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De zomermaanden zijn weer begonnen. In deze maanden zakt het tafeltennissen voor ons als
tafeltennis liefhebbers altijd wat naar de achtergrond. Echter de club blijft ook deze zomer geopend op
de vrijdagavond en van deze mogelijkheid wordt tot nu toe goed gebruik gemaakt.
In juni waren er nog een aantal laatste schermutselingen op het competatieve tafeltennis front.
Huizen bekerteam 5 werd in de achtste finale als laatste Huizer team met 10-8 uitgeschakeld door
Bunshot. Vorig jaar werd dit zelfde Zuiderzee-duel ook gespeeld en toen trok Huizen aan het laatste
eind. Tussenstand 1-1, tot volgend jaar Bunshot. Ook werd in juni op 2e Pinksterdag weer door een
groep Huizers deelgenomen aan het Phoenix toernooi in Delft. Jerry en Robert wisten de 1e prijs in
het E dubbelspel in de wacht te slepen. ‘s Avonds nog gegeten bij Mazzel. Overdag had Bram lastige
tegenstanders gehad, maar ‘s avonds was Mazzel toch echt de lastigste tegenstander voor hem.
Deze zomer Voltreffer zal voor het eerst gekopieerd worden bij ReproWK. Wij hopen op een goede
samenwerking met dit bedrijf. De groen/gele kleuren van de voor en acherkant van de Voltreffer
zullen ietswat verschillen van de kleuren die we de afgelopen jaren hebben gebruikt. Verder zullen de
etiketten met de adressering automatisch worden gedrukt op de voorkant van de Voltreffer. En ook zal
ReproWK het nieten van de Voltreffer voor zijn rekening nemen. Al met al lijkt dit alles het maken en
in elkaar zetten van de Voltreffer te gaan vergemakkelijken.
In deze Voltreffer is te zien dat de PAC nu al bezig is met de activiteiten die gaan spelen in het najaar.
Onze voorzitter en penningmeester (met een stuk over de nationale sporpas) zijn ook weer van de
partij. De competitie team indeling van de senioren. En de poule samenstelling van onze landeljike
teams zijn tevens te vinden in deze Voltreffer. Malle Eppo laat weer eens van zich horen. Gerben
heeft ook een leuk stuk ingeleverd van het wel en wee van Huizen 2.

Iedereen veel leesplezier toegewenst en iedereen die nog op vakantie gaat een prettige vakantie.
Namens de redaktie.
Robert
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Van de voorzitter

Het tafeltennisseizoen zit er weer op. We gaan ons lekker voorbereiden op een welverdiende vakantie.
De bekercompetitie is weer ten einde, veel deelnemende teams maar helaas niet verder dan de 4e
ronde. Volgend jaar nog eens proberen, we hebben kwaliteit genoeg om verder te komen.
Bij de finale jeugd Midden-meerkampen op 13 mei 2006 bij SVE was de T.T.V. Huizen met 7
deelnemers zeer goed vertegenwoordigd, in alle klassen hebben we goed gepresteerd. Voor een
uitgebreid verslag verwijs ik u de overige stukken in ons clubblad.
Thijs en Kees hebben namens het bestuur de Algemene Leden Vergadering van de afdeling Midden
Nederland bezocht. Een verslag van de vergadering volgt nog. Komend jaar zal de T.T.V. Huizen
onderdeel uitmaken van de kascontrolecommissie, Monique zal dit op zich nemen.
Ten aanzien van de overgang naar groen/gele shirts kan ik melden dat we met twee (één bestaande en
één potentiële sponsor) sponsoren een oriënterend gesprek gevoerd hebben, dit verliep volgens
verwachting. De meeste leden hebben op de club een shirt gepast zodat de juiste maten besteld konden
worden, helaas konden we een aantal leden niet op tijd bereiken, voor deze leden is een maat
ingeschat. De shirts zijn besteld bij de leverancier, we wachten nu nog op een bevestiging dat alle
shirts in de juiste maten geleverd kunnen worden.
Het vrijwilligersuitje was dit jaar in restaurant “Le Beau Geste”. Lekker eten en gezellig. Met een
opkomst van 41 personen, zeer geslaagd, een pluim voor de organisatie. Ik wil hierbij nogmaals alle
vrijwilligers bedanken voor de inzet het afgelopen jaar, ga zo door!
De commissies zijn bezig met het indelen van de trainingsgroepen, het voorbereiden van de
najaarscompetitie en het organiseren van diverse toernooien. De competitie zal weer gaan beginnen in
september.
Voor de sportieve tv-kijker is er nog veel te beleven onder andere het WK voetbal, Wimbledon en de
Tour de France. Voor diegene die liever zelf iets doet kan elke vrijdagavond terecht in de Kloef om
een balletje te slaan.
Het nieuwe seizoen zal geopend worden met een barbecue op zaterdag 26 augustus. Meld je aan en eet
een hapje mee.
Rest mij eigenlijk niets meer dan iedereen een hele goede en leuke vakantie toe te wensen!
Frank Hagen
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Nationale Sportpas
De N.T.T.B. is al een tijd bezig met een nieuw ledenadministratiesysteem, NAS. Daaraan gekoppeld
is ook de invoering van de Nationale Sportpas, die de vertrouwde stamkaart (en de al 2 jaar geleden
afgeschafte) jaarkaarten vervangt. In eerste instantie zou deze sportpas in juni/juli worden verstuurd,
later kreeg ik een mail met het dringende verzoek de ledengegevens nogmaals te controleren maar dat
invoering niet voor 1 januari 2007 zou plaatsvinden... Goed, tijd genoeg om de leden te informeren als
het zover is. U kunt zich dan misschien mijn verbazing voorstellen toen de envelop met de sportpas
eind mei op de mat plofte. Ik wist natuurlijk meteen wat erin zat, maar ik hoop van harte dat u de brief
niet als geadresseerde reclame bij het oud papier hebt gegooid (dan toch nog maar even opvissen
indien mogelijk). De pas is namelijk uw bewijs van lidmaatschap bij competitiewedstrijden,
toernooien e.d.. Tevens is het, na aanmelding, mogelijk om met de sportpas korting te sparen bij enige
aangesloten bedrijven. De gegevens die de N.T.T.B. heeft gebruikt waren bijgewerkt tot 1 mei jl.,
voor nieuwe/verhuisde leden betekent dit dat zij met enige vertraging de sportpas tegemoet kunnen
zien.
Hierbij nog een stukje uit de laatste nieuwsbrief van de N.T.T.B.:
“De aangeleverde gegevens worden (...) ingelezen in Nederland Sportland Digitaal, het systeem van
NOC*NSF, ook wel afgekort als NSD. (...) Mocht u geen sportpas hebben ontvangen dan is vast het
volgende aan de hand:
(1) uw vereniging heeft u nog niet aangemeld bij de NTTB,
(2) de pas is op een verkeerd adres bezorgd omdat uw adresgegevens in NAS niet (meer) kloppen of
(3) de registratie in NAS bevat blokkerende fouten, zoals een ontbrekend adres.
In alle drie gevallen moet u contact opnemen met de ledenadministrateur van uw vereniging. Deze
kan een en ander herstellen, waarna u over enkele maanden alsnog een sportpas tegemoet kunt zien.
(...) In het verlengde hiervan roept de sportpas misschien vragen op over de privacy. (...) In verband
met de aansluiting op NSD zijn de NTTB en NOC*NSF een overeenkomst aangegaan, waarin
vastgelegd is dat NOC*NSF de in NSD opgeslagen gegevens alleen mag aanwenden ten
behoeve van de bond. Dat zijn wij dus. Met de kaartleverancier is de afspraak gemaakt dat de
aangeleverde (leden)gegevens worden vernietigd, zodra de sportpassen zijn voorzien van de gewenste
informatie (bondsnummer, naam en geboortedatum) en zijn verzonden. Het risico dat gegevens "op
straat komen te liggen", is dus praktisch gezien nihil. Ook tegen verlies van de pas is het systeem
bestand. Met de pas, mits geactiveerd, kunt u alleen maar een tegoed opbouwen door
producten/diensten af te nemen. Het incasseren van het opgebouwde tegoed gaat via internet. Na
inloggen op NSD, moet u hiervoor expliciet opdracht geven. Meer over het activeren van de pas kunt
u lezen in de brief die de sportpas begeleidt.”
Ik hoop dat hiermee alles duidelijk is. Voor alle vragen, vervangende passen, verbeteringen van uw
gegevens e.d. mag u mij natuurlijk altijd aanspreken!
Monique Gerritse-van de Brug

P.S. Een paar dagen nadat ik dit stukje naar Robert had gemaild t.b.v.
de eerstvolgende Voltreffer viel de nieuwsbrief van de N.T.T.B. door
de bus, om u voor te bereiden op de komst van de Sportpas... goede
planning. Daardoor is mijn verhaal dus enigszins overbodig geworden,
maar voor wie ook deze nieuwbrief ongelezen bij het oud papier heeft
gegooid was het misschien toch de moeite waard.
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55+ CLUB
Ook voor de 55+ club is het seizoen weer afgelopen en we kijken met veel voldoening op de
afgelopen maanden terug.
De opkomst was boven verwachting, want tot de laatste dag waren er gemiddeld 18 personen
aanwezig en waren niet zoals andere jaren wel eens gebeurde erg veel mensen al vroeg met vakantie.
De laatste middag voor de vakantie organiseren wij altijd een klein feestje met weinig sport, maar met
een drankje en wat hapjes.
Omdat er nog geen nieuwe haring was, hebben we er met een bijdrage van de sponsors maar een
paling party van gemaakt, wat bij iedereen geweldig in de smaak viel.
Tenslotte hebben we iedereen een fijne vakantie toegewenst en de hoop uitgesproken dat we elkaar in
augustus weer gezond zullen terug zien.
ARIE rebel, JAN spier en RIEN v.d.putten

Openings BBQ
Zaterdag 26 augustus organiseert de TTV de “al bijna traditionele” openings barbecue van het
najaarseizoen. Deze BBQ is voor alle leden. Man/vrouw/kind/vriend/vriendin etc. zijn ook welkom.
De bedoeling is om te starten vanaf 17.00 uur en rond 18.00 uur de BBQ’s goed warm te hebben zodat
“het voer” erop kan.
Kosten:
0 – 6 jaar
7 – 17 jaar
18 jaar en ouder

Gratis
€ 5,-€ 10,--

Opgeven:
Het inschrijfformulier hangt op het prikbord van de nettenkast in de kantine.
Tevens is het eventueel mogelijk om je op te geven via de mail: rsbunschoten@hetnet.nl
Vermeldt in deze mail dan je naam, het aantal personen die er meekomen en leeftijdscategorie van
deze personen. Inschrijven kan tot en met vrijdag 18 augustus.
Tot ziens bij de BBQ.
Namens de ZKC
Robert
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We waren weer een keer uit
De titel van dit stukje zegt al genoeg: Met de vrijwilligers waren we weer eens uit. Deze keer bleven
we dichtbij huis en werd er dankzij de fooienpot een etentje aangeboden bij “le Beau Geste” in
Huizen.
Bij binnenkomst een hartelijk onthaal met een aperitiefje, een prima maaltijd, gezellig sfeer, kortom
een heerlijke avond.
En dat als dank aan alle vrijwilligers voor hun werk in het afgelopen jaar.
Zoals ik al in mijn woordje in le Beau Geste zei: Het neusje van de zalm van de t.t.v. Huizen was
aanwezig. Want dat mag ik de vrijwilligers van de t.t.v. Huizen toch wel noemen. Van jong tot oud
waren aanwezig: Van ons langste (ere-)lid Arie Rebel van de 55plusclub tot ons jongste commissielid
TCJ Jelle Vijfhuize. Van Bestuur tot schoonmakers. Van barmedewerkers tot coaches. Van
commissieleden tot inkopers.
En nogmaals: Zonder vrijwilligers zijn we als vereniging nergens. Het is dus goed daar steeds weer
stil bij te staan.
Mocht u volgende keer ook van de partij willen zijn? Nog altijd zijn we op zoek naar (jeugd)leden (of
ouders van jeugdleden), die op welke manier dan ook betrokken willen zijn en een bijdrage willen
leveren aan de vereniging. Dat hoeft niet direct bestuurs- of commissiewerk te zijn (altijd welkom) of
een avond bardienst draaien (natuurlijk geen overbodige luxe), maar dat kan ook 1x per maand een
avond schoonmaken zijn, een keer de jeugd naar een toernooi rijden, samen met een commissielid een
toernooi organiseren, buiten-tafeltennisactiviteiten begeleiden, een jeugdteam coachen, de Voltreffer
rondbrengen (of andere papieren). Noem maar op.
Interesse? Geef je bij me op of gewoon aan de bar!
De complimenten aan de ZKC voor weer een geslaagde avond. Volgend jaar ben ik graag weer van de
partij met minimaal 60 personen!
Geert Molenaar

HELP
In de maand september willen we weer de zogenaamde open week in ere herstellen. We proberen
zoveel mogelijk mensen binnen onze gezellige verenigings – en tafeltenniszalen te krijgen. Hiervoor
gebruiken we in ieder geval de krant. Maar daarnaast zijn we bezig om een flyer te maken om deze
huis aan huis te gaan verspreiden. Ik zoek nog vrijwilligers om ongeveer 20.000 adressen van ONZE
flyer te voorzien. Dan weten zoveel mogelijk mensen weer van ons bestaan en waar we spelen. Je
kunt je bij mij of bij Geert Molenaar opgeven en veel handen maken licht werk. We willen proberen
om zaterdag 2 september te gaan beginnen met de verspreiding en in de week daarop volgend de rest
weg te krijgen. De wijken / straten / aantallen zijn bekend. Dus geef je op om zoveel mogelijk
bekendheid te krijgen voor onze vereniging om nieuwe leden van ONZE gezelligheid mee te laten
genieten.
Wij rekenen ook op jou om de flyers bij heel Huizen (incl. de Bijvank) in de brievenbus te krijgen.
Alvast onze dank hiervoor.
Namens de P.A.C.

Jeroen Blok
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De tafeltennisweek van ……………Lida Vermeul
Bij deze dank Ina.
Ja dit is natuurlijk een beetje moeilijk als redelijk nieuwkomer bij deze leuke club.
Zal even bij het begin beginnen,ben ongeveer 2 jaar geleden samen met mijn collega lid geworden.
Dat kwam omdat wij altijd van onze baas verloren, zelfs toen hij met zijn been in het gips liep, balen,
balen. Ja, de uitdaging was er. Inmiddels tafeltennissen wij op de zaak niet meer, maar is mijn geintje
uitgelopen naar toch wel al een lidmaatschap van zeker 2 jaar.Dat krijg je als het ergens gezellig is,
blijf je hangen.
Krijg op donderdag training van Ina en Henk. Altijd erg gezellig.
En ga nu invallen competitie bij de groep van Lammert.Van de competitie hoop ik ook e.a. te leren en
veel plezier te hebben, want lachen moet erin blijven.
Dit is natuurlijk ook erg leuk, kan ik trainingen van Marty gaan volgen.
Ben helaas nog niet zo'n ster in tafeltennis maar wel erg enthousiast en dat helpt wel om punten
binnen te sprokkelen. Ja, we moeten het hebben over de tafeltennis week van.......Maar de weken
worden kort danwel er vallen dagen uit.
Afgelopen dinsdag lekker aan het spelen geweest met Leo. Moet ik zeggen ik was lekker opdreef of
hij had zijn avond niet.
We hebben 4 partijen moeten spelen waarvan de laatste erg spannend was, heb ik met 16-14
gewonnen. Ja, sorry Leo ik moet het spel vermelden, het zal je dag wel niet zijn geweest.
Daarna ben ik met lammert gaan spelen toen ik met 2-0 voorstond en vertelde dat ik deze pen had
gekregen heeft hij er alles aan gedaan om te winnen. Ok, dat is hem gelukt, maar daarvoor is hij echt
vies gaan spelen, geweldig.
Daarna toch wel de smaak te pakken hebben we nog een dubbel gespeeld samen eerst lammert,Goos
tegen Ina en mijn persoon. Toen heb ik samen met Jork gespeeld tegen ina en Goos, beetje gerouleerd
was erg gezellig. De standen weet ik niet meer,
maar dat we lekker gespeeld hebben nog wel. Best leuk om tegen/met jonge mensen te spelen die
benaderen het soms anders. De dinsdag daarop en dubbel ina/wim en ik met arie, het was geweldig.
Leuk gespeeld en een beetje verloren.
Ja met arie kan je lachen, kan niet echt goed tegen ze verlies, dus de discussie was er later van wie
heeft wat gewonnen.
Maar volgens wim en ina waren zij het toch die de meeste wedstrijden binnen hadden gehaald.
Om die reden en omdat Arie rebel toch al een tijdje meedraait lijkt het me leuk als hij de pen wil
aanpakken, en het volgende stuk wil schrijven.
Arie veel succes.
Lida
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West side wordt Oost side
Na een paar jaar lekker vertoefd te hebben op Curaçao en laatst nog een maandje op Kreta, voor volk
en vaderland, heeft het de koningin behaagd mij eindelijk eens voor het serieuze werk op pad te
sturen. Ik mag dit keer in de grote zandbak Afghanistan mijn kunsten laten zien. Dus dat zal ook wel
weer lekker duiken worden, net zoals in Curaçao, maar dan zal het wel onder mijn bed duiken worden
voor de granaatappels e.d.
Er zullen dit keer ook wel weer mensen van de TTV op bezoek willen komen, dus reserveer snel een
tentje met campingbed bij mij, want vol is vol.
Ik zal daar straks ook wel weer mijn best doen om het een en ander te beschrijven en te plaatsen in de
Voltreffer.
Als het goed is ga ik in november en kom april 2007 weer terug. Aangezien ik nog het één en ander
moet leren voor deze missie moet ik mijn werkzaamheden voor het PAC stoppen per 1 september.
Wij, als PAC zijnde, hebben Jurriaan Dekker gevraagd om mijn functie per 1 september over te
nemen en dat heeft hij in beraad. Hij zal in ieder geval wel de stukken gaan schrijven voor de krant en
eventuele andere promotiestukken. Dus heeft u voor het komend seizoen iets te melden voor in de
krant, needan contact op met Jurriaan, eventueel via de email: dekkerjm@yahoo.com .
Ik heb dit werk bijna 1,5 jaar lang met veel plezier gedaan en gelukkig werden de stukken in de krant
ook door de krant geplaatst en het werd veel gelezen. Ik ga er vanuit dat dit ook in de toekomst zal
gebeuren en dat wij onze vereniging veel in de kranten zullen tegenkomen.
Ik bedank iedereen die mij altijd heeft voorzien van informatie voor het schrijven van de stukken en
hopelijk zullen zij deze goede samenwerking ook met Jurriaan voortzetten.
Als ik in april weer terugkom zult u mij ongetwijfeld wel weer zien in één of andere functie.
Ik geniet nu nog een paar maanden van Nederland en zie u na de vakantie wel weer op de club. Ik
wens iedereen een prettige vakantie toe.

Namens de PAC
Henk Klein

Onze Bekerwedstrijden van team 4
Vrijdag 28 april de 1e wedstrijd tegen `t Gooi 2 met oude bekende van mij, we spelen in de volgende
opstelling. Dico en Ruben de jonge kadetten en de oude rotten Frank en Bert.
Vrijdagmiddag Dico aan de telefoon kan niet spelen geblesseerd geraakt met voetballen, gelukkig is
Cees Lam bereid om zijn plaats in te nemen. Ruben die eigenlijk 9 dagen te jong is om te mogen
deelnemen begroeten de spelers van het `t Gooi dat hij eigenlijk te jong is waarop de spelers quasi
reageerde als we van jouw verliezen jochie dan dienen we een protest aan. De wedstrijd die een zeer
spannend verloop had en uiteindelijk eindigde in een 9-9 gelijkspel. Ruben won er 2 begon
begrijpelijk heel nerveus met een nederlaag en dat was jammer want dat leek later de zwakste speler te
zijn ,
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maar na het dubbel kwam Ruben op stoom en speelde goed, ook zijn vader deed het goed maar helaas
hij bleef op nul staan . Bert won 2 partijen en Frank speelde geweldig met vier gewonnen partijen en
een dubbel de man van de avond.
De 2e avond uit naar Victoria allemaal landelijke spelers dus lekker veel voor, maar meer dan een 126 nederlaag zat er niet in. Dico deed voor het eerst mee en ondanks geweldig aanvalspel wist hij er
maar een te winnen, Ruben liet zien dat zijn wat meer afwachtend spel ook rendabel kan zijn hij won
er twee, maar de man voor ons was Cees , hij won met een grote voorgift twee wedstrijden, en Cees
won ook een dubbel met Bert die helaas al zijn partijen verloor.
De derde wedstrijd is tegen Elan een mix van jong en wat oudere spelers die van 1e tot 3e klas spelen
en we weten we moeten met 10 -8 winnen en dan zijn we door. We starten met Ruben Dico Bert en
een nieuwe speler Wesley ook spelend in jongens 1. Wesley en Bert begonnen goed, maar na de
dubbels is het 3-3, we lopen uit na een voorsprong van 8-6 nog 2 partijen winnen en dan zijn we er,
maar helaas het werd maar een 9-9 is dat te weinig? of is er nog hoop op een plaats in de volgende
ronde als een van de beste nummers 3. Hoewel het resultaat iets tegen viel was het vooral voor de
jongens een leerzame ervaring Wesley was de grote man met drie overwinningen de andere spelers
wonnen twee wedstrijden.
Helaas komen we een punt tekort om als beste nummer drie door te gaan ,
Bert

Holleblok
Zo vlak voor de zomer is weer een mooi moment om stil te staan bij het Holleblok. Ik krijg hier
regelmatig vragen over, die ik helaas niet altijd kan beantwoorden. Ik besef dat het weer een tijd
geleden is dat er in de Voltreffer iets over het Holleblok heeft gestaan. Dit komt aan de ene kant
omdat er na het besluit om te gaan renoveren de Klankbordgroep (gebruikers en omwonenden van het
Holleblok samen met de gemeente Huizen) formeel niet meer bij elkaar is geweest. Natuurlijk zijn de
onderlinge contacten wel gebruikt om met elkaar te praten maar dat was meer om op de hoogte te
blijven. Als laatste keer zijn we 31 mei jl bij elkaar gekomen om weer wat voortgang te krijgen.
Voorlopig gaat dit nog niet om inhoudelijke zaken dus hier is geen voortgang voor de gebouwen te
verwachten. Deze inhoudelijke zaken gaan meer over de zaken die de buurt en scholen aangaan.
De andere kant is dat er gekeken is naar de mogelijkheden van renovatie. In deze zogenaamde
beheercommissie zitten de scholen, wijkcentrum, de gemeente en wij dus. Op mijn verzoek zijn wij
hieraan toegevoegd zodat we mee kunnen denken en praten over de ruimtes die wij als
tafeltennisvereniging gebruiken. Dus de gymzalen, kleedruimten en natuurlijk de verenigingsruimte.
Voor deze beheercommissie moeten er zaken worden uitgezocht en binnen de vereniging
ondersteunen Peter van de Broek, Frank Hagen en Kees Visser mij. De beheercommissie komt op
reguliere basis bijeen. Sinds eind maart hebben we een drietal gesprekken gehad en is de externe
adviseur van de gemeente Huizen ook bij ons op bezoek geweest en gaat onze wensen / eisen als reëel
in de plannen opnemen.
Kortom, de trein loopt nu wel snel en de verwachting is dat er eind 2006 of begin 2007 daadwerkelijk
wat gaat gebeuren. Zodra e.e.a. concreet wordt laten we het zeker weten maar helaas is dit nog niet het
geval. De eisen en wensen wil ik best delen met de mensen die hiervoor belangstelling hebben. Laat
dit mij even weten dan praat ik je bij.
Jeroen Blok
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In de schijnwerpers
Deze keer zetten we

Bram Gerritse
in het zonnetje.
Vanaf het begin van zijn lidmaatschap is Bram eigenlijk al betrokken geweest bij de vereniging.
In eerste instantie als lid, die overal en met iedereen wel een praatje maakt of een balletje slaat.
Al snel werd Bram gevraagd voor de TCS.
Dit doet hij inmiddels al vele jaren. Hij is momenteel degene, die verantwoordelijk is voor de
toernooien.
Dat lijkt een makkie, maar Bram heeft er volgens mij zijn handen vol aan. Niet alleen zijn de namen
de laatste jaren pittig en lang, maar ook de organisatie vergt veel werk. Denk aan: Het Prima Donna
Kaas Oliebollentoernooi, de Prima Donna Kaas Clubkampioenschappen, zowel per klasse als
algemeen, maar ook het Prima Donna Kaas Bedrijventoernooi en het Prima Donna Kaas
Stratentoernooi zijn van Bram’s organiserende hand.
Daarnaast heeft Bram ook tijd gevonden om in de stille weken diverse toernooien te houden, zoals het
Prima Donna Kaas dubbeltoernooi of het Prima Donna Kaas vreemde tafel/batje toernooi. Wie
bedenkt het om met een ballon aan een batje te spelen? Of bekertjes op tafel te zetten die al dan niet
geraakt moeten worden?
Natuurlijk is Bram ook betrokken bij de inschrijvingen van diverse externe toernooien, zoals de
Bekercompetitie, het jaarlijkse Phoenix-toernooi in Delft en de strijd om de Lentink cup tegen Rega.
En wat velen niet weten is, dat Bram regelmatig zorgt aanschaf van spelletjes en tafeltennismaterialen
voor de jeugd via sponsoring van de ING-bank.
Ondanks deze vele activiteiten vindt Bram altijd wel tijd om zijn interesse te tonen bij
competitiewedstrijden, bekercompetitiewedstrijden, etc. Natuurlijk speelt Bram zelf ook een aardig
balletje, maar wat velen niet weten is, dat hij ook actief is als darter.
Een pluim voor Bram, zijn werk en betrokkenheid bij de vereniging! Een voorbeeld voor anderen.
Wie volgt?
Geert

Bunschoten Herenmode steunt TTV Huizen al 30 jaar
Bunschoten Herenmode bestaat deze maand 70 jaar en het toeval wil dat Bunschoten Herenmode de
tafeltennisvereniging Huizen deze maand precies 30 jaar ondersteunt met het adverteren in het
clubblad “De Voltreffer”. “De Voltreffer” is dit jaar haar 40ste jaargang ingegaan en er wordt dit jaar
voor het 30ste jaar in geadverteerd. Bunschoten Herenmode is er dus vanaf het begin af aan bij geweest
en daar is de TTV Huizen erg blij mee.
Wij als vereniging zijn zeer blij met Bunschoten Herenmode, want deze heeft een zeer goede en
mooie collectie herenmode die ook bij de leden van de TTV Huizen zeer goed bekend is.
Wij hopen dat wij deze langdurige samenwerking ook nog zeer lang mogen voortzetten.
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Foto adverteerder Bunschoten Herenmode

MALLE EPPO
Het is al weer een poosje terug dat ik wat geschreven heb voor de Voltreffer. Dit komt mede
natuurlijk door de zeer goede prestaties van het afgelopen half jaar. Vier van de vijf jeugdteams
kampioen en nog een paar seniorenteams. Zelfs het eerste team heeft weinig problemen gehad om zich
te handhaven in de derde divisie. Alles gaat op dit gebied dus fantastisch.
Ik heb ook weer begrepen dat we met z’n allen in het groen geel gaan spelen, mij persoonlijk kan het
niet zo veel schelen in wat voor kleur we spelen, als het maar een mooi shirt is en dat is dit nieuwe
shirtje absoluut. De blauwe die we nu hebben heb ik af en toe eens aan, maar ik vond het niet zo veel.
Ik heb begrepen dat er maar weinig mensen tegen waren op de jaarvergadering dus dat is een goed
teken. Er waren alleen wat problemen op de jaarvergadering rondom het eventueel sponsoren van dit
shirt. Nou als het aan mij ligt mag er gerust bijvoorbeeld “Durex the best rubber there is” op staan.
Zonder rubber was er toch geen tafeltennis? Je ziet tegenwoordig in alle sporten shirtjes met
sponsornamen er op. Laat je dan je kinderen eventueel niet op die sport gaan, omdat daar eventueel
een concurrent van jou op staat, ik dacht het niet, want je wilt je kind toch laten sporten. En het zal
echt niet zo zijn dat er een directeur van een bedrijf zich gaat bemoeien met de opstelling van het
eerste team. Dus gewoon proberen om een goede sponsor te krijgen voor de hele vereniging, nu zijn
het alleen nog de eerste teams en dat gaat toch goed.
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Ze staan veel in de krant en dat willen sponsors zien.
Het gaat volgens mij ook goed met de vereniging, omdat de diverse ereleden en de erevoorzitter
weinig of geen commentaar hadden tijden de ALV.
Zelf heb ik nog wel steeds een beetje een belangrijk punt. Het ledenaantal is nog steeds niet wat het
hoort te wezen, het blijft rond de 140. Misschien een idee om weer eens een open dag te houden en dit
met bijvoorbeeld onder de aandacht te brengen middels een grote advertentie in de krant. Misschien
een paar toppers aantrekken voor een demonstratie of weer eens een interland organiseren (is Jaap
Roeten erg goed in).
Ik zie dus weinig ontevreden gezichten en hopelijk houden we dat voorlopig ook zo. Veel plezier in
uw vakantie en tot schrijfs.
Malle Eppo

teamsamenstelling najaar 2006
De bovenste naam in een team is aanvoerder
Team 1 3e div zaterdag
Gijs Molenaar
André Rebel
Frank Bilius

e

Team 9 5 kl dinsdag
Henk Oversteegen
Klaas Kooy
Jan van Wessel
Pieter Kos

e

Team 2 1 kl vrijdag
e

Robert Bunschoten
Kornel Ringelberg
Patrick Visser
Patrick v Dijk

Team 10 5 kl vrijdag
Martin v Toorn
Henny Dekker
Piet Zittersteijn

e

Team 11 5 kl vrijdag
Harry Kempers
Bram Gerritse
Gertjan Stolte
Paul Dekker

e

Team 12 5 kl vrijdag
Piet Traarbach
Leo v Bijleveld
Hans le Poole
Gerrit Snikkenburg

Team 3 2 kl vrijdag
Jerry v Leeuwen
Geert Molenaar
Henk Klein
Jurriaan Dekker
Team 4 3 kl vrijdag
Bert v/d Zwaan
Frank Hagen
Monique Kievith
Edwin van Dijk
Thijs Fennis

e

e
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e

Team 13 5 kl vrijdag
Goos Westland
Gerrit Schipper
Yorick Westland
Gerben de Jong

Team 6 4 kl vrijdag
Kees Visser
Bert Jongerden
Rob Barendregt
Jelle Vijfhuize

e

Team 14 6 kl donderdag
Lammert Beekhuis
Klaas Schipper
Cees Lam
Lida Vermeul

e

Team 15 6 kl donderdag
Ingeborg Rebel
Rik Kroon
Ad de Weerd
Landa Moll
Pieter Bosch

Team 5 4 kl donderdag
Joop Rövekamp
Piet Knop
Alex Smit
Richard Hol

Team 7 4 kl vrijdag
Marcel Molenaar
Nicole v Beurden
Sabine v Duinkerken
Sjaak v Oostrom

e

e

e

e

Team 8 4 kl vrijdag
Joop Manussen
Monique Gerritse-v/d Brug
Jasper v Dien
Maarten Robbers
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Competitie indeling Heren 1
Hutaf 1
Huizen 1
Bult/Smash 2
De Veluwe 1
Cevelum 1
DTS 1

JEUGDHOEK

Het wel en wee van Huizen Twee…
Oude dagen waarin het trio Yorick-Gerben-Sinoe de basis legden voor het begrip Huizen 2 zijn
vergeten, oude fouten vergeven. Zeker er liggen nog wat vooroordelen in de branding, maar
vastberaden zijn de twee overgebleven strijders om deze voor eeuwig te laten verkwijnen op de
bodem van de zee. Het begrip Huizen 2 kan je het best omschrijven als een gebrek aan talent
camoufleren met een mix van werklust, doorzettingsvermogen en winnaars mentaliteit.
Dit jaar echter, waren er nog maar twee van deze strijders over (Yorick en Gerben, red.), het gat Sinoe
is opgevuld met twee jongens die wél het benodigde talent beschikken (Kevin en Marijn, red.). Ook
was er een coach wissel, Jerry koos ervoor om in alle anonimiteit door een zwart gat het trainerspad te
verlaten. En succes-trainer Pieter Kos mocht zijn opwachting maken. Al met al nogal veel
veranderingen met als gevolg volop speculaties over de steeds sneller naderende competitie.
Het seizoen begon oerdegelijk tegen ZTTV, alwaar de tegenstander met 7-3 genoegen moest nemen.
Eind van de wedstrijd: Ik kijk Yorick aan, Yorick kijkt mij aan. Een goedkeurende knik volgde; Pieter
bleek niet onder de druk van zijn naam als succestrainer te bezwijken en hield je scherp tot het einde
van de match.
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Er werden nog wat wedstrijden afgehandeld en er werd ook een pijnlijke nederlaag geleden tegen
Maarssen. Gerben was nog hopeloos opzoek naar zijn vorm, Kevin was nog te lief voor de
tegenstander en Martijn stond nog steeds te slapen. Yorick ontpopte zich tot de hoop in barre tijden en
nam H2 op sleeptouw door alles te winnen in de eerste 3 wedstrijden.
De volgende wedstrijden volgde een omekeer en affiniteit met het winnen werd verworven.
Zelfvertrouwen borrelde op bij Kevin en Martijns figuurlijke wekker was dan toch eindelijk afgegaan.
Wedstrijd 4, 5, 6 en 7 werden respectievelijk met 7-3/9-1/8-2/7-3 gewonnen en H2 nestelde zich aan
de top.
In wedstrijd 8 kon ondergetekende niet mee, en tja dan wordt het altijd lastig. Yorick toonde weer
eens zijn ware klasse en verloor 2 partijen. Martijn en Kevin wonnen boven verwachting van velen en niet op de laatste plaats hun zelf- allebei 3 wedstrijden. De dubbel werd ook binnengehaald. Een
nette 8 twee en er was nog maar 1 concurrent over: Maarssen.

Kampioens wedstrijd tegen Maarsen, ook J1 kon kampioen worden dus verheugde we ons al op een
droom scenario. En ja de sterren waren ons gunstig, het mocht zo zijn er werd 7-3 gewonnen en het
Kampioenschap was binnen, ook J1 werd kampioen en de champagne kon open. Wat er daarna
gebeurde kan ik niet meer precies vertellen, laten we in ieder geval stellen dat het goude gele water
met de blonde kraag rijkelijk vloeide.
Aangezien we de Amerikaanse manier van dramatisch doen allemaal naar binnen slurpen op de vaart
waarmee Kees Visser Cola Vieux naar binnen slurpt, wil ik graag nog een hoop mensen bedanken met
het behalen van dit Kampioensschap.
-Allereerst wil ik onze coach Pieter Kos bedanken, die voor mijn part nu door het leven mag gaan
dragende de naam “Kampioenenmaker” (Henk, als je dit leest en daardoor een knagend gevoel van
jaloersheid krijgt, gewoon een kwestie van goed ontbijten…)
-Het publiek en onze trouwe fans, die er altijd weer voor ons waren.
- Henk Overstegen, toch knap van de beste man; Altijd kritiek leveren en zelf 3% spelen…
- De barman en alle andere vrijwilligers, toch wel de motoren van de club.
Als ik nog iemand vergeten ben, excuses.
Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan en helaas, helaas de tijd van gaan is voor Huizen2
nu gekomen. Ik wil en ook namens Yorick al onze oudbegeleiders: Henk, Maarten, Jerry en Pieter,
bedanken en ook complimenteren dat ze het met ons uitgehouden hebben. Op het moment zijn wij in
overweging om uit respect voor de strijders van H2 en motie bij het bestuur in te dienen om voortaan
geen team meer de naam Huizen 2 te geven, maar het tweede team Huizen 3 te noemen. We vragen
hiervoor uw begrip en aan het bestuur uw medewerking.
Groeten,
Gerben de Jong
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Trainingen
Jeugd
Najaar 2006
Groep A
Dinsdag zaal 1
Marty/Edwin 18:45/20:15

Groep B
Dinsdag zaal 1
Marty Hendriksen 17:15/18:45

Groep A/B
Donderdag zaal 1
Thijs/Jerry 19:00/20:30

Dissel v Dico
Dissel v Quinten
Lam Ruben
Wingerde v Wesley
Jong de Gerben
Kos Kevin
Jorritsma Jorrit
Sentini Nico
van der Kaay Maxim
Wit de Wout
Moll Jarco

Haan de David
Molenaar Erik
Nagtegaal Remco
Hoencamp Jori
Segers Herman
Boef David
Lam Sander
Vlot Jacob
Westland Gertjan
Wevers Sean
Bovenschen William
Zandbergen Juste

Dissel v Dico
Dissel v Quinten
Lam Ruben
Wingerde v Wesley
Jong de Gerben
Kos Kevin
Jorritsma Jorrit
Sentini Nico
van der Kaay Maxim
Wit de Wout
Moll Jarco
Haan de David
Molenaar Erik
Nagtegaal Remco
Hoencamp Jori
Segers Herman
Boef David
Lam Sander

C
Vrijdag zaal 1
Gijs Molenaar 19:00/20:00

D
Zaterdag zaal 1
Edwin v. Dijk 10.30/11.45

Boer de Wesley
Born vd Niels
Michgelsen Jeroen
Michgelsen Jochem
Rajan Kiran
Teeuwissen Hendrik
Verloop Matthew
Wit de Dirk-Jan
Ozcelik Gunes
Deuten Sebastiaan

Boer de Wesley
Born vd Niels
Michgelsen Jeroen
Michgelsen Jochem
Rajan Kiran
Teeuwissen Hendrik
Verloop Matthew
Wit de Dirk-Jan
Ozcelik Gunes
Deuten Sebastiaan

Vlot Jacob
Westland Gertjan
Wevers Sean
Bovenschen William
Zandbergen Juste
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Competitie indeling jongens 1
Dordrecht 1
Huizen 1
ATTC/Freep. 1
Rapidity 3
Shot 2
Spirit 1

Technische Commissie Jeugd
Functie

Foto

Naam

Contact

Voorzitter
jeugd commissie

Maarten Robbers

Wedstrijdsecretaris

Peter v.d. Broek

Externe toernooien

Cees Lam

Interne toernooien &
recreanten

Jerry v. Leeuwen

Interne toernooien &
activiteiten

Jelle Vijfhuize
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ACTIVITEITENKALENDER
In juli en augustus is de vereniging geopend op vrijdagavond vanaf 20.00 uur
Vanaf september stappen we weer over naar de normale openingstijden.
Augustus 2006
Dag Datum
Za
26-08
Wo
30-08

September 2006
Dag Datum
Vr
01-09
Vr
08-09
Ma
11-09
Za
16-09
Za
16-09

Begintijd
17:00 uur
14:00 uur

Activiteit
Opening najaarseizoen met BBQ
Start najaar seizoen 55+ Club

Jeugd Senioren
x
x
x

Begintijd

Activiteit
Lentink Cup
Prima Donna Kaas Bedrijventoernooi
Start competitie Afdeling Senioren
Start competitie Afdeling Jeugd
Start competitie Landelijk

Jeugd Senioren
x

Maandelijks terugkerende aktiviteiten
Elke 1e maandag van de maand
schoonmaken kantine 19.00 uur
Elke 2e woensdag van de maand
bestuursvergadering 20.15 uur
Elke woensdagmiddag 14.00 - 17.00 uur
55+club
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x
x
x
x

x

