoot.	  
Team	  9	  heeft	  het	  zwaar	  en	  het	  lijkt	  erop	  dat	  het	  team	  
moet	  waken	  voor	  degradatie.	  Maar	  met	  de	  capacitei-‐
ten	  die	  dit	  team	  heeft	  zou	  het	  geen	  probleem	  moeten	  
zijn	   om	   aan	   het	   eind	   van	   de	   rit	   in	   de	   safety	   zone	   te	  
zitten.	  Succes	  mannen!	  
Team	   10	  heeft	   een	   extra	  wedstrijd	   gespeeld	   ten	   op-‐
zichte	   van	   de	   rest	   in	   de	   competitie,	   ze	   staan	   op	   een	  
verdienstelijk	  tweede	  plek.	  Waarschijnlijk	  zal	  het	  team	  
eindigen	  op	  een	  derde	  plek.	  
Team	  11	   in	  het	  najaar	  als	   vernieuwd	   team	  kampioen	  
geworden	  in	  de	  6e	  klasse	  moet	  nu	  alle	  zeilen	  bijzetten	  
om	   zich	   te	   handhaven,	   halverwege	   staan	   ze	   op	   een	  
teleurstellende	   laatste	   plek,	   de	   verschillen	   met	   de	  
veilige	  plekken	  zijn	  heel	  klein	  dus	  er	  is	  nog	  alles	  moge-‐
lijk	  in	  de	  tweede	  competitiehelft.	  
	  
Duocompetitie	  4e	  klasse	  
Team	  1	  nieuw	  bij	  TTV	  Huizen	   is	  de	  duocompetitie	  de	  
naam	   zegt	   het	   al	   duo	   dat	   betekend	   dat	   je	   met	   zijn	  
tweeën	   een	   competitiewedstrijd	   speelt	   inplaats	   van	  
met	  zijn	  drieën.	  Halverwege	  staat	  het	  team	  op	  een	  4e	  
plek	   aan	   het	   einde	   zal	   het	   team	   zeer	   waarschijnlijk	  
eindigen	  in	  de	  middenmoot.	  
	  
Nu	   rest	  mij	   alleen	  nog	   te	   zeggen..	   Succes	   allemaal	   in	  
de	   resterende	  wedstrijden	   en	   laten	  we	  hopen	  dat	   er	  
nog	  een	  aantal	  extra	  kampioenen	  uit	  de	  bus	  rollen.	  
	  
Namens	  de	  wedstrijdsecretaris	  
Nico	  	  	  
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Hoofdklasse*poule*B 1e*klasse*Poule*A
Sve$3 $5'34 Gijs 100% Svo$1 $5'38 John 44%
Bijmaat$3 $5'33 Frank 83% Huizen*2 *5635 Ruben 73%
Huizen*1* $4632 Patrick 67% Over$'t$Net$1 $5'25 Danny 67%
Shot$2$ $5'17 Elwin 78% Almeerspin$2 $5'23 Nico 92%
Elan$1 *4614 Invaller ' Bijmaat$4 $5'18 Invaller $'
Uttc$1 $5'10 Dubbel 75% De$Schans$1 $5'11 Dubbel 60%

1e*klasse*Poule*B 2e*klasse*Poule*F
Svo$2 $5'33 Jerry 73% Rega$3$ 5'32 Robert 83%
Huizen*3*** *5632 Ferry 67% LTTC$1 $5'32 Jurriaan 67%
Elan$2 $5'31 Monique 58% Huizen*4 *5630 Henk 58%
VTV$4 $5'24 Geert ' Uttc$4$ $5'23 Yoeri '
Gispen$2 $5'19 Dubbel 80% Over$'t$Net$2 $5'20 Dubbel 100%
NSV$1 $5'11 Hilversum$13 5'13

3e*klasse*Poule*G 3e*klasse*Poule*H
Vitac$1 $5'35 Marcel 56% VTV$6 5'42 Piet '
Huizen*5 $5'28 Frank 67% Leerdam$2 5'25 Edwin 67%
Shot$5 5'28 Bert 33% Huizen*6 5625 Ruben 33%
Hoogland$3 5'26 Pieter 67% Effect$3 5'22 Robert 60%
Hilversum$18 5'22 Thijs 33% Woerden$6 5'19 Marco '
SVE$9 5'11 Invaller 100% Hilversum$17 5'17 $$$$$$Dubbel 60%

Dubbel 60%
3e*klasse*Poule*F 5e*klasse*Poule*K
Elan$4 $5'42 Rob 25% SVO$6$ 5'32 Manuela 67%
Laren$2 $5'36 Kees 50% Laren$3$ 5'30 Ingeborg 44%
Veenland$1 $5'31 Cees 7% Huizen*8 5627 Peter 22%
Shot$7$ $5'18 Nicole 17% UTTC$8$ 4'21 Henny 53%
WIK$2 $5'14 Bijmaat$9$ 4'16
Huizen*7* $5'9 Dubbel 0% VTV$12 5'14 Dubbel 100%

5e*klasse*Poule*H 5e*klasse*Poule*F
Hilversum$22 5'39 Henk 33% Rega$9 5'37 Bram 67%
SVE$11 5'30 Pieter 50% Huizen*10 6637 Harry 67%
Hoogland$5 5'28 Kevin 78% Smash'W$2 5'32 Paul 44%
Huizen*9 5624 Bert 33% Bunshot$4$ 5'21 Monique 67%
Elan$10$ 5'22 Dubbel 60% Tovo$3 6'19 Dubbel 83%
Woerden$9 5'7 Vitus$2 5'14

5e*klasse*Poule*J Duo*4e*klasse*poule*A
Bijmaat$8 5'32 Hans 25% ATC$Almere$3 5'20 Jeroen$ 63%
Veenland$2 5'30 Arne 56% SVE$2 6'19 Hans 50%
Hilversum$23 5'25 Remco 17% VTV$1$ 5'14 Bert$J $$$$$$$$'
Laren$5 5'23 Nico 58% Huizen*1* 5611 Bram$ $$$$$$$$'
Over$'t$Net$7 5'22 Dubbel 20% ONI$1 6'10 Dubbel$ 40%
Huizen*11 5'18 Goud$Luck$1$ 5'6

Tussenstanden van de voorjaarscompetitie 2015 
SENIOREN 
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Vrijwilligersuitje 2015 

	  
Beste	  vrijwilligers,	  
	  
Ook	  dit	  jaar	  organiseert	  de	  ZKC	  weer	  een	  gezellig	  
evenement	  voor	  alle	  leden	  die	  afgelopen	  jaar	  	  
vrijwilligers	  taken	  op	  zich	  hebben	  genomen.	  Dit	  jaar	  
zal	  dit	  plaatsvinden	  op	  zaterdag	  9	  mei	  aanstaande,	  
gewoon	  in	  de	  Kloef,	  dus	  een	  "thuisje"	  ipv	  uitje.	  
	  
Details	  als	  tijden	  en	  dergelijke	  zullen	  vermeld	  worden	  
in	  de	  persoonlijke	  uitnodiging!	  
	  
Noteer	  het	  vast	  in	  je	  agenda!!	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  
Namens	  de	  ZKC	  
Robert	  Smit	  
	  

	  
Hobbiieeezzzz 

	  
Rob	  Barendregt	  heeft	  in	  de	  vorige	  Voltreffer	  gevraagd	  
of	  ik	  wat	  wil	  vertellen	  over	  mijn	  hobby’s.	  
Natuurlijk	  wil	  ik	  wel	  wat	  vertellen,	  al	  denk	  ik	  dat	  de	  
meeste	  leden	  wel	  weten	  wat	  mijn	  twee	  grootste	  hob-‐
by’s	  zijn.	  Mijn	  twee	  grootste	  hobby’s	  zijn	  stijldansen	  
en	  tafeltennis.	  
	  
In	  mijn	  jeugd	  ging	  ik	  in	  het	  weekend	  stijldansen	  in	  
Hilversum,	  waar	  ik	  toen	  woonde.	  Elk	  weekend	  ging	  ik	  
minimaal	  drie	  keer	  naar	  de	  dansschool	  om	  te	  dansen.	  
Er	  waren	  altijd	  jongens	  tekort,	  dus	  ik	  had	  het	  voor	  het	  
uitkiezen.	  Als	  je	  een	  beetje	  kon	  dansen,	  werd	  je	  door	  
de	  dansleraar	  gevraagd	  of	  je	  bij	  andere	  lessen	  kon	  
invallen,	  zodat	  er	  altijd	  een	  gelijk	  aantal	  meisjes	  en	  
jongens	  waren.	  
Je	  begrijpt,	  in	  die	  tijd	  vond	  ik	  dat	  fantastisch.	  Zo	  dans-‐
te	  ik	  dus	  drie	  keer	  per	  weekend.	  
Ik	  kreeg	  een	  vaste	  danspartner,	  Ineke,	  en	  we	  hebben	  
nog	  een	  aantal	  jaren	  in	  Hilversum	  gedanst.	  	  
	  
Later	  zijn	  we	  in	  Huizen	  gaan	  wonen	  waar	  we	  eerst	  bij	  
dansschool	  Hans	  Van	  Schaik	  recreatief	  gingen	  dansen.	  
Een	  gezellig	  avondje	  uit	  met	  z’n	  tweeën.	  In	  die	  periode	  
zijn	  we	  ook	  wedstrijden	  gaan	  dansen.	  We	  gingen	  met	  
een	  groep	  naar	  dansscholen	  in	  heel	  Nederland	  om	  
mee	  te	  doen	  aan	  wedstrijden	  in	  ballroom	  en	  latijns	  
amerikaanse	  dansen.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
We	  dansen	  nog	  steeds	  elke	  woensdagavond	  in	  Huizen,	  
maar	  nu	  bij	  dansschool	  Dance-‐point.	  Het	  is	  hier	  hart-‐
stikke	  gezellig.	  	  We	  hebben	  er	  een	  geweldige	  tijd	  en	  ik	  
kan	  iedereen	  aanraden	  eens	  op	  een	  zaterdagavond	  
tijdens	  een	  danscafé	  langs	  te	  komen.	  
	  
Wat	  ik	  ook	  iedereen	  kan	  aanraden	  is	  mijn	  tweede	  
hobby	  en	  dat	  is	  tafeltennis.	  Of	  je	  nu	  jong	  of	  oud	  bent,	  
meisje	  of	  jongen,	  je	  kunt	  altijd	  tafeltennissen.	  Zelf	  ben	  
ik	  nu	  ongeveer	  10	  jaar	  lid	  van	  de	  TTV	  Huizen	  en	  dat	  
bevalt	  zeer	  goed,	  een	  leuke	  sfeer	  en	  gezellige	  mensen.	  
De	  reden	  waarom	  ik	  ben	  begonnen	  aan	  tafeltennis	  is	  
dat	  ik	  het	  spelletje	  heel	  leuk	  vind,	  maar	  ook	  dat	  ik	  
vond	  dat	  onze	  twee	  jongens	  wat	  aan	  sport	  moesten	  
doen.	  De	  keuze	  viel	  op	  tafeltennis,	  want	  voetbal	  is	  mij	  
te	  koud,	  elke	  zaterdag	  langs	  dat	  veld	  en	  contactspor-‐
ten	  vind	  ik	  te	  blessuregevoelig.	  
	  
We	  zijn	  een	  vrijdagavond	  gaan	  kijken	  bij	  TTV	  Huizen	  
en	  nooit	  meer	  weggegaan.	  Ik	  speel	  hier	  recreatief	  en	  
competitie.	  Ik	  wil	  natuurlijk	  altijd	  winnen.	  Het	  winnen	  
lukt	  het	  ene	  seizoen	  beter	  dan	  het	  andere	  seizoen.	  
Het	  belangrijkste	  voor	  mij	  is	  en	  blijft	  het	  bewegen.	  
Tafeltennis	  is	  een	  mooie	  sport	  waar	  je	  een	  groot	  reac-‐
tievermogen	  en	  inzicht	  voor	  moet	  hebben.	  Hoe	  beter	  
die	  twee	  eigenschappen,	  hoe	  verder	  je	  kan	  komen.	  
Beide	  hobby’s	  hoop	  ik	  nog	  een	  aantal	  decennia	  vol	  te	  
kunnen	  houden,	  want	  ik	  geniet	  er	  nog	  elke	  dag	  van.	  	  
	  
Nu	  weten	  jullie	  wat	  meer	  over	  mijn	  twee	  grootste	  
hobby’s.	  Graag	  geef	  ik	  de	  pen	  over	  aan	  Nicole	  van	  
Beurden.	  
	  
Met	  vriendelijke	  hobbygroet,	  
Cees	  Lam	  
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Jeugdcompetitie 

	  
Het	  is	  weer	  zover,	  er	  moet	  weer	  wat	  voor	  de	  Voltref-‐
fer	  worden	  geschreven.	  Het	  is	  jammer	  er	  is	  tot	  op	  
heden	  nog	  niet	  zoveel	  gebeurd,	  er	  zijn	  bij	  de	  jeugd	  nog	  
maar	  2	  wedstrijden	  gespeeld	  en	  nu	  hebben	  we	  3	  we-‐
ken	  vrij.	  Er	  worden	  in	  deze	  weken	  nog	  wel	  wat	  toer-‐
nooitjes	  gespeeld	  maar	  je	  gaat	  toch	  liever	  gelijk	  door	  
met	  de	  competitie.	  	  
	  
Het	  1e	  team	  doet	  het	  goed	  maar	  dat	  is	  ook	  wel	  wat	  we	  
ervan	  hadden	  verwacht.	  Als	  ze	  zo	  doorgaan	  kan	  er	  het	  
volgend	  seizoen	  wel	  weer	  landelijk	  worden	  gespeeld.	  
Alleen	  Hoogland	  volgt	  nog	  op	  de	  voet	  met	  2	  punten	  
achterstand	  maar	  er	  moeten	  nog	  8	  wedstrijden	  wor-‐
den	  gespeeld	  dus	  tijd	  genoeg	  om	  verder	  uit	  te	  lopen.	  
Maar	  we	  blijven	  goede	  hoop	  houden,	  Mak	  Temmet	  
heeft	  op	  dit	  moment	  nog	  alles	  gewonnen	  dat	  zijn	  er	  
dus	  6,	  Yoeri	  Tax	  heeft	  er	  5	  gewonnen	  en	  Jasper	  Tax	  	  
moet	  op	  dit	  niveau	  nog	  even	  wennen	  maar	  hij	  heeft	  er	  
al	  wel	  3	  gewonnen,	  Timo	  Weinberg	  heeft	  nog	  niet	  
gespeelt	  vanwege	  een	  blessure	  maar	  ik	  begreep	  dat	  
hij	  de	  volgende	  wedstrijd	  weer	  inzetbaar	  is.	  	  
	  
Het	  2e	  team	  doet	  het	  een	  stuk	  minder,	  het	  team	  be-‐
staat	  wel	  uit	  3	  spelers	  maar	  ze	  hebben	  nog	  niet	  com-‐
pleet	  uit	  kunnen	  komen,	  dat	  is	  jammer.	  Ook	  vind	  ik	  
het	  jammer	  dat	  Joey	  Maphar	  zich	  niet	  echt	  vol	  inzet,	  ik	  
vind	  als	  je	  jezelf	  opgeeft	  voor	  de	  competitie	  dan	  moet	  
je	  toch	  wel	  voldoende	  inzet	  tonen,	  ook	  al	  heb	  je	  nu	  
niet	  veel	  zin	  meer.	  Want	  nu	  dupeer	  je	  het	  hele	  team.	  
Andreas	  Lauffer	  heeft	  1	  wedstrijd	  gespeeld	  en	  heeft	  
daar	  1	  wedstrijd	  weten	  te	  winnen,	  de	  eerste	  wedstrijd	  
heeft	  hij	  moeten	  afzeggen,	  Liquenda	  Molenaar	  heeft	  
wel	  alle	  wedstrijden	  gespeelt	  maar	  wist	  nog	  niet	  tot	  
winst	  te	  komen,	  maar	  de	  competitie	  duurt	  nog	  lang	  
dus	  het	  kan	  allemaal	  nog.	  	  
	  
Team	  3	  ook	  zij	  staan	  tot	  op	  heden	  nog	  op	  de	  laatste	  
plaats,	  maar	  ook	  voor	  hen	  is	  de	  competitie	  nog	  lang	  
niet	  afgelopen.	  Thijmen	  van	  Dijk	  heeft	  er	  tot	  nu	  toe	  2	  
weten	  te	  winnen,	  Bart	  Swinkels	  en	  ook	  Luca	  Wagen-‐
makers	  deden	  dat	  elk	  1	  keer.	  Ook	  dit	  team	  heeft	  een	  	  

	  
geblesseerde	  speler	  en	  dat	  is	  Ricardo	  Romijn,	  hij	  heeft	  
nog	  niet	  gespeeld.	  	  
	  
Team	  4	  Zij	  hebben	  deze	  competitie	  nog	  niet	  weten	  te	  
winnen,	  maar	  voor	  hun	  is	  het	  ook	  weer	  even	  wennen,	  
want	  	  zij	  spelen	  een	  klasse	  hoger	  dan	  vorig	  seizoen.	  Zij	  
staan	  nu	  op	  1	  plaats	  van	  onderen,	  dus	  zij	  kunnen	  nog	  
een	  heel	  eind	  klimmen	  en	  daar	  reken	  ik	  dan	  maar	  op.	  
Daniël	  Smits	  kwam	  hier	  nog	  niet	  tot	  winst,	  Daniël	  Pejic	  
deed	  dat	  4	  keer	  en	  Tim	  Werson	  wist	  1	  partij	  in	  zijn	  
voordeel	  te	  beslissen,	  dus	  jongens	  kom	  op.	  	  
	  
Dan	  nog	  team	  5	  zij	  doen	  het	  nu	  ook	  nog	  heel	  aardig,	  al	  
zijn	  ook	  zij	  een	  klasse	  omhoog	  gegaan	  na	  hun	  kampi-‐
oenschap	  in	  de	  vorige	  competitie,	  ook	  zij	  spelen	  nu	  5e	  
klasse.	  Zij	  hebben	  1	  wedstrijd	  gewonnen	  en	  1	  verlo-‐
ren.	  Hier	  wist	  Marco	  Wagenmakers	  3	  partijen	  te	  win-‐
nen	  en	  dat	  deed	  Koen	  Gerards	  2	  keer	  en	  Gijs	  de	  Ruij-‐
ter	  wist	  hier	  tot	  nu	  toe	  4	  partijen	  in	  zijn	  voordeel	  te	  
beslissen.	  Het	  zijn	  hier	  soms	  pittige	  wedstrijden	  maar	  
dat	  kan	  je	  natuurlijk	  ook	  verwachten.	  En	  de	  jongens	  
zijn	  natuurlijk	  nog	  jong	  en	  gewend	  veel	  partijen	  te	  
winnen,	  dus	  als	  er	  nu	  een	  partij	  wordt	  verloren	  moet	  
er	  wel	  eens	  een	  traantje	  worden	  weggepinkt,	  maar	  
dat	  geeft	  niks	  hoor	  jongens	  dat	  gebeurd	  soms	  ook	  bij	  
de	  groten	  hoor.	  Het	  is	  natuurlijk	  altijd	  moeilijker	  als	  je	  
net	  verliest,	  dat	  kan	  met	  15	  –	  13	  en	  dat	  is	  nog	  erger	  
dan	  met	  11	  –	  3,	  want	  dan	  is	  de	  tegenstander	  waar-‐
schijnlijk	  echt	  sterker	  dan	  jij.	  Maar	  ja	  ook	  verliezen	  
hoort	  er	  bij	  dat	  is	  bij	  elke	  sport	  zo.	  Jullie	  staan	  nu	  op	  
de	  3e	  plaats	  maar	  ik	  vermoed	  dat	  het	  wel	  iets	  hoger	  
wordt,	  dus	  jongens	  zet	  hem	  op.	  	  
	  
We	  gaan	  op	  7	  maart	  weer	  verder	  met	  de	  competitie	  
maar	  dan	  zit	  er	  ook	  geen	  vrije	  weer	  meer	  bij,	  dus	  ik	  
hoop	  dat	  jullie	  dat	  goed	  in	  de	  gaten	  houden.	  We	  kun-‐
nen	  dus	  niet	  meer	  uitstellen	  en	  wordt	  het	  dus	  elke	  
week	  spelen.	  Nou,	  dit	  was	  het	  dan	  weer	  even	  wat	  de	  
competitie	  betreft,	  volgende	  keer	  is	  er	  misschien	  weer	  
wat	  meer	  te	  schrijven.	  
	  
Namens	  de	  TCJ,	  
Peter	  v.d.	  Broek	  
	  

Externe jeugd toernooien 
	  
In	  januari	  worden	  altijd	  de	  Afdelingskampioenschap-‐
pen	  gehouden	  in	  de	  zalen	  van	  de	  TTV	  Hilversum.	  Alle	  
competitiespelende	  jeugd	  mag	  hier	  aan	  meedoen.	  	  
	  
Op	  zaterdag	  10	  januari	  deden	  Daniel	  Pejic,	  Bart	  Swin-‐
kels,	  Ricardo	  Romijn,	  Luca	  Wagenmakers,	  Thijmen	  van	  
Dijk,	  Gijs	  de	  Ruijter,	  Tim	  Werson,	  Marco	  Wagenma-‐
kers,	  Koen	  Gerhards	  en	  Daniel	  Smits	  mee.	  	  
(vervolg	  op	  blz:	  18)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  17)	  
2	  prijzen	  werden	  er	  die	  dag	  gewonnen	  door	  de	  TTV	  
Huizen	  jeugd.	  Koen	  Gerhards	  en	  Marco	  Wagenmakers	  
werden	  2e	  in	  de	  dubbel	  5	  klasse.	  Bart	  Swinkels	  werd	  1e	  
in	  de	  junioren	  3	  klasse.	  Van	  harte	  gefeliciteerd.	  
Zaterdag	  17	  januari	  deden	  de	  wat	  hoger	  spelende	  
jeugdleden	  Mak	  Temmet,	  Yoeri	  Tax,	  Timo	  Weinberg,	  
Jasper	  Tax	  en	  Andreas	  Lauffer	  mee.	  Helaas	  werden	  er	  
deze	  dag	  geen	  prijzen	  gewonnen.	  
	  
Volgend	  jaar	  in	  januari	  zijn	  er	  vast	  weer	  nieuwe	  kan-‐
sen.	  
	  
Aan	  de	  minimeerkampen	  die	  gespeeld	  werden	  op	  24	  
januari	  dit	  keer	  bij	  ons	  in	  de	  zalen,	  deden	  de	  jeugd	  
spelers	  Marco	  Wagenmakers,	  Justin	  Metz	  en	  ook	  Luca	  
Wagenmakers	  mee.	  In	  verschillende	  poules	  werd	  
Marco	  4e,	  Justin	  knap	  3e	  en	  Luca	  5e.	  Dit	  toernooi	  wordt	  
nog	  vaker	  georganiseerd	  dit	  jaar,	  mocht	  je	  bv	  als	  re-‐
creant	  een	  keertje	  mee	  willen	  doen,	  let	  dan	  goed	  op	  
de	  borden	  in	  de	  kantine	  voor	  de	  aankondiging	  van	  het	  
eerst	  volgende	  toernooi	  en	  schrijf	  je	  in.	  Voor	  vervoer	  
wordt	  gezorgd.	  	  
	  
Op	  zaterdag	  21	  februari	  was	  weer	  het	  jaarlijkse	  BC	  
Ranglijst	  toernooi	  in	  Nijmegen	  waaraan	  Timo	  Wein-‐
berg	  en	  Jasper	  Tax	  aan	  mee	  hebben	  gedaan.	  Helaas	  
Won	  Timo,	  die	  net	  terug	  is	  van	  een	  knieblessure,	  
slechts	  1	  partij	  in	  zijn	  6	  kamp	  en	  Jasper	  2	  in	  een	  7	  
kamp	  waardoor	  ze	  vroegtijdig	  werden	  uitgeschakeld.	  	  
	  
Na	  de	  competitie,	  in	  mei,	  gaan	  we	  weer	  verder	  met	  de	  
externe	  en	  ook	  enkele	  interne	  toernooien.	  Let	  tzt	  op	  
de	  aankondigingen	  in	  de	  kantine.	  
	  
Namens	  de	  TCJ	  
Henk	  Tax. 
	  

Kindertafeltennisfeest 2014 
	  	  
Het	  jaarlijks	  terugkerende	  kindertafeltennisfeest	  bij	  
tafeltennisvereniging	  Huizen	  was	  ook	  dit	  jaar	  weer	  
een	  daverend	  succes.	  Met	  een	  goede	  bezetting	  en	  een	  
hoog	  spelniveau	  was	  het	  afgelopen	  zaterdag	  een	  druk-‐
te	  van	  belang	  bij	  TTV	  Huizen.	  Alle	  basisscholen	  van	  de	  
gemeente	  Huizen	  waren	  uitgenodigd	  om	  enthousiaste	  
scholieren	  van	  groep	  5,	  6,	  7	  en	  8	  op	  te	  geven	  voor	  het	  
KTTF.	  
	  
In	  de	  ochtend	  speelden	  groep	  5	  en	  groep	  6.	  De	  PCBS	  
Eben	  Haëzerschool,	  locatie	  Beatrix,	  
had	  voor	  de	  ochtend	  de	  sterkste	  opkomst.	  	  
	  
	  

In	  groep	  5	  werden	  derde	  Kylian	  van	  den	  Akker	  van	  de	  
Springplank	  en	  Marius	  Oudshoorn	  van	  de	  PCBS	  Reho-‐
both,	  tweede	  werd	  Marijn	  Rebel	  en	  eerste	  werd	  Hein	  
de	  Groot,	  beiden	  van	  de	  PCBS	  Eben	  Haëzerschool,	  
locatie	  Beatrix.	  
	  
In	  groep	  6	  werden	  derde	  Demi	  de	  Jong	  en	  Juup	  Ver-‐
waal,	  beiden	  van	  de	  PCBS	  Rehoboth,	  tweede	  werd	  
Sian	  Lefevere	  en	  eerste	  werd	  Luca	  Krijnen,	  beiden	  van	  
de	  Kamperfoelieschool.	  
	  
In	  de	  middag	  was	  de	  Kamperfoelieschool	  de	  school	  
met	  de	  grootste	  opkomst.	  	  
	  
In	  groep	  7	  werden	  derde	  Justin	  Metz	  en	  Koen	  Ger-‐
hards,	  beiden	  van	  de	  	  
Kamperfoelieschool,	  tweede	  werd	  Marco	  Wagenma-‐
kers	  van	  de	  PCBS	  de	  Ark	  en	  eerste	  werd	  Mouadh	  Krimi	  
van	  de	  Kamperfoelieschool.	  
	  
In	  groep	  8	  werden	  derde	  Jorick	  Schöndorff	  van	  de	  
Kamperfoelieschool	  en	  Jesper	  Schaap	  van	  de	  Twee-‐
master,	  locatie	  Holleblok,	  tweede	  werd	  Sam	  Flower-‐
ree	  van	  de	  PCBS	  de	  Parel	  en	  eerste	  werd	  Gijs	  de	  Ruij-‐
ter	  van	  de	  Dr.	  Maria	  Montessorischool.	  
	  
De	  wisselbeker	  gaat	  naar	  de	  school	  die	  de	  meeste	  
wedstrijden	  heeft	  gewonnen	  en	  dat	  was	  dit	  jaar	  een	  
duidelijk	  verhaal.	  De	  Kamperfoelieschool	  won	  dit	  jaar	  
de	  wisselbeker	  en	  die	  zien	  we	  volgend	  jaar	  natuurlijk	  
weer	  terug.	  	  

(Foto:	  Guus	  Weinberg	  -‐	  Kamperfoelieschool	  met	  	  
wisselbeker)	  
(vervolg	  op	  blz:	  21)	  
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U"kunt"uw"antwoord"naar"de"redacteur"sturen"op

Wie"is"deze"vrijwilliger?

voltreffer@ttvhuizen.nl
In"de"volgende"Voltreffer"komt"de"uitslag"te"staan.

Onder"de"goede"inzenders"wordt"een"beloning"verloot.
De"foto"is"geraden"door"Kees"Visser,

"
"het"was"Edwin"van"Dijk
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(vervolg	  van	  blz:	  18)	  
Vrijwilligers,	  bedankt	  voor	  het	  mogelijk	  maken	  van	  
deze	  bijzondere	  dag.	  Natuurlijk	  bedanken	  wij	  ook	  alle	  
schoolbesturen,	  leerkrachten	  en	  sportcommissies	  
voor	  hun	  medewerking	  en	  als	  laatste	  danken	  we	  alle	  
jeugdspelers	  voor	  hun	  inzet.	  
	  
Alle	  kindertafeltennisspelers	  zijn	  weer	  welkom	  op	  
vrijdagavond	  van	  19.00	  tot	  20.00	  bij	  TTV	  Huizen	  en	  
natuurlijk	  op	  het	  jeugdoliebollentoernooi	  op	  30	  de-‐
cember	  2014,	  aanvang	  11.00	  uur	  (zaal	  open	  10.00	  
uur).	  	  
	  
Tot	  volgend	  jaar	  op	  zaterdag	  12	  december	  2015	  bij	  
TTV	  Huizen	  voor	  een	  nieuw	  kindertafeltennisfeest.	  
	  	  
Namens	  de	  TCJ	  	  
Henk	  Tax 
 

 
Oliebollentoernooi Jeugd 2014 

	  
Het	  was	  weer	  een	  geslaagd	  toernooi	  met	  veel	  enthou-‐
siaste	  kinderen,	  de	  30ste	  van	  december	  2014.	  Tijdens	  
de	  inschrijving	  was	  al	  te	  zien	  dat	  veel	  kinderen	  van	  het	  
Kindertafeltennisfeest	  zich	  ook	  voor	  het	  oliebollen-‐
toernooi	  inschreven.	  Dit	  is	  natuurlijk	  een	  enorm	  suc-‐
ces.	  Veel	  kinderen	  kenden	  elkaar	  of	  namen	  vriendjes	  
mee,	  waardoor	  we	  op	  een	  totaal	  van	  36	  inschrijvingen	  
kwamen.	  
	  
Voor	  de	  jeugdleden	  van	  TTV	  Huizen	  betekende	  dit	  dat	  
ze	  veel	  voorsprong	  moesten	  geven,	  aangezien	  veel	  
kinderen	  dus	  als	  recreanten	  werden	  ingedeeld.	  Speel-‐
de	  je	  bijvoorbeeld	  2e	  klasse,	  dan	  moest	  je	  vaak	  6-‐0	  	  
voorgeven.	  Dan	  wordt	  het	  al	  snel	  spannend!	  
	  
Uiteindelijk	  kwamen	  er	  een	  aantal	  spannende	  finales.	  
Helaas	  kwam	  de	  kampioen	  van	  vorig	  jaar,	  Mak,	  niet	  in	  
de	  finales.	  	  
	  
De	  wedstrijd	  voor	  de	  derde	  plek	  werd	  gespeeld	  door	  
Bart	  Groen,	  een	  niet-‐lid,	  en	  Yoeri	  Tax.	  Bart	  werd	  uit-‐
eindelijk	  derde	  met	  5	  punten	  voorsprong,	  erg	  knap.	  
De	  finale	  werd	  gespeeld	  door	  Luca	  Wagenmakers	  en	  
Jasper	  Tax.	  Na	  een	  knappe	  overwinning	  van	  Jasper,	  
betekent	  dit	  dat	  Luca	  2e	  geworden	  is	  en	  Jasper	  de	  
ongeslagen	  kampioen	  met	  14	  winstpartijen.	  
	  
Ik	  wil	  iedereen	  bedanken	  die	  geholpen	  heeft	  deze	  dag	  
tot	  een	  succes	  te	  maken	  en	  tot	  slot,	  de	  oliebollen	  wa-‐
ren	  heerlijk!!	  
	  
Ruben	  Lam	  
	  

	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Foto:	  Henk	  Tax)	  
	  

Yoeri Tax jeugd clubkampioen 2015 
	  
Valentijnsdag	  14	  februari	  2015	  zijn	  de	  clubkampioen-‐
schappen	  jeugd	  gespeeld.	  Slechts	  9	  jeugdspelers	  had-‐
den	  zich	  dit	  keer	  opgegeven.	  	  
	  
Om	  ongeveer	  half	  één	  werd	  er	  begonnen	  aan	  de	  kam-‐
pioensstrijd	  per	  klasse.	  Jasper	  Tax,	  Yoeri	  Tax	  en	  Mak	  
Temmet	  streden	  om	  de	  1e	  prijs	  in	  de	  1e	  klasse.	  Win-‐
naar	  werd	  hier	  Mak	  die	  alles	  won.	  2e	  Yoeri	  en	  3e	  Jas-‐
per.	  
	  
Strijd	  in	  de	  3e	  klasse	  	  was	  er	  niet,	  hier	  was	  Liquenda	  
Molenaar	  de	  enige	  deelneemster	  en	  was	  dus	  automa-‐
tisch	  1e.	  Wel	  mocht	  Liquenda	  meespelen	  in	  de	  1e	  klas-‐
se	  poule	  en	  was	  enkele	  games	  dicht	  bij	  een	  overwin-‐
ning.	  
	  
De	  4e	  klasse	  werd	  een	  poule	  van	  3,	  bestaande	  uit	  Luca	  
Wagenmakers,	  Thijmen	  van	  Dijk	  en	  Bart	  Swinkels.	  Ze	  
wonnen	  alle	  drie	  1	  wedstrijd	  en	  dus	  werd	  het	  games	  
tellen.	  Luca	  bleek	  de	  meeste	  games	  te	  hebben	  ge-‐
wonnen	  en	  werd	  hiermee	  1e.	  2e	  werd	  Bart	  en	  3e	  Thij-‐
men.	  
	  
De	  strijd	  in	  de	  5e	  klasse	  moest	  in	  een	  best	  of	  zeven	  
worden	  beslist	  daar	  er	  slechts	  2	  deelnemers	  waren.	  
Marco	  Wagenmakers	  en	  Gijs	  de	  Ruijter	  mochten	  kij-‐
ken	  wie	  de	  winnaar	  zou	  worden	  vandaag.	  Gijs	  won	  
met	  4	  games	  tegen	  2	  en	  werd	  dus	  kampioen	  in	  de	  5e	  
klasse.	  	  
(vervolg	  op	  blz:	  22)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  21)	  
Hierna	  werden	  alle	  spelers	  in	  1	  een	  poule	  van	  9	  ge-‐
plaatst	  om	  uiteindelijk	  tot	  de	  algemeen	  clubkampioen	  
van	  2015	  te	  komen.	  Na	  8	  rondes	  waren	  er	  zoals	  mis-‐
schien	  ook	  wel	  verwacht	  nog	  2	  spelers	  ongeslagen,	  
Mak	  en	  Yoeri.	  In	  deze	  laatste	  wedstrijd	  werd	  dus	  be-‐
slist	  wie	  dit	  jaar	  clubkampioen	  zou	  worden	  en	  zijn	  
naam	  op	  de	  inmiddels	  loei	  zware	  wisselbeker	  mocht	  
laten	  bijzetten.	  Yoeri,	  vorig	  jaar	  nog	  2e	  achter	  Maxim	  
vd	  Kaaij,	  en	  Mak	  die	  het	  jaar	  ervoor	  nog	  clubkampioen	  
werd,	  speelden	  een	  prima	  potje	  tafeltennis.	  Met	  
mooie	  rally’s,	  waarin	  je	  kon	  zien	  dat	  ze	  vaker	  tegen	  
elkaar	  spelen,	  won	  Yoeri	  met	  3-‐0	  van	  Mak	  en	  mag	  zich	  
dus	  clubkampioen	  van	  2015	  noemen.	  Van	  harte	  gefe-‐
liciteerd.	  
	  
Hieronder	  nog	  even	  de	  volledige	  uitslag:	  
9e	  Gijs	   	   5e	  Luca	  
8e	  Thijmen	   4e	  Bart	  
7e	  Marco	   3e	  Jasper	  
6e	  Liquenda	   2e	  Mak	  
	  
1e	  Yoeri	  
	  

	  
	  (Foto:	  Henk	  Tax)	  
	  
Peter,	  Ruben	  en	  Cees	  weer	  bedankt	  voor	  de	  organisa-‐
tie	  en	  barman	  Pieter	  Kos	  voor	  de	  uitstekende	  verzor-‐
ging	  van	  de	  hapjes	  en	  drankjes	  deze	  zaterdag.	  	  
	  
Namens	  de	  T.C.J,	  
Henk	  Tax	  
 

Ouder kind toernooi 
	  
Zaterdag	  28	  februari	  	  was	  het	  weer	  tijd	  voor	  het	  jaar-‐
lijks	  terugkerende	  ouder/kind	  toernooi.	  Een	  flink	  aan-‐
tal	  teams	  had	  zich	  dit	  jaar	  ingeschreven.	  Maar	  liefst	  16	  
teams	  stonden	  op	  het	  inschrijfformulier	  en	  werd	  het	  
met	  32	  ooms,	  vaders,	  moeders	  en	  kinderen	  dus	  lekker	  
druk	  en	  gezellig.	  	  

	  
In	  2	  poules	  van	  5	  en	  1	  poule	  van	  6	  werd	  er	  gestreden	  
om	  slechts	  1	  finale	  plek.	  	  
	  
Even	  na	  16.00	  uur	  was	  bekend	  wie	  de	  finale	  3-‐kamp	  
mochten	  gaan	  spelen.	  Liquenda	  Molenaar	  en	  Manuela	  
Schuurman	  werden	  eerste	  in	  de	  6-‐kamp.	  Yoeri	  Tax	  en	  
Marcel	  Molenaar	  waren	  de	  beste	  in	  hun	  5-‐kamp,	  net	  
als	  Jasper	  en	  Henk	  Tax	  in	  die	  van	  hun.	  In	  de	  	  finale	  3-‐
kamp	  werd	  uitgevochten	  wie	  het	  sterkste	  team	  had.	  
De	  eerste	  wedstrijd	  ging	  tussen	  Yoeri	  en	  Marcel	  tegen	  
Jasper	  en	  Henk.	  Yoeri	  	  versloeg	  broer	  Jasper	  en	  Marcel	  
won	  van	  Henk	  en	  ook	  het	  dubbel	  werd	  door	  Yoeri	  en	  
Marcel	  gewonnen.	  3-‐0	  dus.	  Daarna	  mochten	  de	  verlie-‐
zers	  door	  tegen	  Liquenda	  en	  Manuela.	  	  
	  
	  
Liquenda	  won	  netjes	  van	  Jasper,	  Henk	  won	  van	  Ma-‐
nuela	  en	  dus	  werd	  het	  dubbel	  hier	  beslissend.	  Deze	  
verliep	  spannend	  met	  uiteindelijk	  Liquenda	  en	  Manue-‐
la	  als	  winnaars.	  2-‐1	  dus	  voor	  Liquenda	  en	  Manuela.	  
Hiermee	  werden	  Jasper	  en	  Henk	  dus	  al	  zeker	  3e.	  
	  
	  Nu	  moest	  de	  finale	  gespeeld	  gaan	  worden	  tussen	  
Yoeri	  en	  Marcel	  tegen	  Liquenda	  en	  Manuela.	  Weer	  
wist	  Liquenda	  voor	  een	  verassing	  te	  zorgen	  om	  ook	  
van	  Yoeri	  te	  winnen.	  Marcel	  won	  van	  Manuela	  dus	  
ook	  hier	  een	  beslissend	  dubbel.	  Deze	  was	  echt	  zeer	  
spannend	  en	  maar	  nipt	  gewonnen	  door	  Yoeri	  en	  Mar-‐
cel,	  zij	  werden	  hiermee	  de	  winnaars	  van	  deze	  editie	  
van	  het	  ouder	  kind	  toernooi.	  2e	  werden	  Liquenda	  en	  
Manuela.	  	  
	  
	  

(Foto:	  Henk	  Tax)	  
	  
Uiteraard	  wordt	  dit	  toernooi	  volgend	  jaar	  weer	  geor-‐
ganiseerd	  met	  hopelijk	  nog	  meer	  deelnemers.	  
Tot	  volgend	  jaar.	  
	  
Namens	  de	  T.C.J.	  
Henk	  Tax	  
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