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Van de redactie 
	  
Toen	  ik	  ruim	  7	  jaar	  geleden	  de	  redactie	  van	  de	  Voltref-‐
fer	  overnam,	  heb	  ik	  als	  eerste	  het	  stukje	  “	  van	  de	  re-‐
dactie”	  	  afgeschaft.	  Ik	  ben	  namelijk	  niet	  zo’n	  schrijver,	  
in	  tegenstelling	  tot	  mijn	  voorgangers.	  Bij	  deze	  laatste	  
geprinte	  Voltreffer	  dan	  toch	  nog	  een	  keer	  een	  “	  van	  
de	  redactie”.	  Na	  49	  jaar	  is	  het	  einde	  van	  de	  papieren	  
Voltreffer	  een	  feit.	  Dat	  wil	  niet	  zeggen	  dat	  de	  Voltref-‐
fer	  niet	  meer	  bestaat.	  We	  gaan	  over	  op	  een	  digitale	  
versie	  die	  straks	  per	  mail	  binnenkomt.	  Vandaar	  de	  
actie	  “juiste	  email	  adres”.	  
	  
Op	  de	  site	  zijn	  de	  uitgaves	  van	  juli	  en	  oktober	  al	  digi-‐
taal	  te	  lezen.	  Daar	  kun	  je	  vast	  zien	  hoe	  de	  Voltreffer	  
eruit	  ziet	  en	  hoe	  het	  werkt	  .	  De	  Voltreffer	  is	  getest	  op	  
Windows	  7,	  8.1	  en	  10	  met	  Chrome,	  Firefox,	  Internet	  
Explorer,	  Edge	  en	  Safari	  (van	  allen	  de	  laatste	  versies).	  
	  
Mocht	  de	  Voltreffer	  niet	  goed	  te	  lezen	  zijn,	  dan	  ligt	  dit	  
niet	  aan	  een	  bepaalde	  Windows	  versie,	  maar	  aan	  de	  
browser	  van	  de	  ‘gebruiker’.	  Een	  andere	  mogelijkheid	  
is	  dat	  de	  plug-‐ins	  niet	  up-‐to-‐date	  zijn.	  
	  
Natuurlijk	  hebben	  we	  de	  Voltreffer	  getest	  op	  
smartphones	  (Windows-‐phone,	  I-‐phone,	  Samsung)	  en	  
tablets	  (Android	  en	  Apple	  besturingssysteem).	  Bij	  onze	  
test	  was	  op	  alle	  apparaten	  de	  Voltreffer	  goed	  te	  lezen.	  	  
	  
Bij	  elke	  verandering	  zijn	  er	  op-‐	  of	  aanmerkingen,	  maar	  
uiteindelijk	  zijn	  we	  snel	  aan	  verandering	  gewend.	  Zo	  
spelen	  we	  inmiddels,	  alsof	  het	  nooit	  anders	  is	  
geweest,	  op	  een	  doordeweekse	  dag	  competitie	  in	  	  
	  

	  
	  

	  
	  
Woerden	  met	  40	  mm	  ballen	  (best	  of	  5	  tot	  de	  11).	  	  Ik	  
ben	  er	  van	  overtuigd	  dat	  we	  ook	  deze	  overgang	  met	  
zijn	  allen	  goed	  doorkomen.	  Voor	  de	  één	  zal	  dit	  sneller	  
en	  makkelijker	  gaan	  dan	  voor	  de	  ander.	  	  Maar	  zelfs	  
zelf	  uitgeroepen	  “	  digibeten”	  zijn	  tegenwoordig	  actief	  
op	  Facebook.	  	  	  
	  
Ik	  denk	  dat	  deze	  stap	  naar	  een	  digitale	  Voltreffer	  op	  
dit	  moment	  de	  juiste	  is	  voor	  onze	  vereniging,	  in	  het	  
huidige	  tijdperk	  van	  digitale	  informatievoorziening.	  	  	  
	  
Als	  redacteur	  wordt	  dit	  mijn	  laatste	  jaar	  en	  ik	  hoop	  dat	  
ik	  volgend	  	  jaar	  nog	  een	  keer	  een	  “	  van	  de	  redactie”	  
kan	  schrijven	  waarin	  ik	  mijn	  opvolger	  bekend	  maak.	  
Voel	  je	  je	  geroepen	  om	  deze	  leuke	  klus	  voor	  de	  club	  
over	  te	  nemen,	  neem	  dan	  contact	  met	  mij	  op.	  
	  
In	  de	  50ste	  jaargang	  zal	  de	  Voltreffer	  aangevuld	  wor-‐
den	  met	  een	  nostalgische	  rubriek.	  Want	  dit	  jubileum	  
laten	  we	  natuurlijk	  niet	  zomaar	  voorbij	  gaan.	  Vanaf	  
volgend	  jaar	  komt	  de	  Voltreffer	  4x	  uit,	  zodat	  we	  –	  met	  
soms	  wisselende	  input	  van	  de	  commissies	  –	  iedere	  
keer	  een	  goed	  gevuld	  blad	  hebben.	  Zie	  je	  jezelf	  deze	  
Voltreffer	  al	  in	  elkaar	  zetten,	  dan	  kunnen	  we	  hem	  
samen	  maken	  in	  dit	  julibeumjaar.	  
	  
Maarten	  Robbers	  
	  

Vanuit het bestuur 
 

Afgelopen	  periode	  heeft	  een	  serie	  van	  activiteiten	  
plaatsgevonden	  vanuit	  het	  project	  “Met	  Sport	  Groot”.	  
De	  gymlessen	  van	  drie	  basisscholen	  stonden	  een	  
complete	  dag	  in	  het	  teken	  van	  tafeltennis	  clinics	  geor-‐
ganiseerd	  door	  de	  TTV	  Huizen	  in	  samenwerking	  met	  
MJ	  Tafeltennis.	  	  	  
	  
Half	  november	  werd	  er	  op	  zaterdag	  een	  Open	  dag	  met	  
clinics	  georganiseerd	  met	  over	  de	  hele	  dag	  een	  rede-‐
lijke	  opkomst.	  Hiernaast	  zijn	  we	  ook	  bezig	  met	  het	  
aanbieden	  van	  tafeltennis	  training	  aan	  kinderen	  op	  de	  
buitenschoolse	  opvang.	  Tevens	  zijn	  we	  begonnen	  met	  
het	  aanbieden	  van	  tafeltennis	  training	  aan	  beginnen-‐
de	  jeugd	  tafeltennissers	  op	  de	  zaterdag	  ochtend	  van	  
10.00-‐12.00	  uur.	  	  Alles	  met	  als	  doelstelling	  om	  zoveel	  
mogelijk	  kinderen	  enthousiast	  te	  maken	  met	  de	  tafel-‐
tennissport	  en	  onze	  vereniging.	  Ook	  de	  periode	  tot	  
het	  eind	  van	  het	  jaar	  zijn	  er	  nog	  verschillende	  activitei-‐
ten	  waaraan	  zowel	  onze	  jeugspelers	  als	  nieuwe	  jeugd-‐
spelers	  kunnen	  deelnemen.Zoals	  het	  Kindertafelten-‐
nisfeest	  welke	  gepland	  is	  op	  zaterdag	  12	  december	  en	  
het	  EMT	  Oliebollentoernooi	  voor	  de	  jeugd	  welke	  ge-‐
speeld	  gaat	  worden	  op	  woensdag	  30	  december.	  
(vervolg	  op	  blz:	  3)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  2)	  
De	  competitie	  zit	  er	  weer	  op	  voor	  de	  jeugd	  en	  ons	  
landelijke	  herenteam.	  De	  laatste	  competitiewedstrijd	  
van	  ons	  vlaggenschip	  werd	  op	  zaterdag	  28	  november	  
thuis	  afgewerkt	  tegen	  HBC	  uit	  Heemstede.	  In	  een	  ge-‐
zellig	  volle	  kantine	  werd	  onder	  het	  genot	  van	  een	  lek-‐
kere	  sate	  bekeken	  of	  de	  heren	  van	  MJ	  tafeltennis	  
(welke	  spelen	  bij	  HBC)	  ook	  zelf	  een	  aardige	  bal	  kunnen	  
slaan,	  uiteindelijk	  rolde	  een	  5-‐5	  uitslag	  uit	  de	  bus	  wat	  
betekend	  dat	  ons	  eerste	  herenteam	  op	  een	  keurig	  2e	  
plaats	  in	  de	  derde	  divisie	  eindigd,	  een	  mooie	  terug-‐
keer	  in	  de	  landelijke	  competitie.	  	  
	  
Ook	  HBC	  had	  met	  deze	  5-‐5	  uiteindelijk	  precies	  genoeg	  
punten	  behaald	  voor	  lijfsbehoud	  in	  het	  landelijk.	  De-‐
zelfde	  dag	  gaf	  Harry	  Kempers	  de	  inmiddels	  traditione-‐
le	  speach	  met	  het	  doornemen	  van	  de	  resultaten	  van	  
onze	  jeugdteams,	  helaas	  dit	  seizoen	  geen	  jeugd	  kam-‐
pioenen.	  De	  senioren	  afdelings	  competitie	  heeft	  ten	  
tijde	  van	  dit	  schrijven	  nog	  1	  speelronde	  te	  gaan.	  Bij	  de	  
senioren	  gaan	  als	  het	  goed	  is	  vier	  of	  wellicht	  zelfs	  vijf	  
teams	  kampioen	  worden.	  Dus	  een	  zeer	  goed	  senioren	  
seizoen	  en	  volop	  bloemen	  met	  het	  vieren	  van	  onze	  
kampioenen	  tijdens	  het	  EMT	  Oliebollentoernooi	  voor	  
leden	  woensdagavond	  30	  december.	  
	  
Met	  de	  BONI	  Jeugdsponsoractie	  hebben	  we	  zeer	  veel	  
muntjes	  verzameld	  in	  onze	  koker.	  Een	  tweetal	  zater-‐
dagen	  hebben	  wij	  ons	  als	  vereniging	  kunnen	  laten	  
zien,	  onder	  andere	  de	  robot	  was	  opgesteld	  voor	  de	  
BONI.	  Zaterdagavond	  12	  december	  zal	  een	  afvaardi-‐
ging	  van	  onze	  vereniging	  naar	  de	  feestavond	  gaan	  in	  
Amersfoort	  waar	  de	  uitreiking	  van	  de	  cheques	  gaat	  
plaatsvinden	  onder	  het	  genot	  van	  lekker	  eten,	  drin-‐
ken,	  entertainment	  en	  muziek.	  	  Het	  programma	  	  

	  
van	  de	  feestavond	  is	  dit	  jaar	  aangepast	  om	  jeugdleden	  	  
van	  de	  deelnemende	  verenigingen	  te	  ontvangen,	  ook	  
de	  TTV	  Huizen	  zal	  natuurlijk	  een	  jeugd	  delegatie	  mee-‐
nemen.	  	  
	  
De	  PAC	  is	  aan	  het	  eind	  van	  dit	  jaar	  weer	  volop	  bezig	  
met	  het	  verlengen	  van	  de	  adverteerders	  contracten	  
voor	  een	  periode	  van	  2	  jaar.	  Vanuit	  het	  sponsorfront	  
goed	  nieuws,	  Rob	  van	  Domselaar	  van	  	  
VD	  Administraties	  en	  Belastingzaken	  heeft	  toegezegd	  
het	  sponsorcontract	  voor	  de	  recreanten	  senioren	  te	  
gaan	  verlengen.	  
	  
Monique	  Gerritse	  heeft	  aangegeven	  aan	  het	  eind	  van	  
het	  jaar	  te	  willen	  stoppen	  met	  het	  bijhouden	  van	  de	  
ledenadministratie.	  Monique	  heeft	  vele	  jaren	  de	  le-‐
denadministratie	  van	  onze	  vereniging	  bijgehouden,	  
vanuit	  het	  bestuur	  willen	  wij	  Monique	  hier	  hartelijk	  
voor	  bedanken.	  Zoals	  inmiddels	  bekend	  is	  er	  gezins-‐
uitbreiding	  aanstaande	  in	  huize	  Visser.	  Mede	  hierdoor	  
heeft	  Patrick	  aangegeven	  om	  te	  gaan	  stoppen	  als	  
penningmeester.	  Tot	  aan	  de	  algemene	  leden	  vergade-‐
ring	  zal	  Patrick	  de	  ledenadministratie	  overnemen	  van	  
Monique.	  Het	  bestuur	  is	  dus	  de	  zoektocht	  gestart	  naar	  
een	  nieuwe	  penningmeester,	  de	  bedoeling	  is	  om	  de	  
ledenadministratie	  te	  integreren	  in	  de	  penningmees-‐
ter	  functie.	  
	  
Het	  bestuur	  van	  de	  TTV	  Huizen	  wenst	  u	  prettige	  
feestdagen	  en	  een	  gezond	  en	  sportief	  2016.	  Wij	  zien	  u	  
graag	  op	  de	  nieuwjaarsreceptie	  op	  maandag	  4	  januari	  
2016	  om	  het	  nieuwe	  tafeltennisjaar	  te	  openen.	  
	  
Robert	  Bunschoten	  
Voorzitter	  
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BEDANKJE 
	  
Voor	  uw	  belangstelling	  en	  de	  vele	  blijken	  van	  	  mede-‐
leven,	  die	  wij	  mochten	  ondervinden	  na	  het	  overlijden	  
van	  mijn	  lieve	  man,	  onze	  vader,	  schoonvader	  en	  opa.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  PIET	  TRAARBACH	  

	  
willen	  wij	  u	  hartelijk	  danken.	  
	  
	   	   Tiny	  Traarbach-‐Visser	  
	   	   Robert,	  Jenny	  en	  Eleftheria	  Traarbach	  
	   	   Jolanda	  Traarbach	  en	  Piet	  Bezuijen	  
	  
	  
Huizen,	  november	  2015	  
	  

Definitieve invoering niet-celluloid bal  

per 1 januari 2016 

	  
Het	  Hoofdbestuur	  heeft	  tijdens	  haar	  vergadering	  op	  
11	  november	  besloten	  om	  het	  verplichte	  gebruik	  van	  
de	  niet-‐celluloid	  bal	  niet	  langer	  uit	  te	  stellen.	  Dat	  
betekent	  dat	  per	  1	  januari	  2016	  alle	  competities	  en	  
toernooien	  in	  Nederland	  met	  de	  niet-‐celluloid	  bal	  
moeten	  worden	  gespeeld.	  Hiermee	  is	  Nederland	  een	  
van	  de	  laatste	  ITTF	  aangesloten	  bonden	  die	  de	  bal	  
voor	  alle	  competities	  invoert	  na	  de	  internationale	  
introductie	  in	  juli	  2014.	  
	  
De	  ITTF	  voerde	  op	  1	  juli	  2014	  de	  niet-‐celluloid	  bal	  in	  
voor	  alle	  internationale	  toernooien	  zoals	  WK’s,	  EK’s,	  
Olympische	  Spelen	  en	  World	  Tours.	  De	  verandering	  
van	  grondstof	  voor	  de	  tafeltennisbal	  is	  een	  gevolg	  van	  
het	  besluit	  van	  het	  IOC	  om	  de	  Olympische	  Spelen	  mili-‐
euvriendelijker	  te	  maken.	  Het	  celluloid	  waarvan	  de	  
‘oude	  bal’	  is	  gemaakt	  is	  een	  milieuvervuilende	  stof	  die	  
tevens	  zeer	  brandbaar	  is.	  De	  ITTF	  introduceerde	  de	  
niet-‐celluloid	  bal	  en	  diverse	  fabrikanten	  besloten	  hier-‐
op	  de	  grondstof	  plastic	  te	  gebruiken.	  In	  principe	  kan	  
een	  tafeltennisbal	  van	  allerlei	  stoffen	  gemaakt	  wor-‐
den,	  zolang	  deze	  maar	  aan	  de	  eisen	  van	  de	  ITTF	  vol-‐
doen.	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
De	  eerdere	  besluiten	  van	  het	  Hoofdbestuur	  om	  het	  
gebruik	  van	  de	  niet-‐celluloid	  bal	  uit	  te	  stellen	  zijn	  op	  
basis	  van	  twee	  factoren	  genomen:	  de	  beschikbaarheid	  
en	  de	  kwaliteit	  van	  de	  nieuwe	  bal.	  Sinds	  enkele	  maan-‐
den	  zijn	  de	  3-‐sterren,	  1-‐ster	  en	  trainingsballen	  van	  
diverse	  merken	  meer	  dan	  voldoende	  beschikbaar.	  	  
	  
Ook	  de	  kwaliteit	  van	  de	  nieuwe	  producties	  ballen	  is	  
sterk	  verbeterd	  ten	  opzichte	  van	  de	  eerste	  niet-‐
celluloid	  ballen	  en	  naar	  verwachting	  wordt	  de	  kwali-‐
teit	  in	  de	  komende	  maanden	  nog	  beter	  gezien	  de	  
steeds	  hogere	  eisen	  die	  de	  ITTF	  aan	  de	  niet-‐celluloid	  
ballen	  stelt.	  
	  
Daarnaast	  gaat	  het	  Hoofdbestuur	  zich	  ervoor	  inzetten	  
om	  zo	  spoedig	  mogelijk	  1-‐ster	  ballen	  goed	  te	  laten	  
keuren	  voor	  de	  afdelingscompetitie.	  	  Voor	  de	  3-‐
sterren	  ballen	  die	  tijdens	  nationale	  toernooien	  en	  in	  
de	  landelijke	  competitie	  worden	  gebruikt	  geldt	  de	  lijst	  
met	  goedgekeurde	  ballen	  van	  de	  ITTF.	  
	  
Meer	  informatie	  over	  de	  niet-‐celluloid	  bal	  is	  terug	  te	  	  
vinden	  op	  de	  website	  van	  de	  ITTF	  
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 Materialen 
	  
Ik	  kan	  mij	  nog	  steeds	  vreselijk	  ergeren	  aan	  hoe	  er	  met	  
de	  materialen	  wordt	  omgegaan.	  
	  
Dit	  is	  ook	  niet	  de	  eerste	  keer	  dat	  ik	  dit	  meld,	  misschien	  
denken	  jullie	  wel	  daar	  is	  die	  ouwehoer	  weer,	  maar	  het	  
gaat	  ook	  nog	  steeds	  niet	  goed.	  
Hoe	  moeilijk	  is	  het	  om	  de	  netjes	  en	  telborden	  netjes	  
op	  te	  bergen?	  
	  
Mij	  lijkt	  het	  niet	  zo	  moeilijk	  als	  je	  met	  opruimen	  nou	  
het	  netje	  uit	  de	  netpost	  haalt	  dan	  kan	  je	  de	  netpost	  
losdraaien	  en	  hoef	  je	  hem	  niet	  zo	  te	  wrikken	  om	  hem	  
van	  de	  tafel	  te	  halen.	  
	  
Dan	  heb	  je	  ook	  minder	  last	  dat	  je	  de	  tafel	  beschadigd.	  
En	  leg	  dan	  het	  netje	  met	  post	  in	  de	  kast	  in	  het	  vakje	  
met	  hetzelfde	  nummer.	  
De	  nummers	  1	  t/m	  6	  staan	  voor	  de	  betere	  netjes	  in	  de	  
1e	  zaal	  en	  het	  mooist	  is	  als	  ze	  ook	  op	  de	  desbe-‐
treffende	  tafel	  staan	  dat	  bij	  een	  toernooi	  ook	  
makkelijk	  want	  dan	  kan	  je	  zeggen	  jij	  speelt	  op	  tafel	  1	  
of	  zo.	  
	  
En	  dat	  kan	  heel	  makkelijk	  als	  je	  de	  tafels	  op	  volgorde	  
opbergt	  als	  je	  met	  het	  uithalen	  uit	  de	  kast	  begint	  met	  
nr.	  1	  en	  met	  inzetten	  met	  nr.	  6	  dan	  gaat	  dat	  prima.	  
Je	  hoeft	  ze	  maar	  1	  keer	  in	  die	  volgorde	  er	  in	  te	  zetten	  
en	  dan	  gaat	  het	  altijd	  goed.	  
Ook	  de	  telborden	  zijn	  regelmatig	  stuk	  omdat	  daar	  ook	  
veel	  te	  wild	  mee	  om	  wordt	  gegaan.	  
Ze	  breken	  gewoon	  bovenin	  af,	  nou	  dat	  hoeft	  toch	  echt	  
niet	  volgens	  mij.	  	  	  	  
Ik	  hoop	  dat	  iedereen	  de	  moeite	  neemt	  om	  daar	  op	  te	  
letten,	  je	  kan	  ze	  niet	  eeuwig	  repareren.	  Het	  houd	  een	  
keer	  op,	  bedankt.	  
	  	  
Peter	  v/d	  Broek	  
	  
	  

Algemene ledenvergadering 2016 
 
Deze	  wordt	  gehouden	  op	  maandagavond	  4	  April	  2016	  
om	  20.00	  uur.	  De	  week	  ervoor	  is	  het	  namelijk	  2e	  . 
	  
Irma	  de	  Heer	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Mij is verzocht 
	  
Mij	  is	  verzocht	  om	  voor	  de	  laatste	  ‘papieren’	  Vol-‐
treffer	  iets	  te	  schrijven,	  waardoor	  deze	  Voltreffer	  dik	  
wordt,	  dus	  het	  lezen	  waard.	  (Dat	  wil	  niet	  zeggen	  dat	  
mijn	  bijdrage	  het	  lezen	  waard	  is)	  
	  
Alvorens	  ik	  overga	  tot	  iets	  wat	  op	  verslagen	  gaat	  lijken	  
wil	  ik	  eerst	  een	  aantal	  opmerkingen	  plaatsen.	  
Ik	  vind	  het	  erg	  jammer	  dat	  men	  overgaat	  tot	  alleen	  
een	  digitale	  versie	  van	  de	  Voltreffer.	  Er	  moet	  nodig	  
een	  gebruiksaanwijzing	  bij	  hoe	  de	  Voltreffer	  gelezen	  
kan	  worden	  op	  de	  computer	  door	  een	  digibeet.	  	  
	  
De	  laatste	  Voltreffers	  heb	  ik	  niet	  op	  de	  computer	  kun-‐
nen	  lezen	  zonder	  grote	  ergernis.	  Het	  twee	  kolommen-‐
systeem,	  gekoppeld	  aan	  een	  kleine	  versie	  die	  niet	  
normaal	  te	  vergroten	  is,	  wekte	  bij	  mij	  een	  wrevel	  op	  
die	  het	  lezen	  bijna	  onmogelijk	  maakt.	  Als	  dat	  niet	  ve-‐
randert	  lees	  ik	  geen	  Voltreffer	  meer.	  Als	  ik	  geen	  Vol-‐
treffer	  meer	  lees,	  hoef	  ik	  er	  ook	  niet	  in	  te	  schrijven.	  
Dit	  zou	  dus	  best	  mijn	  laatste	  bijdrage	  kunnen	  zijn	  aan	  
de	  Voltreffer.	  
	  
Ik	  kan	  me	  ook	  de	  beslissing	  van	  de	  club	  voorstellen	  om	  
de	  Voltreffer	  alleen	  digitaal	  te	  maken.	  De	  kosten	  zijn	  
natuurlijk	  hoger	  dan	  de	  opbrengsten.	  Bovendien	  is	  er	  
veel	  vrijwilligerswerk	  nodig	  voor	  de	  verspreiding.	  	  
	  
Bij	  de	  laatste	  paar	  uitgaven	  van	  de	  Voltreffer	  stokte	  de	  
verspreiding	  enigszins	  en	  toen	  bleek	  dat	  de	  belang-‐
stelling	  voor	  de	  Voltreffer	  niet	  groot	  is.	  Er	  bleven	  we-‐
kenlang	  stapels	  liggen.	  Ook	  vandaag,	  26	  november,	  
liggen	  er	  nog	  exemplaren	  van	  de	  vorige	  Voltreffer	  
onafgehaald	  op	  de	  tafel	  naast	  de	  ingang.	  Zou	  het	  iets	  
met	  de	  inhoud	  te	  maken	  hebben?	  Of	  alleen	  aan	  de	  
laksheid	  van	  de	  geadresseerden?	  
	  
Uit	  verenigingsbladen	  komt	  de	  sfeer	  van	  een	  club	  vaak	  
goed	  naar	  voren.	  Vorige	  week	  zag	  ik	  een	  uitgave	  van	  
Almeerspin	  en	  dat	  zag	  er	  gelikt	  uit.	  Inhoudelijk	  heb	  ik	  
niet	  veel	  gelezen,	  want	  ik	  kwam	  bij	  de	  club	  om	  te	  
tafeltennissen	  en	  tijdens	  de	  derde	  helft	  heb	  ik	  ook	  wel	  
iets	  anders	  te	  doen.	  Maar	  afgaande	  op	  het	  uiterlijk	  en	  
een	  vluchtig	  geblader	  door	  het	  blad	  kwam	  ik	  tot	  de	  
conclusie	  dat	  Almeerspin	  een	  goed	  uithangbord	  heeft.	  
Zo	  en	  dan	  nu	  iets	  schrijven	  voor	  het	  clubblad:	  
(vervolg	  op	  blz:	  8)	  
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www.henkmolenaarinstallatie.nl

b.v.
Schaepmanlaan 2 - 1272 GJ Huizen
Telefoon: 035 - 5268399
Telefax: 035 - 5259915
Autotel.: 06 - 51425396

Internet: www.heijnen-schilderwerken.nl
E-mail: info@heijnen-schilderwerken.nl

Bouwbedrijf VLOT bv

VAKMANSCHAP sinds 1984

Tel 035 - 525 69 96
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t/m 18 jaar: 10 euro

DAMES EN HEREN KAPPER

Wedekuil 19
(om de hoek bij de Zomerkade)

1273 SC  Huizen
035 - 526 25 12

SANITAIR ELEKTROTECHNIEK CENTRALE VERWARMING DAKBEDEKKING

Te

Loodgieterswerk

Centrale verwarming

Elektrotechniek

Dakbedekking

Sanitair

Zonnepanelen

Zonneboilers

www.schipperbvinstallatie.nl

U vindt bij ons het hele assortiment tafeltennisspullen 
gekoppeld aan het beste advies. 

Tevens hebben we een flinke keuze in dartspullen 
alles tegen redelijke tot scherpe prijzen.

Fregatstraat 107-109
3534 RC  Utrecht
Tel.  030 - 23 28 686
Fax. 030 - 24 59 355
info@tafeltenniswinkel.nl

Openingstijden:
maandag 13:00 - 18:00 uur
dinsdag t/m vrijdag  11:00 - 18:00 uur
donderdagavond 18:00 - 21:00 uur
zaterdag 10:00 - 17:00 uur
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(vervolg	  van	  blz:	  5)	  
Tijdens	  het	  recreantentoernooi	  in	  oktober	  (verslag	  
ook	  in	  dit	  blad)	  werden	  Ina	  en	  ik	  in	  de	  bloemen	  gezet	  
door	  de	  TTV.	  Wij	  hadden	  besloten	  om	  een	  jubile-‐
umtoernooi	  te	  organiseren	  met	  wat	  meer	  aandacht	  in	  
de	  media,	  met	  het	  doel	  om	  enige	  nieuwe	  leden	  te	  
verwelkomen.	  Dat	  laatste	  is	  niet	  gelukt.	  Er	  waren	  wel	  
voldoende	  deelnemers,	  maar	  geen	  potentiële	  nieuwe	  
leden.	  Het	  feit	  dat	  we	  in	  de	  bloemen	  gezet	  werden	  gaf	  
aan	  dat	  er	  veel	  waardering	  is	  voor	  de	  recreanten.	  Ook	  
de	  recreanten	  hadden	  voor	  Ina	  en	  mij	  een	  verrassing	  
in	  petto	  en	  daar	  blijkt	  niet	  alleen	  de	  waardering	  uit,	  
maar	  ook	  de	  hele	  sfeer	  bij	  de	  recreanten.	  Het	  is	  een	  
hechte	  groep,	  die	  goed	  met	  elkaar	  omgaat,	  die	  ie-‐
dereen	  in	  zijn	  waarde	  laat	  en	  waar	  iedereen	  met	  ie-‐
dereen	  speelt.	  Dat	  laatste	  mis	  ik	  soms	  bij	  de	  competi-‐
tiespelers,	  daar	  wordt	  te	  veel	  met	  teamgenoten	  
gespeeld.	  Als	  je	  alleen	  komt	  is	  het	  maar	  de	  vraag	  of	  je	  
aan	  spelen	  toekomt.	  Soms	  heb	  ik	  het	  idee	  dat	  er	  bin-‐
nen	  de	  TTV	  minimaal	  twee	  clubs	  bestaan.	  
Voor	  mij	  zijn	  dat	  er	  zelfs	  drie,	  want	  heel	  veel	  plezier	  
haal	  ik	  ook	  uit	  de	  55+	  club	  op	  de	  woensdagmiddag.	  
Misschien	  vind	  ik	  dat	  nog	  wel	  het	  leukste.	  	  
	  
De	  55+	  ondergaat	  in	  januari	  een	  naamsverandering.	  
Het	  wordt	  de	  65+	  club.	  Ons	  jongste	  lid,	  Harry	  van	  
Deth,	  wordt	  dan	  65jaar	  en	  gezien	  het	  doorwerken	  tot	  
minmaal	  67	  jaar	  houdt	  in	  dat	  er	  geen	  jongeren	  meer	  
bij	  komen.	  We	  hebben	  geen	  wachtlijst	  meer,	  dus	  
nieuwe	  leden	  kunnen	  zich	  aanmelden,	  ook	  als	  ze	  
jonger	  zijn	  dan	  65.	  
	  
Als	  men	  dit	  onder	  ogen	  krijgt	  is	  waarschijnlijk	  het	  
oliebollentoernooi	  nog	  niet	  geweest.	  Daar	  kan	  men	  
een	  goed	  beeld	  krijgen	  van	  onze	  club,	  dan	  blijkt	  dat	  
iedereen	  toch	  wel	  met	  iedereen	  omgaat	  en	  heerst	  er	  
een	  gezellige	  rivaliteit	  tussen	  de	  verschillende	  
deelnemers,	  dat	  wordt	  vergroot	  door	  het	  handi-‐
capsysteem.	  Iedereen	  is	  gelijkwaardig.	  
De	  dag	  voor	  het	  grote	  oliebollentoernooi	  is	  er	  het	  
niet-‐ledentoernooi,	  vaak	  zijn	  er	  minder	  deelnemers,	  
maar	  ik	  denk	  dat	  er	  door	  een	  grotere	  ruchtbaarheid	  
aan	  gegeven	  kan	  worden	  en	  meer	  persoonlijke	  uit-‐
nodiging	  gedaan	  kunnen	  worden	  van	  leden	  onder	  
vrienden	  die	  wel	  kunnen	  tafeltennissen,	  maar	  geen	  lid	  
zijn,	  het	  aantal	  deelnemers	  en	  dus	  potentionele	  leden	  
kan	  dan	  toenemen	  zonder	  dat	  dat	  wat	  kost.	  
	  
Vanavond	  is	  er	  het	  Sinterklaastoernooi	  (26-‐11)	  voor	  
recreanten,	  als	  ik	  er	  tijd	  voor	  kan	  vinden	  voor	  de	  sluit-‐
ingstermijn	  van	  deze	  Voltreffer	  zal	  ik	  daar	  nog	  een	  
verslagje	  van	  maken	  dat	  als	  extra	  bladvulling	  dan	  nog	  
meegenomen	  kan	  worden.	  
	  
	  

	  
	  
Ik	  wens	  iedereen	  een	  goede	  jaarwisseling	  toe	  en	  een	  
voorspoedig	  2016.	  
	  	  
Henk	  Oversteegen	  
	  

Seniorenteams goed opdreef in de  
najaarscompetitie 

 
Bij	  het	  schrijven	  van	  dit	  verhaal	  is	  de	  najaarscompeti-‐
tie	  Afdeling	  nog	  in	  volle	  gang.	  Met	  nog	  1	  competitie-‐
wedstrijd	  te	  gaan	  is	  al	  bekend	  dat	  er	  2	  teams	  Het	  
kampioenschap	  al	  binnen	  hebben,	  dat	  zijn	  Huizen	  2	  en	  
Huizen	  8.Van	  harte	  gefeliciteerd	  met	  deze	  prestatie	  en	  
hopelijk	  zullen	  jullie	  in	  het	  voorjaar	  vlammen	  op	  een	  
hoger	  niveau.	  
	  
Maar	  dit	  is	  nog	  niet	  alles.	  In	  de	  slotweek	  zijn	  er	  nog	  3	  
teams	  die	  het	  kampioenschap	  in	  eigen	  hand	  hebben	  
Het	  belooft	  dus	  een	  zeer	  spannend	  einde	  te	  gaan	  
worden!!	  Later	  meer..	  
	  
Ons	  1e	  team	  die	  in	  de	  derde	  divisie	  uitkomen	  hebben	  
het	  seizoen	  al	  wel	  afgesloten.Tegen	  de	  verhouding	  in	  
is	  de	  landelijke	  competitie	  een	  week	  eerder	  afgelopen	  
Gijs,	  Patrick,	  Elwin	  en	  Frank	  zijn	  als	  2e	  geëindigd!	  
	  
Een	  goed	  resultaat	  nadat	  al	  vroeg	  duidelijk	  was	  dat	  
GTTC	  uit	  Groningen	  de	  onbetwiste	  nummer	  1	  zou	  zijn.	  
	  
Op	  blz	  9	  staat	  de	  nieuwe	  teamsamenstelling	  voor	  het	  
voorjaar.	  
	  
Nico	  
 

Duo competitie 
	  
Sinds	  enkele	  jaren	  word	  er	  in	  de	  afdeling	  midden	  
naast	  De	  reguliere	  competitie	  de	  Duo	  competitie	  ge-‐
houden.	  Dit	  houdt	  in	  dat	  er	  2	  tegen	  2	  gespeeld	  word	  
ofterwijl	  4	  enkelwedstrijden	  en	  1	  dubbel	  wedstrijd.	  
De	  competitie	  avonden	  kunnen	  zeker	  als	  zeer	  gezellig	  
beschouwd	  worden	  en	  als	  je	  geen	  zin	  hebt	  in	  een	  laat	  
avondje	  biedt	  dit	  een	  prima	  uitkomst.	  
	  
Voor	  meer	  info	  kun	  je	  gerust	  mailen	  naar	  
wss@ttvhuizen.nl
 
Nico	  Sentini	  
 
 
 
 
 
 



9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste	  leden,	  
	  
Hierbij	  wil	  ik	  even	  aangeven	  dat	  de	  TCS	  super	  trots	  is	  
dat	  er	  dit	  najaar	  2015	  maarliefst	  4	  seniorenteams	  
kampioen	  geworden	  zijn.	  
Teams	  2,	  5,	  7	  en	  8	  gefeliciteerd,	  nu	  doorvechten	  voor	  
handhaving	  in	  volgende	  klasse.	  
Marcel	  Molenaar	  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teamsamenstelling voorjaar 2016 

Huizen'1'(3e'divisie) Huizen'2'(hoofdklasse)
Gijs%Molenaar Ruben%Lam
Patrick%Visser Danny%Harthoorn
Elwin%Huiden Nico%Sentini
Frank%Bilius Michiel%van%Amersfoort

Huizen'3'(1e'klasse) Huizen'4'(1e'klasse)
Ferry%de%Hoogen Robert%Bunschoten
Jerry%van%Leeuwen Jurriaan%Dekker
Monique%Kievith John%Ouderdorp
Geert%Molenaar Henk%Tax

Huizen'5'(2e'klasse) Huizen'6'(3e'klasse)
Marcel%Molenaar Robert%Smit
Edwin%van%Dijk Pieter%Bosch
Frank%Hagen Ruben%Tempelaars
Yoeri%Tax Bert%vd%Zwaan
Thijs%Fennis

Huizen'7'(3e'klasse) Huizen'8'(4e'klasse)
Cees%Lam Manuela%Schuurman
Kees%Visser Marco%vd%Pol
Rob%Barendregt Jasper%Tax
Nicole%van%Beurden Kristel%Koelewijn

Jeroen%Blok

Huizen'9'(5e'klasse) Huizen'10'(5e'klasse)
Henny%Dekker Henk%Oversteegen
Peter%Keijer% Pieter%Kos
Arne%kiessling% Bert%Jongerden
Timo%Weinberg Tim%Hoek
Gerben%de%Jong

Huizen'11'(5e'klasse) Huizen'12'(6e'klasse)
Harry%Kempers Hans%Le%Poole%
Paul%Dekker Nico%Luiks
Bram%Gerritse Ingeborg%Rebel
Monique%Gerritse Irma%de%Heer
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Vrienden toernooi 
 

23	  oktober	  hadden	  we	  weer	  een	  vrienden	  toernooi	  in	  
verschiet,	  helaas	  was	  er	  maar	  1	  inschrijving	  uitgeko-‐
men	  waardoor	  we	  het	  maar	  hebben	  afgeblazen.	  	  
	  
We	  hebben	  toen	  maar	  zoals	  normaal	  in	  de	  vrije	  week	  
een	  kampje	  opgestart,	  de	  enige	  inschrijving	  van	  het	  
vrienden	  toernooi	  was	  gelukkig	  wel	  gekomen	  en	  heeft	  
gezellig	  meegedaan	  met	  het	  toernooi,	  waaraan	  uit-‐
eindelijk	  uit	  9	  man	  mee	  deden.	  
	  
Het	  was	  in	  iedergeval	  een	  gezellige	  avond	  en	  ik	  kan	  
geen	  ronduit	  winnaar	  geven	  	  van	  het	  toernooitje	  om-‐
dat	  niet	  alle	  wedstrijden	  zijn	  gespeeld.	  	  
	  
Hopelijk	  hebben	  we	  de	  volgende	  keer	  meer	  succes	  
met	  het	  vrienden	  toernooi.	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet	  	  
T.C.S	  
Edwin	  van	  Dijk	  
	  

Senioren toernooien 
	  
Het	  einde	  van	  het	  jaar	  nadert	  weer	  en	  dat	  betekent	  
dat	  de	  traditionele	  toernooien	  ook	  weer	  voor	  de	  deur	  
staan.	  
	  
Niet	  zo	  traditioneel	  maar	  wel	  in	  de	  buurt.	  	  	  
Op	  13	  december	  wordt	  de	  Open	  3FM	  serious	  request	  
toernooi	  2015	  bij	  ATC	  georganiseerd.	  Inschrijven	  kan	  
via	  http://almeersetafeltennisclub.nl/inschrijfformulie
r-‐serious-‐request/.	  Toernooi	  is	  op	  zondag	  en	  start	  om	  
11:00u.	  Inschrijfgeld	  (€7,50)	  gaat	  voor	  de	  volle	  100%	  
naar	  3	  FM	  serious	  request.	  
	  
Op	  29	  december	  zal	  het	  'EMT	  administratiekantoor'	  
Oliebollen	  toernooi	  voor	  niet-‐leden	  gehouden	  
worden.	  De	  aanvangstijd	  is	  20:00u.	  Inschrijven	  is	  mo-‐
gelijk	  via	  de	  website	  van	  T.T.V.	  Huizen	  of	  via	  het	  in-‐
schrijfformulier	  in	  de	  Kloef.	  
	  
Op	  30	  december	  wodt	  het	  'EMT	  administratiekantoor'	  
Oliebollen	  toernooi	  voor	  leden	  gespeeld.	  Aanvangstijd	  
is	  ook	  20:00u	  en	  de	  inschijfmogelijkheden	  zijn	  
gelijk	  aan	  het	  niet-‐leden	  toernooi.	  
	  
Of	  het	  Officialtoernooi	  bij	  T.T.V.	  Hilversum	  dit	  jaar	  ook	  
gehouden	  wordt	  is	  op	  moment	  van	  schrijven	  niet	  
bekend.	  Houd	  de	  site	  midden.nttb.nl	  hiervoor	  in	  de	  
gaten	  mocht	  je	  mee	  willen	  doen.	  
	  
	  

	  
Op	  10	  januari	  zijn	  de	  afdelingkampioenschappen	  voor	  
de	  lagere	  senioren.	  Verzamelinschrijflijst	  hangt	  in	  de	  
Kloef	  en	  12	  december	  is	  de	  laatste	  dag	  om	  in	  te	  
schrijven.	  Wees	  er	  dus	  op	  tijd	  bij.	  Ook	  is	  het	  mogelijk	  
individueel	  in	  te	  schrijven	  via	  het	  formulier	  van	  de	  
afdeling	  midden.	  
	  
Op	  15	  januari	  zijn	  de	  algemene	  clubkampioenschap-‐
pen	  voor	  de	  senioren.	  Aanvangstijd	  20:15u.	  
	  
Op	  17	  januari	  zijn	  de	  afdelingskampioenschappen	  
voor	  de	  hogere	  senioren.	  Zie	  voor	  inschrijfmo-‐
gelijkheden	  bij	  de	  lagere	  senioren.	  
	  
Namens	  de	  T.C.S.	  
Bram	  Gerritse	  
	  
	  

Laddertoernooi 
	  
Zaterdag	  17	  oktober	  2015	  hebben	  we	  het	  laddertoer-‐
nooi	  gehouden	  waar	  15	  spelers	  aan	  deelnamen,	  waar-‐
van	  9	  jeugdleden	  en	  6	  senioren.	  
	  
We	  hebben	  twee	  poules	  gemaakt:	  een	  zevenkamp	  en	  
een	  achtkamp	  met	  senioren	  gemixt	  met	  de	  jeugd.	  
Daarna	  hebben	  we	  de	  kruisfinales	  gedaan	  en	  hebben	  
we	  jeugd	  tegen	  jeugd	  laten	  spelen	  en	  senioren	  tegen	  
senioren.	  	  
	  
Het	  was	  een	  zeer	  gezellig	  toernooi	  met	  een	  hoop	  
mensen	  die	  veel	  zin	  hadden	  en	  gemotiveerd	  waren	  
om	  in	  de	  ladder	  wat	  plaatsen	  te	  stijgen.	  Toen	  de	  pou-‐
les	  klaar	  waren	  zijn	  de	  halve	  finalisten	  bekend	  gewor-‐
den	  en	  moest	  van	  de	  jeugdleden	  Liquenda	  Molenaar	  
tegen	  Lukas	  Kamp	  en	  Luca	  Smit	  tegen	  Luca	  Wagenma-‐
kers	  	  en	  van	  de	  senioren	  Henk	  Tax	  tegen	  Nico	  Sentini	  
en	  Gijs	  Molenaar	  tegen	  Ferry	  de	  Hoogen	  (die	  Marcel	  
verving	  halverwege	  de	  poule).	  	  
	  
De	  jeugdfinale	  werd	  uiteindelijk	  gespeeld	  door	  Li-‐
quenda	  Molenaar	  en	  Luca	  Wagenmakers.	  Luca	  is	  de	  
winnaar	  van	  de	  jeugd	  geworden.	  De	  finalisten	  bij	  de	  
senioren	  waren	  Gijs	  Molenaar	  en	  Nico	  Sentini.	  	  	  Gijs	  
Molenaar	  werd	  de	  winnaar	  van	  de	  senioren.	  	  
	  
Het	  was	  een	  zeer	  geslaagde	  dag	  en	  zeker	  voor	  herha-‐
ling	  vatbaar.	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  	  
T.S.C	  en	  T.J.C	  
Edwin	  van	  Dijk	  en	  Cees	  Lam	  	  
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Lindenlaan 105A
1271 AZ Huizen
035-5242297

SCHOONHEIDSSALON
* div. gezichtsbehandelingen
* benen harsen
* pedicure
* manicure
* zonnebank

Oude Raadhuisplein 2
1271 RH  Huizen

Tel. 035 - 526 27 76

Ook voor uw gordijnmode

Tegen in lever ing van deze advertent ie

10%  kort ing op a l  onze art ikelen,
behalve lopende aanbiedingen  

Oostermeent - Oost 13 Huizen

SCHOENEN
BROEKHUIZEN
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Oude Raadhuisplein 4, 1271 RH Huizen
Tel. 035 - 525 38 55  |  plein@vandentolopticiens.nl 

Oostermeent-Oost 84, 1274 SN Huizen
Tel. 035 - 525 38 53  |  oostermeent@vandentolopticiens.nl 

 www.vandentolopticiens.nl

oogzorg & brilmode

Bij ons koopt u geen
kat in de zak, de
kwaliteit en prijs

is ons bewijs.

RADIO - TV

J. Spier en Zonen
Kronenburgerstraat 8 - Huizen
Tel. 035 - 525 15 65
Uw geluids- en wasmachinespecialist

Voor uw tv-, video- of
audio-apparatuur.
Ook voor uw wasmachine,
koelkast, enz. enz.
Eigen werkplaats, dus 
lage reparatiekosten en 
vlotte service.
GÉÉN VOORRIJKOSTEN!!!

donderdag
Wilhelminaplein

Bussum

zaterdag
Oude Raadhuisplein

Huizen

MARKTDAGEN
vrijdag
Centrum

Laren

Vent i la t ie
Sani ta i r

Water
Gas
Dak
C.V.

Logo Huizen - Botterstraat 33 - 1271 XL  Huizen
Tel. 035 - 5251798 / 035 - 5250246, Fax. 035 - 5265724

Email. info@logohuizen.nl

Komt hier 
uw 

advertentie?

Mail voor informatie naar:
communicatie@ttvhuizen.nl
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Jeugdproject “Mét sport groot”  

succesvol van start 
	  
Na	  maanden	  van	  voorbereiding	  was	  het	  eind	  oktober	  
dan	  eindelijk	  zo	  ver:	  het	  jeugdproject	  “Mét	  sport	  
groot!”	  ging	  van	  start!	  	  
	  

	  
(foto:	  Gijs	  Molenaar)	  
	  

	  
(foto:	  Gijs	  Molenaar)	  
	  
Dit	  najaar	  was	  onze	  vereniging	  samen	  met	  de	  jongens	  
van	  MJ	  tafeltennis,	  aanwezig	  tijdens	  de	  gymlessen	  van	  
vier	  basisscholen	  	  (Flevoschool,	  Tweede	  Montessori,	  
Kamperfoelieschool	  en	  de	  Tweemaster),	  	  
	  

	  
	  
	  
waar	  we	  een	  spannende	  tafeltennisclinic	  verzorgden	  
voor	  alle	  kinderen	  in	  de	  groepen	  3	  t/m	  8.	  Op	  deze	  
manier	  hebben	  we	  ruim	  600	  kinderen	  laten	  kennisma-‐
ken	  met	  de	  tafeltennissport	  en	  onze	  vereniging.	  Op	  de	  
aansluitende	  	  

	  
(foto:	  Gijs	  Molenaar)	  
	  
Open	  Dag	  op	  zaterdag	  14	  november	  mochten	  we	  ver-‐
spreid	  over	  de	  dag	  nog	  eens	  55	  nieuwe	  kinderen	  wel-‐
kom	  heten	  in	  onze	  gymzalen.	  Aangevuld	  met	  enkele	  
kinderen	  uit	  onze	  eigen	  jeugd,	  kunnen	  we	  terugkijken	  
op	  een	  heel	  behoorlijke	  opkomst	  en	  bovenal	  een	  ge-‐
zellige	  en	  sportieve	  dag!	  	  
	  
In	  het	  voorjaar	  wordt	  dit	  project	  voortgezet	  met	  cli-‐
nics	  op	  een	  aantal	  andere	  basisscholen	  en	  zal	  er	  ook	  
weer	  een	  Open	  Dag	  georganiseerd	  worden.	  Onze	  ver-‐
eniging	  is	  dankbaar	  dat	  we	  dit	  project	  met	  behulp	  van	  
een	  donatie	  uit	  het	  Rabobank	  Coöperatiefonds	  heb-‐
ben	  kunnen	  opzetten.	  Dit	  geeft	  onze	  de	  mogelijkheid	  
om	  uiteindelijk	  meer	  dan	  1000	  kinderen	  een	  leuke	  
tafeltenniservaring	  te	  bieden	  en	  een	  aantal	  van	  hen	  
enthousiast	  te	  krijgen	  om	  lid	  te	  worden	  van	  onze	  ver-‐
eniging	  	  (de	  eerste	  aanmeldingen	  zijn	  al	  binnen	  J!)	  
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VD Administraties & Belastingzaken 

 ook volgend jaar sponsor  
senioren recreantentoernooien 

	  
Op	   vrijdagochtend	   4	   december	   heeft	   Rob	   van	   Dom-‐
selaar	   van	   VD	   Administraties	   &	   Belastingzaken	   zijn	  
sponsorcontract	  verlengd.	  Rob	  heeft	  dit	  jaar	  weer	  met	  
veel	  plezier	  deelgenomen	  aan	  de	  recreantentoernooi-‐
en	   die	   Ina	   en	  Henk	   sinds	   jaar	   en	   dag	   organiseren	   en	  
wil	   daar	   ook	   het	   volgende	   jaargang	   weer	   graag	   aan	  
bijdragen.	  Namens	   de	   hele	   vereniging	   en	   namens	   de	  
deelnemers	   van	   de	   recreantentoernooien	   in	   het	   bij-‐
zonder,	   willen	   we	   Rob	   vanaf	   deze	   plek	   hartelijk	   be-‐
danken!	  	  
	  

	  
(foto:	  Maarten	  Robbers)	  
	  
Namens	  de	  Promotie	  en	  Advies	  commissie,	  
Gerben	  de	  Jong	  
	  

Het VD/recreanten jubileum toernooi 
	  	  
Ina	  en	  ik	  hadden	  het	  idee	  opgevat	  om,	  middels	  een	  
toernooi	  waar	  meer	  bekendheid	  aan	  gegeven	  was,	  om	  
te	  proberen	  meer	  leden	  voor	  de	  club	  te	  werven.	  Er	  
werd	  twee	  keer	  iets	  in	  een	  krant	  gezet.	  Dat	  was	  de	  
publicatie	  .	  Om	  een	  reden	  te	  hebben	  voor	  publicatie	  
hadden	  we	  het	  idee	  gekregen	  om	  onszelf	  als	  jubilaris-‐
sen	  voor	  te	  doen.	  Er	  werd	  driftig	  in	  de	  jaargangen	  
Voltreffers	  gekeken	  om	  een	  begin	  jaartal	  te	  
ontdekken.	  Dat	  bleek	  18	  jaar	  geleden	  te	  zijn,	  geen	  
jubileumreden.	  Dan	  maar	  voor	  iets	  minder	  gekozen:	  
15	  jaar.	  Gelukkig	  is	  men	  slecht	  in	  jaartallen	  tegen-‐
woordig,	  dus	  geen	  haan	  die	  kraait	  naar	  deze	  onwaar-‐
heid.	  We	  hadden	  geprobeerd	  om	  ook	  goede	  oud-‐
leden	  te	  benaderen	  door	  ze	  een	  brief	  te	  sturen,	  maar	  
daar	  kwam	  geen	  reactie	  op.	  We	  moesten	  het	  dus	  
doen	  met	  de	  bekende	  deelnemers.	  Toen	  het	  toernooi	  
aangebroken	  was,	  werden	  we	  tot	  mijn	  verrassing	  
toegesproken	  door	  een	  vertegenwoordiger	  van	  het	  	  

	  
	  
bestuur.	  Ina	  en	  ik	  kregen	  een	  prachtige	  bos	  bloemen	  
als	  dank	  voor	  onze	  jarenlange	  inspanning.	  Toen	  we	  
daarna	  snel	  wilden	  beginnen,	  werd	  ons	  een	  halt	  
toegeroepen	  door	  de	  deelnemers.	  De	  donderdaga-‐
vondgroep	  had	  ook	  een	  verrassing	  in	  petto:	  een	  mooi	  
pakket	  met	  chocola	  en	  een	  heerlijke	  fles	  met	  inhoud,	  
afgestemd	  op	  onze	  smaak.	  He,	  he,	  eindelijk	  konden	  
we	  beginnen.	  
Aangezien	  een	  verslag	  van	  dit	  toernooi	  pas	  gelezen	  
wordt	  als	  de	  mussen	  doodvriezen	  in	  de	  winter	  zullen	  
we	  geen	  verslag	  maken	  maar	  volstaan	  met	  de	  uitsla-‐
gen.	  
Poule	  A:	  1.	  Ed	  Appelboom,	  2.	  Piet	  Versteeg,	  3.	  Piet	  
Knop,	  4.	  Harry	  van	  Deth,	  5.	  Henry	  Tillemans.	  
	  
Poule	  B.	  1.	  Nico	  Luiks,	  2.	  Arne	  Kießling,	  3.	  Ruud	  Wik-‐
kerman,	  4.	  Tom	  Rensink,	  5.Gerard	  Rensink,	  6.	  Ina	  
Busscher.	  
	  
Poule	  C.	  1.	  Pim	  de	  Keijzer,	  Irma	  de	  Heer,	  Mark	  Boelens	  
ex	  aequo	  1,	  2,	  3,	  in	  volgorde	  van	  onderling	  resultaat.	  
4.	  Henk	  Schaap,	  5.	  Daniël	  Levèvre,	  6.	  Jaap	  Schipper.	  
	  
Poule	  D.	  1.	  Dirk	  Steinbrüggen,	  2.	  Frans	  v.d.	  Kuinder,	  
3.Erik	  van	  Haeften,	  4/5	  Frans	  van	  Haeften	  en	  Rob	  van	  
Domselaar,	  in	  volgorde	  van	  onderling	  resultaat.	  
Voor	  elke	  deelnemer	  had	  de	  organisatie	  via	  de	  spon-‐
sor	  voor	  alle	  deelnemers	  voor	  een	  uniek	  flesje	  bock-‐
bier	  gezorgd,	  gebrouwen	  door	  Klaas	  Schipper.	  
Na	  afloop	  was	  de	  derde	  helft	  erg	  gezellig,	  waarbij	  
bijna	  alle	  bitterballen	  uit	  de	  voorraad	  opgegeten	  
werden.	  	  
	  	  
Ina	  Busscher	  en	  Henk	  Oversteegen	  
	  

VD Recreanten Sinterklaastoernooi 
	  
Op	  26	  november	  is	  het	  Recreantensinterklaastoernooi	  
gehouden.	  Hoewel	  er	  aanvankelijk	  meer	  dan	  twintig	  
deelnemers	  op	  de	  lijst	  stonden,	  namen	  er	  uiteindelijk	  
maar	  19	  deel,	  hoewel	  maar…	  19	  	  er	  zijn	  bij	  toernooien	  
van	  de	  TTV	  vaak	  minder	  deelnemers.	  	  
	  
In	  de	  A	  poule	  ,waar	  doorgaans	  een	  vijf-‐	  of	  zestal	  
55plussers	  in	  zitten,	  waren	  er	  nu	  twee	  aangevuld	  met	  
Joop	  Manussen	  en	  Joop	  Rövekamp.	  Als	  
tegemoetkoming	  aan	  de	  oudjes	  werd	  er	  gespeeld	  tot	  
21.	  Het	  waren	  allemaal	  goede	  partijen,	  waarbij	  de	  
verschillen	  klein	  waren.	  Uiteindelijk	  werd	  Harry	  van	  
Deth	  winnaar,	  gevolgd	  door	  Piet	  Versteeg.	  Joop	  
Rövekamp	  werd	  derde	  en	  Joop	  Manussen	  vierde.	  
(vervolg	  op	  blz:	  16)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  15)	  
In	  de	  B	  poule	  waren	  vijf	  deelnemers.Hier	  werd	  twee	  
maal	  een	  vader-‐zoon	  strijd	  uitgevoerd.	  Guus	  Wein-‐
berg	  won	  van	  zijn	  zoon	  Timo	  en	  Tom	  Rensink	  won	  van	  
zijn	  vader	  Gerard.	  Guus	  werd	  hier	  eerste	  op	  onderling	  
resultaat	  met	  Nico	  Luiks.	  	  
	  
Nico	  werd	  dus	  uiteraard	  tweede.	  Timo	  werd	  derde,	  
Tom	  vierde	  en	  Gerard	  5de.	  
	  
Nu	  hoor	  ik	  al	  verschillende	  muggenzifters	  zeggen	  dat	  
Timo	  niet	  mee	  mag	  doen,	  maar	  hij	  traint	  altijd	  bij	  de	  
donderdag	  groep	  en	  hoort	  dan	  ook	  mee	  te	  doen	  met	  
de	  donderdagavondtoernooien	  (drie	  keer	  woord-‐
waarde).	  
	  
In	  de	  C	  poule	  waren	  ook	  vijf	  deelnemers	  Mark	  Boelens	  
werd	  hier	  met	  overmacht	  eerste,	  hij	  stond	  slechts	  
twee	  games	  af	  aan	  Ina.	  Tweede	  werd	  Ina	  Busscher.	  
Derde	  werd	  Irma	  de	  Heer,	  vierde	  Jaap	  Schipper	  en	  
laatste	  Henk	  Schaap.	  
	  
In	  de	  D	  poule,	  ook	  vijf	  deelnemers,	  werd	  Lida	  Vermeul	  
eerste,	  Rob	  van	  Domselaar	  tweede,	  Jitske	  Veldhuizen	  
derde.	  Het	  duel	  tussen	  vader	  en	  zoon	  v.	  Haeften	  werd	  
in	  het	  voordeel	  van	  zoon	  Erik	  beslist,	  vader	  Frans	  werd	  
dus	  laatste.	  
	  
Het	  was,	  ondanks	  de	  geringe	  deelname	  een	  zeer	  
geslaagd	  toernooi.	  Iedereen	  ging	  met	  een	  choco-‐
ladeletter	  huiswaarts.	  
	  	  
Ina	  en	  Henk
	  

HOBBIEEEZZ 
 
En	  bedankt	  Arne.	  	  
	  
Het	  stokje	  is	  doorgegeven	  door	  Arne	  om	  over	  mijn	  
hobby’s	  te	  schrijven.	  
Nou	  daar	  heb	  ik	  er	  genoeg	  van.	  	  
Vroeger	  toen	  mijn	  3	  kinderen	  nog	  klein	  waren	  knut-‐
selde	  ik	  de	  pan	  uit.	  Wilgentenen	  vlechten	  (decoratieve	  
manden,	  rijlaarzen	  etc.),	  brooddeeg	  bakken	  en	  be-‐
schilderen,	  mozaïken	  van	  tafeltjes	  en	  spiegels,	  bees-‐
ten	  van	  textiel	  beschilderen	  en	  oud	  maken	  met	  Patina,	  
schelpenkransen	  en	  herfstkransen	  maken,	  porseleinen	  
kransen	  beschilderen….zucht….wat	  heb	  ik	  niet	  ge-‐
daan.	  En	  ondertussen	  kropen	  de	  kleine	  moppies	  rond	  
in	  de	  huiskamer.	  	  Daarbij	  heb	  ik	  jaren	  paard	  gereden	  
en	  ben	  helemaal	  gek	  op	  Friezen.	  Mijn	  droom	  is	  om	  er	  
ooit	  eentje	  te	  bezitten.	  
	  
	  

	  
	  
Toen	  kwam	  er	  een	  hele	  lieve	  zwarte	  Labrador	  in	  ons	  	  
gezin,	  genaamd	  Gabber	  en	  daarmee	  ben	  ik	  op	  jacht-‐
training	  gegaan	  bij	  Ninette	  Haitsma.	  
	  
	  

	  
	  
Iedere	  week	  in	  weer	  en	  wind	  3	  uur	  trainen	  in	  een	  tel-‐
kens	  afwisselend	  bos,	  variërend	  van	  Stichtse	  Brug	  tot	  
Voorthuizen	  van	  Soest	  tot	  Utrecht.	  Dat	  ging	  ons	  sa-‐
men	  goed	  af,	  en	  zo	  ga	  je	  eens	  bekijken	  wat	  je	  er	  van	  
terecht	  brengt	  op	  een	  Jachtexamendag	  in	  Dongen.	  	  
Dan	  kom	  je	  tussen	  de	  officiële	  jagers	  met	  geweren,	  
petjes	  inclusief	  veer	  en	  Jeeps.	  	  
	  
En	  laat	  je	  dan	  nog	  winnen	  ook	  als	  huisvrouwtje	  (overi-‐
gens	  met	  baan)	  en	  er	  met	  de	  hoofdprijs	  vandoor	  gaan	  
en	  2	  diploma’s	  	  C	  en	  B	  tegelijkertijd	  behalen.	  	  	  
Oftewel	  we	  spreken	  hier	  van	  een	  tophond.	  We	  zijn	  
gekomen	  tot	  het	  dirigeren	  en	  de	  sleep	  en	  bijna	  tot	  het	  
hoogste	  A-‐diploma.	  	  
	  
Toen	  kwam	  er	  een	  iets	  verdrietigere	  periode	  met	  
minder	  inkomsten,	  dus	  alle	  betaalde	  hobby’s	  even	  
gestopt.	  
Maar	  niet	  getreurd:	  er	  kwam	  weer	  een	  dag	  dat	  ik	  bij	  
de	  TTV	  Huizen	  ging	  kijken.	  En	  laat	  ik	  daar	  een	  ontzet-‐
tend	  leuke	  hobby	  hebben	  gevonden	  en	  nu	  zelfs	  	  be-‐
gonnen	  met	  de	  competitie.	  Ook	  ontmoette	  ik	  daar	  
nog	  een	  andere	  hobby…genaamd	  Nico…	  ook	  heel	  
gezellig.	  
	  
Hierdoor	  kwam	  ik	  weer	  in	  aanraking	  met	  zijn	  hobby,	  
nl.	  racefietsen.	  En	  je	  raadt	  het	  al:	  doe	  eens	  gek,	  eigen	  
racefietsje	  aangeschaft	  en	  karren	  maar.	  Tevens	  goed	  
voor	  de	  lijn.	  Want	  dat	  is	  ook	  een	  soort	  van	  nieuwe	  
hobby:	  gezond	  eten	  en	  blijven	  bewegen,	  na	  het	  afval-‐
len	  van	  58	  kilo.(vervolg	  op	  blz:	  17)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  16)	  

	  
(foto:	  Irma	  de	  Heer)	  
	  
Verder	  speel	  ik	  vanaf	  jongs	  af	  aan	  piano.	  
Nou,	  ik	  denk	  dat	  ik	  genoeg	  hobby’s	  heb	  beschreven,	  ik	  
geef	  het	  stokje	  weer	  door	  aan	  Ruud	  Wikkerman.	  	  
Graag	  gedaan	  Ruud..	  
	  
Groetjes,	  	  
Irma	  de	  Heer.	  

	  
Jeugdcompetitie 

	  	  
De	  najaarscompetitie	  zit	  er	  weer	  op	  we	  hadden	  deze	  
keer	  maar	  4	  teams	  in	  de	  competitie	  en	  dat	  is	  heel	  erg	  
weinig.	  Ik	  heb	  dat	  in	  al	  die	  jaren	  dat	  ik	  de	  jeugd	  doe	  
nog	  nooit	  meegemaakt	  dat	  er	  zo	  weinig	  teams	  waren.	  
Ik	  hoop	  wel	  dat	  er	  weer	  een	  beetje	  andere	  tijden	  gaan	  
komen	  en	  dat	  er	  weer	  wat	  kinderen	  	  
	  
	  

	  
gaan	  tafeltennissen.	  Er	  zijn	  nu	  weer	  wat	  activiteiten	  
geweest	  om	  weer	  wat	  jeugd	  te	  stimuleren	  om	  te	  gaan	  
tafeltennissen	  maar	  dat	  is	  nog	  even	  afwachten	  of	  er	  
ook	  echt	  wat	  leden	  bij	  gaan	  komen.	  Maar	  dan	  moeten	  
ze	  natuurlijk	  ook	  nog	  wel	  competitie	  willen	  gaan	  spe-‐
len	  dat	  zou	  natuurlijk	  het	  mooiste	  zijn.	  
	  
Dan	  over	  de	  competitie	  van	  afgelopen	  seizoen	  ons	  
eerste	  team	  speelde	  in	  de	  3e	  klas	  en	  zij	  zijn	  geëindigd	  
op	  de	  5e	  plaats.	  We	  warren	  blij	  dat	  we	  toch	  weer	  een	  
redelijk	  sterk	  team	  op	  de	  been	  hadden	  kunnen	  
brengen	  wat	  er	  ook	  best	  zin	  in	  had.	  Nu	  blijkt	  dat	  na	  dit	  
seizoen	  Tim	  Hoek	  al	  weer	  moet	  afhaken	  omdat	  hij	  het	  
tafeltennissen	  niet	  meer	  kan	  combineren	  met	  zijn	  
werk	  en	  school	  dat	  is	  dan	  weer	  jammer.	  
Gelukkig	  gaan	  Liquenda	  Molenaar	  en	  Luca	  
Wagenmakers	  nog	  wel	  door,	  maar	  zij	  moeten	  er	  wel	  
een	  speler	  bij	  hebben	  natuurlijk.	  	  
	  
Maar	  deze	  moet	  dan	  weer	  uit	  een	  ander	  team	  worden	  
gehaald	  natuurlijk	  en	  wie	  dat	  zal	  worden	  is	  nog	  best	  
een	  moeilijke	  vraag.	  Het	  blijft	  altijd	  moeilijk	  om	  een	  
team	  wat	  al	  lang	  met	  elkaar	  speelt	  uit	  elkaar	  te	  halen	  
maar	  soms	  kom	  je	  er	  gewoon	  niet	  onder	  uit.	  
	  
Maar	  nu	  eest	  de	  prestatie	  ’s	  van	  team	  1	  zij	  speelden	  in	  
een	  poule	  met	  2	  sterkten	  3	  teams	  staken	  er	  echt	  bo-‐
venuit	  en	  3	  teams	  die	  daar	  ruim	  onder	  zaten.	  
Tim	  stak	  er	  in	  ons	  team	  een	  beetje	  bovenuit	  hij	  
speelde	  deze	  competitie	  zelfs	  78%	  Liquenda	  kwam	  tot	  
30%	  en	  Luca	  bleef	  steken	  op	  27%.	  
	  
Huizen	  2	  zij	  eindigde	  op	  de	  4e	  plaats	  in	  de	  4e	  klas	  ook	  
dat	  is	  redelijk	  maar	  je	  wil	  natuurlijk	  altijd	  wel	  wat	  
hoger	  eindigen	  maar	  dat	  lukt	  niet	  altijd.	  Hier	  heb	  ik	  
gelukkig	  nog	  niet	  gehoord	  dat	  er	  1	  gaat	  stoppen	  dus	  
neem	  ik	  aan	  dat	  alles	  doorgaat	  maar	  voor	  de	  zeker-‐
heid	  zal	  ik	  ze	  toch	  nog	  even	  bellen	  maar	  het	  antwoord	  
kan	  niet	  meer	  in	  deze	  voltreffer.	  
Het	  is	  natuurlijk	  wel	  zo	  dat	  van	  dit	  team	  er	  een	  moet	  
doorschuiven	  naar	  team	  1	  om	  dat	  team	  weer	  com-‐
pleet	  te	  maken	  en	  dat	  is	  nog	  wel	  even	  moeilijk.	  
	  
Ook	  dit	  team	  3	  speelt	  volgens	  mij	  wel	  met	  plezier	  hier	  
vallen	  de	  percentages	  ook	  niet	  zover	  uit	  elkaar.	  
De	  hoogst	  geëindigde	  zijn	  hier	  Bart	  Swinkels	  en	  Daniël	  
Pejic	  allebei	  met	  48%	  Thijmen	  van	  Dijk	  kwam	  hier	  tot	  
30%	  en	  Ricardo	  Romijn	  bleef	  steken	  op	  26%.	  
Huizen	  3	  zij	  kwamen	  uit	  in	  de	  5e	  klas	  dat	  was	  altijd	  ons	  
jongste	  team	  met	  heel	  fanatieke	  spelers	  maar	  wat	  
niemand	  had	  kunnen	  vermoeden	  stoppen	  hier	  2	  van	  
de	  3	  spelers.	  Dat	  is	  wel	  heel	  erg	  jammer	  natuurlijk	  en	  
zeker	  met	  als	  rede	  dat	  zij	  wel	  eens	  wt	  anders	  willen	  
gaan	  doen,	  maar	  wie	  weet	  bevalt	  dit	  straks	  niet	  en	  zijn	  
ze	  volgend	  seizoen	  weer	  terug.(vervolg	  op	  blz:	  19)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  17)	  
Hier	  stoppen	  Gijs	  de	  Ruijter	  en	  Marco	  Wagenmakers	  
maar	  gelukkig	  gaat	  Koen	  Gerards	  nog	  wel	  door.	  
Koen	  had	  hier	  het	  hoogste	  percentage	  n.l.	  57%	  Marco	  
kwam	  tot	  22	  %	  en	  Gijs	  haalde	  26%	  zij	  zijn	  hier	  door	  
geëindigd	  op	  de	  4e	  plaats.	  
	  
Ook	  onze	  starters	  hebben	  een	  heel	  goed	  seizoen	  
gespeeld	  zij	  zijn	  in	  de	  voorronde	  1e	  geworden	  en	  in	  de	  
finale	  ronde	  werden	  zij	  2e	  wat	  hun	  een	  heel	  mooie	  
medaille	  heeft	  opgeleverd.	  
Zij	  gaan	  aankomend	  seizoen	  gelukkig	  ook	  allemaal	  
door	  alleen	  gaan	  zij	  geen	  starters	  meer	  spelen	  maar	  zij	  
gaan	  in	  de	  gewone	  competitie	  verder	  en	  gaan	  het	  in	  
de	  6e	  klas	  proberen.	  Zij	  vinden	  5	  wedstrijden	  te	  weinig	  
en	  willen	  10	  wedstrijden	  spelen	  nou	  dat	  is	  alleen	  maar	  
gunstig.	  
	  
Toch	  op	  de	  valreep	  nog	  de	  teamsamenstelling	  ik	  hoop	  
dat	  iedereen	  zich	  hier	  in	  kan	  vinden	  het	  was	  best	  nog	  
even	  moeilijk.	  
	  
De	  samenstelling	  hebben	  we	  zo	  gedaan	  het	  eerste	  
team	  kan	  beter	  uit	  3	  man	  bestaan	  vanwege	  een	  mo-‐
gelijke	  invaller	  uit	  team	  2.	  
	  
Dus	  team	  2	  bestaat	  nu	  uit	  4	  personen	  en	  team	  1	  uit	  3	  
personen	  ik	  neem	  aan	  dat	  jullie	  dit	  begrijpen.	  
Dan	  volgt	  hier	  de	  teamsamenstelling:	  
	  
De	  nieuwe	  teams	  zijn	  bijna	  klaar	  al	  hoewel	  het	  wel	  
snel	  moet	  want	  alles	  moet	  5	  december	  al	  binnen	  zijn	  
bij	  de	  afdeling.	  
	  
Team	  1	  	  3e	  klasse	  
Liquenda	  Molenaar	  
Luca	  Wagenmakers	  	  
Thijmen	  van	  Dijk	  
	  	  
Team	  2	  	  4e	  klasse	  	  
Ricardo	  Romijn	  
Daniël	  Pejic	  
Bart	  Swinkels	  
Koen	  Gerards	  
	  
Team	  3	  	  6e	  klasse	  
Justin	  Metz	  
Luca	  Smit	  
Lucas	  Kamp	  
Luchino	  Zeligman	  
	  
Dit	  zijn	  de	  teams	  zoals	  wij	  ze	  in	  de	  jeugdcommissie	  
hebben	  besproken	  veel	  succes	  in	  het	  nieuwe	  seizoen	  
deze	  begint	  op	  30	  Januari	  	  	  
	  

	  
	  
Ik	  wil	  toch	  ook	  onze	  coaches	  nog	  wel	  even	  noemen	  
ook	  zij	  zijn	  toch	  weer	  een	  heel	  seizoen	  flink	  bezig	  
geweest	  en	  ik	  hoop	  dat	  ze	  dat	  in	  het	  nieuwe	  seizoen	  
ook	  weer	  willen	  doen	  maar	  ik	  denk	  dat	  dit	  wel	  gaat	  
lukken.	  
	  
Bij	  team	  1	  hadden	  we	  zelfs	  2	  coaches	  n.l.	  	  
Marcel	  Molenaar	  en	  Edwin	  van	  Dijk.	  
	  
Bij	  team	  2	  was	  de	  leiding	  in	  handen	  van	  	  
Harry	  Kempers.	  
	  
Bij	  team	  3	  wad	  het	  Ruben	  Lam	  die	  zijn	  best	  deed	  dit	  
team	  zo	  hoog	  mogelijk	  te	  laten	  eindigen.	  
	  
En	  bij	  de	  starters	  was	  het	  in	  handen	  van	  Robert	  Smit.	  
Ik	  wil	  al	  deze	  begeleiders	  hartelijk	  bedanken	  voor	  hun	  
inzet.	  En	  Jongens	  allemaal	  weer	  tot	  ziens	  in	  het	  nieu-‐
we	  seizoen.	  
	  
Namens	  de	  Technische	  Commissie	  Jeugd	  
Peter	  v/d	  Broek	  
	  

De week van ……….. 
	  
Maandag:	  
Op	  deze	  dag	  ging	  ik	  naar	  school	  na	  een	  (zoals	  altijd)	  
kort	  weekend.	  Ik	  had	  een	  tussenuur	  waarin	  ik	  in	  “How	  
to	  kill	  a	  mockingbird”	  ging	  lezen.	  Een	  van	  mijn	  favor-‐
iete	  activiteit.	  #not	  
	  	  
Dinsdag:	  
Op	  dinsdagmiddag	  ben	  ik	  altijd	  vrij	  omdat	  de	  docen-‐
ten	  dan	  vergaderen. Dat	  is	  fijn	  want	  daardoor	  kon	  ik	  
lekker	  lang	  met	  vrienden	  chillen.	  In	  de	  avond	  ging	  ik	  
naar	  tafeltennistraining.	  
	  	  
Woensdag:	  Ik	  vind	  woensdagmiddagen	  altijd	  heel	  leuk	  
omdat	  ik	  dan	  NLT	  heb.	  Tijdens	  dit	  vak	  programmeren	  
we	  een	  robot.	  Ik	  en	  een	  klasgenoot	  weten	  al	  meer	  van	  
C-‐gerelateerde	  talen	  dus	  mochten	  we	  zelf	  onze	  gang	  
gaan	  en	  hoefden	  niet	  naar	  de	  uitleg	  te	  luisteren.	  We	  
konden	  dus	  al	  meteen	  aan	  de	  gang	  met	  de	  ein-‐
dopdracht.	  
	  
Donderdag:	  Voor	  deze	  dag	  moest	  ik	  een	  warming-‐up	  
voorbereiden	  als	  PO	  voor	  gym.	  Mijn	  gym-‐docent	  vond	  
dat	  de	  warming-‐up	  goed	  in	  elkaar	  zat.	  Daarnaast	  had	  
ik	  ook	  nog	  een	  Engels-‐toets	  en	  deze	  ging	  ook	  prima.	  
	  	  
Vrijdag:	  TGIF,	  nog	  een	  dag	  tot	  het	  weekend	  is.	  Op	  
vrijdag	  heb	  ik	  wel	  een	  gatenkaasrooster,	  ik	  heb	  
namelijk	  meerdere	  tussenuren.	  
	  (vervolg	  op	  blz:	  20)	  
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	  (vervolg	  van	  blz:	  19)	  
Zaterdag:	  Vandaag	  had	  ik	  een	  tafeltenniswedstrijd.	  Ik	  
speelde	  uit	  tegen	  LTTC,	  het	  werd	  uiteindelijk	  5-‐5.	  Het	  
was	  wel	  leuk	  ondanks	  ik	  maar	  1	  wedstrijd	  gewonnen	  
heb.	  De	  volgende	  wedstrijd	  zal	  hopelijk	  een	  beter	  
resultaat	  hebben.	  
	  	  
Zondag:	  Vandaag	  was	  ook	  een	  leuke	  dag.	  We	  zijn	  
namelijk	  naar	  het	  spellensspektakel	  in	  Eindhoven	  
geweest.	  Daar	  kon	  je	  allerlei	  nieuwe	  bord-‐en-‐
kaartspellen	  spelen	  en	  kopen.	  Ik	  heb	  aan	  het	  eind	  van	  
de	  dag	  zelf	  ook	  een	  paar	  spellen	  gekocht.	  
Dit	  was	  mijn	  week.	  	  
Bart	  Swinkels.	  	  
Volgende	  keer	  is	  Ricardo	  Romijn	  aan	  de	  beurt!	  :p	  
	  

 
Minimeerkampen 

	  
“Zondagochtend	  15	  November	  rond	  de	  klok	  van	  0900	  
uur	  verzamelen	  op	  de	  club”,	  een	  zin	  die	  de	  coach	  al	  
een	  aantal	  keren	  zowel	  mondeling	  als	  via	  de	  app	  heeft	  
moeten	  herhalen	  de	  afgelopen	  dagen.	  Evenals	  de	  
vragen;	  zijn	  ze	  goed?	  denkt	  u	  dat	  we	  kunnen	  winnen?	  
hoeveelste	  staan	  wij?	  En	  zij?	  als	  wij	  nu	  winnen	  en	  zij	  
verliezen	  wat	  dan?	  
	  
Heerlijk!!!!	  Enthousiaste	  jeugd	  die	  alles	  en	  overal	  wil-‐
len	  tafeltennissen,	  open	  dag,	  training,	  wedstrijd,	  toer-‐
nooi,	  minimeerkampen,	  alles	  is	  mooi	  en	  spannend.	  
Winnen	  is	  prachtig,	  verliezen	  is	  soms	  nog	  best	  moei-‐
lijk,	  maar	  even	  later	  is	  dat	  al	  weer	  vergeten	  want	  we	  
hebben	  ons	  best	  gedaan	  en	  geleerd.	  	  
	  
De	  heenreis	  zijn	  ze	  meestal	  wat	  stilletjes	  en	  licht	  ge-‐
spannen,	  op	  de	  terugreis	  wil	  het	  nog	  wel	  eens	  gebeu-‐
ren	  dat	  de	  coach	  hoopt	  snel	  weer	  thuis	  te	  zijn	  zonder	  
dat	  toevallig	  langsfietsende	  of	  lopende	  mensen	  kennis	  
hebben	  moeten	  maken	  met	  licht	  puberende,	  overen-‐
thousiaste	  knulletjes	  die	  nog	  wat	  energie	  over	  hadden	  
en	  besloten	  om	  dat	  om	  te	  zetten	  in	  sterke	  teksten	  die	  
het	  raam	  uitgeslingerd	  worden.	  
Zelfs	  het	  what’s	  app	  berichtje	  van	  zaterdagnacht	  om	  
04.36	  uur	  met	  daarin	  de	  tekst	  :	  “Hey	  Robert	  ik	  heb	  Zin	  
in	  het	  toernooi”	  maakt	  me	  blij	  en	  aan	  het	  lachen	  (al	  
hoeft	  dat	  niet	  perse	  rond	  die	  tijd).	  	  
	  
Uiteindelijk	  was	  het	  dan	  zover,	  De	  derde	  minimeer-‐
kampen	  waar	  ze	  dit	  jaar	  aan	  mee	  gingen	  doen.	  De	  
eerste	  twee	  edities	  waren	  vooral	  aftasten	  en	  ervaring	  
opdoen	  en	  kijken	  hoe	  ver	  je	  bent.	  Luca	  Smit	  mocht	  
beide	  evenementen	  de	  eerste	  prijs	  in	  ontvangst	  ne-‐
men,	  heel	  knap,	  maar	  de	  poules	  waren	  niet	  helemaal	  
eerlijk	  verdeeld.	  	  
	  

	  
	  
	  
Dit	  keer	  was	  er	  beter	  gekeken	  naar	  persoonlijke	  sterk-‐
te	  en	  alle	  drie	  de	  mannen	  waren	  ingedeeld	  in	  poules	  
met	  redelijk	  gelijkwaardige	  tegenstanders	  wat	  resul-‐
teerde	  in	  goede,	  spannende	  potten	  tafeltennis	  (want	  
pingpong	  is	  het	  allang	  niet	  meer).	  Halverwege	  het	  
toernooi	  liep	  de	  spanning	  op,	  want	  zou	  het	  niet	  mooi	  
zijn	  als	  alle	  drie	  de	  mannen	  met	  een	  prijs	  naar	  huis	  
kunnen.	  Het	  was	  mogelijk,	  maar	  vooral	  voor	  Lucas	  en	  
Luca	  zou	  dit	  nog	  een	  zware	  dobber	  worden.	  Justin	  
stond	  op	  dat	  moment	  op	  drie	  uit	  drie,	  Lucas	  op	  twee	  
uit	  drie	  en	  Luca	  ook	  op	  twee	  uit	  drie.	  De	  coach	  kwam	  
niet	  verder	  dan	  de	  niet	  erg	  originele	  teksten	  als	  rustig	  
blijven	  en	  lekker	  genieten	  en	  de	  kids	  begonnen	  aan	  de	  
laatste	  twee	  partijen.	  Justin	  kende	  geen	  genade	  en	  
won	  beide	  potten	  heel	  knap,	  Lucas	  won	  ze	  ook	  allebei	  
op	  overtuigende	  wijze	  en	  Luca	  wist	  er	  nog	  1	  te	  win-‐
nen.	  	  
	  
Wat	  een	  trotse	  mannen!!!!	  Uiteindelijk	  na	  alle	  bere-‐
keningen	  bleken	  zowel	  Justin	  als	  Lucas	  in	  aanmerking	  
te	  komen	  voor	  de	  eerste	  prijs	  en	  Luca	  voor	  de	  beker	  
voor	  de	  tweede	  prijs.	  	  
	  

	  
(foto:	  Robert	  Smit)	  
	  
De	  drie	  starters	  van	  TTV	  Huizen	  hebben	  het	  geweldig	  
gedaan,	  enorm	  genoten	  en	  zijn	  alleen	  maar	  nog	  en-‐
thousiaster	  geworden.	  De	  coach	  is	  trots,	  heeft	  zeker	  
ook	  genoten	  en	  hoopt	  nog	  veel	  van	  dit	  soort	  dagen	  
mee	  te	  maken,	  en	  hoopt	  dat	  er	  nog	  veel	  meer	  jeugd	  
zich	  bij	  onze	  vereniging	  aansluit	  om	  dat	  zelfde	  gelukki-‐
ge	  gevoel	  te	  ervaren	  en	  te	  delen	  met	  alle	  andere	  jeugd	  
en	  senioren	  leden.	  
	  
Robert	  Smit	  
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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.
Helaas"is"de"vorige"niet"geraden,"maar"nu"was"het"Robert"Smit."

"
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De Almeerse Tafeltennis Club organiseert
Open 3FM Serious Request toernooi 2015

Zondag 13 december
10:00 zaal open 11:00 start

Enkelspel voor senioren
Poules van 1ste t/m 6de klasse

3 prijzen per poule
Kosten: €7,50

100% van het inschrijfgeld naar 3FM Serious Request

Almeerse Tafeltennis Club
Meerveldstraat 50
1359 HZ Almere

Inschrijven via de website:

http://almeersetafeltennisclub.nl/inschrijfformulier-serious-request/

Het toernooi staat in het teken van 3FM Serious Request.  
We willen bijdragen aan de toekomst van van miljoenen jongeren in 
conflict gebieden. 100% van de inschrijfkosten gaat naar Serious 
Request. Daarnaast draaien we voor 50 cent verzoeknummers en 
worden er zelf gemaakte cupcakes verkocht voor 1 euro. Voor meer 
informatie: jpmartin97@outlook.com

Wanneer: Wat:( Voor(wie:
14#december Bestuursvergadering
15#december Training Jeugd6&6Senioren
16#december 55+6groep Senioren
18#december Training Jeugd
19#december SV6Huizen64x46#63/3
22#december Training Jeugd6&6Senioren
23#december 55+6groep Senioren
24#december Gesloten
25#december 1ste6Kerstdag6gesloten
26#december 2de6Kerstdag6gesloten
27#december Deadline6info6voor6mail Jeugd6&6Senioren
29#december EMT6Oliebollentoernooi6niet6leden Senioren
30#december EMT6Oliebollentoernooi6leden6+6niet6leden Jeugd
30#december EMT6Oliebollentoernooi6leden Senioren
31#december Oudjaarsavond6gesloten

01#januari Gesloten
02#januari SV6Huizen64x46#63/3
04#januari Nieuwjaarsreceptie Jeugd6&6Senioren
05#januari 55+6groep Senioren
09#januari Afdelingskampioenschappen6lagere6jeugd Jeugd
10#januari Afdelingskampioenschappen6lagere6senioren Senioren
11#januari Bestuursvergadering 6
13#januari 55+6groep Senioren
15#januari Algemeen6clubkampioenschappen Senioren
16#januari Afdelingskampioenschappen6hogere6jeugd Jeugd
17#januari Afdelingskampioenschappen6hogere6senioren Senioren
18#januari Start6competitie6seniroren Senioren
20#januari 55+6groep Senioren
25#januari Competitie6senioren6week62 Senioren
27#januari TCS6vergadering 6
27#januari 55+6groep Senioren
27#januari Deadline6info6voor6mail Jeugd6&6Senioren
30#januari Start6competitie6senioren6landelijk Senioren
30#januari Start6competitie6jeugd Jeugd
01#februari Competitie6senioren6week63
08#februari Competitie6senioren6week64
13#februari Competitie6jeugd6week62 Jeugd
13#februari Competitie6senioren6landelijk6week62 Senioren
15#februari Competitie6senioren6week65 Senioren
22#februari Inhaalweek Senioren
22#februari Competitie6jeugd6week63 Jeugd
22#februari Competitie6senioren6landelijk6week63 Senioren
22#februari Competitie6senioren6landelijk6week63 Senioren
27#februari Competitie6jeugd6week63 Jeugd
27#februari Competitie6senioren6landelijk6week63 Senioren
29#februari Competitie6senioren6week66 Senioren
05#maart Competitie6jeugd6week64 Jeugd
05#maart Competitie6senioren6landelijk6week64 Senioren
12#maart Competitie6jeugd6week65 Jeugd
12#maart Competitie6senioren6landelijk6week65 Senioren
13#maart Competitie6senioren6week67 Senioren

Voor(in(je(Agenda

Voor$de$actuele$agenda$kijk$dan$op$www.ttvhuizen.nl
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De	  redactie	  wensen	  jullie	  

een	  

Fijne	  kerstdagen	  

en	  een	  

Gelukkig	  Nieuwjaar	  

	  

Wij	  willen	  iedereen	  weer	  bedanken	  die	  hebben	  
bijgedragen	  aan	  de	  totstandkoming	  en	  het	  rond-‐

brengen	  van	  de	  Voltreffer	  in	  2015.	  

Maarten	  &	  Petra 




