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Iets later dan gepland zit deze 2e Voltreffer van dit jaar dan toch maar weer in elkaar.
De geboorte van mijn zoon Chris schopte de planning om de Voltreffer klaar te hebben ietswat naar
achteren. Nu ik het toch even over Chris heb wil ik gelijk van de gelegenheid gebruik maken om
iedereen te bedanken voor alle felicitaties en kaartjes e.d. Zowel met Chris als met Suzanne gaat alles
gelukkig prima en zelfs voor papa zijn ze beide ‘s nachts lief.
Mijn eerste Voltreffer zonder een officieel stuk van de voorzitter. Dit aangezien we geen voorzitter
hebben momenteel. Ik hoop dat er snel iemand met voorzitter capaciteiten opstaat om het roer vast te
houden op ons rustig deinende TTV Huizen schip. De voorjaars competitie zit er weer op, in de
Voltreffer uitgebreid verslag van de prestaties van zowel de jeugd als senioren. Bij de senioren is ons
eerste heren team kampioen geworden in de derde divisie! Dus voor het eerst sinds jaren spelen we
weer als vereniging in de landelijke tweede divisie. De laatste wedstrijd tegen Hilversum was spannend,
uiteindelijk werd met 7-3 gewonnen en na telefonisch contact bleek dit genoeg te zijn. Het
Kampioenen, kampioenen schalde door de kantine. Na afloop was er nog een lekker warm / koud buffet
waar
Richard Hol zijn best op had gedaan. Verder in deze Voltreffer een uitgebreid verslag van de ALV, een
aantal stukken in de adverteerders sfeer en het jeugd gedeelte is goed vertegenwoordigd.
Het is nog even weg maar als start van het najaarseizoen willen we weer een BBQ organiseren. Helaas
moest deze vorig jaar worden afgelast wegens gebrek aan belangstelling. Hopelijk is het dit jaar niet het
geval. De BBQ zal worden gehouden op zaterdag 1 september, reserveer deze datum alvast maar in u
agenda. Binnenkort komt er een inschrijflijst te hangen op het prikbord in de kantine.
Iedereen die meedoet in de bekercompetitie veel succes. En ook alle jeugdleden succes in de diverse
toernooien die nog gaan komen.
Lees ze nu.
Namen de redactie.
Robert
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Van de ………..
Normaal zou er voorzitter staan op de plaats van de puntjes in de titel. Maar, zoals iedereen misschien
inmiddels wel weet, hebben wij sinds afgelopen ledenvergadering geen voorzitter meer. Na 9 van zijn
10 jaar als lid in het bestuur gezeten te hebben, iets waar je je pet voor af mag nemen, heeft Frank
Hagen aangegeven het wat rustiger aan te willen doen. Ik wil bij deze Frank dan ook bedanken voor al
de jaren dat hij zich zo heeft ingezet voor onze vereniging. Dan zou je nu zeggen; we zijn stuurloos. En
terecht. Een vereniging hoort een voorzitter te hebben en zeker een als TTV Huizen. Toch proberen de
overige bestuursleden er het beste van te maken. Met elkaar. Zonder leider. Eensgezind als altijd met
als doel onze vereniging tot dienst te zijn om het voor de leden een sportief en gezellig geheel te maken.
Inmiddels is de eerste bestuursvergadering geweest. Een beetje anders dan anders. Monique zat de
vergadering voor. 2 Nieuwe leden, Henk Oversteegen en Jerry van Leeuwen, die meteen al goed hun
steentje bijdroegen. Thijs als vaste secretaris en Jeroen afwezig wegens privé-omstandigheden. Tijdens
deze vergadering hebben we ondermeer besloten mij als vice- voorzitter te benoemen. En daarom neem
ik nu ook dit stukje voor mijn rekening. De titel zou dus Van de vice-voorzitter moeten zijn. Maar dat
is eigenlijk te makkelijk vind ik. We zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe voorzitter en als er dan
zo’n stuk in de Voltreffer verschijnt, wordt al gauw de indruk gewekt dat het allemaal wel snor zit. Ik
vervul al een taak en dit is erbij gekomen om toch een tijdelijke spreekbuis te hebben naar de leden en
de “buitenwereld”.
Ik hoop dat er zich snel een goede kandidaat meldt om de functie van voorzitter op zich te nemen.
Kees Visser
Vice-voorzitter
Bestuursvertegenwoordiger ZKC.

Algemene Leden Vergadering
Op 28 maart 2007 is de A.L.V. over het boekjaar 2006 gehouden, hier een klein verslag.
De bestuursverkiezing was verplaatst naar het één na laatste punt, dus na de rondvraag en vóór de
sluiting, zodat de aftredende voorzitter de vergadering kon blijven leiden.
De onderstaande noemenswaardige gebeurtenissen over 2006 zijn aangestipt. De vele
kampioenschappen, maar liefst 13 stuks, gehuldigd op de kampioensfeesten. Het doorstromen van het
1e jeugdteam van de 1e klasse naar het landelijk B. Het sponsorcontract met De Groot Verzekeringen
voor het 1e jeugdteam, een trainingspak, een shirt en korte broek. Het handhaven van het 1e herenteam
in de 3e divisie, met in het najaarsseizoen een kans op het kampioenschap. Het sponsorcontract met
Prima Donna Kaas voor het 1e herenteam, een trainingspak, een shirt en korte broek. Quinten van
Dissel behaalt zijn A-licentie. Succesvolle activiteiten als het PDK Bedrijventoernooi, de PDK
clubkampioenschappen, Kindertafeltennisfeest, het PDK Oliebollentoernooi inclusief loterij en de
uitwisseling met Rega om de “Lentink”-cup. Regelmatig zijn we vertegenwoordigd in de krant. De hele
vereniging over naar groen/geel.
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In de notulen van de A.L.V. van 29 maart 2006 stonden nog twee actiepunten die in de loop van 2006
afgehandeld zijn. Na de over-(terug-)gang naar de groen/gele shirts heeft het bestuur het huishoudelijk
reglement aangepast zoals gemeld in de Voltreffer. De financiële cijfers zijn tussentijds gepubliceerd in
de Voltreffer.
De bespreking van de jaarverslagen en de financiële stukken over 2006 verliep snel en goed.
Namens de kascontrolecommissie heeft Harry Kempers het verslag van de kascontrolecommissie
voorgelezen. Hieruit is naar voren gekomen dat het beheer van de penningen op een zeer accurate wijze
heeft plaatsgevonden. Naast een pluim voor de penningmeester vanwege de duidelijke presentatie van
de cijfers kreeg de Z.K.C. een pluim voor de alerte inkoop, de concurrerende kantineprijzen en het
resultaat.
Geert Molenaar gaf aan zeer te spreken te zijn over het uitgebreide en nette jaarverslag van de T.C.J.,
voor het nageslacht zijn de verrichtingen van de jeugd goed weergegeven.
Rien van der Putten gaf een algemeen compliment voor de jaarverslagen over 2006.
De leden, die 10 en 25 jaar lid waren feliciteren wij hierbij nogmaals, namens het bestuur en leden van
de T.T.V. Huizen. Paul Dekker, Jerry van Leeuwen en Jelle Vijfhuize kregen het speldje uitgereikt door
de voorzitter. Frank Hagen kreeg het speldje uitgereikt door de vice-voorzitter. Joop Bakkum en Hans
Penraat waren niet aanwezig om het 25-jarig lidmaatschapsspeldje uitgereikt te krijgen, zij ontvingen
thuis een bloemetje.
Maarten Robbers is benoemd tot lid van verdienste. Maarten is reeds 16 jaar lid (sinds 01-11-1990) en
hij heeft verscheidende jaren in de T.C.J. als commissielid (1993-1997 en 1998-2003) en
bestuursvertegenwoordiger (voorzitter) van de T.C.J. (2003-2007) zijn waarde voor de vereniging
bewezen, 4 jaar in bestuur en circa 9 jaar in commissies.
Henk Klein heeft de mentaliteitsbeker uitgereikt gekregen daar hij al jaren veel vrijwilligerswerk
verzet. Hij is altijd bereid zich in te zetten voor de vereniging. Samen met zijn vrouw Darlenys verzorgt
hij extra versnaperingen vanuit de keuken naast de normale kaart op de competitiezaterdagen en soms
zelfs op de vrijdagavond. Daarnaast draait hij bardienst, dit naast zijn commissiewerkzaamheden voor
de P.A.C.. De daadwerkelijke uitreiking van de beker vond plaats op 2e Paasdag tijdens het welkom
terug feestje na zijn inzet in Afghanistan. Met het uitreiken van de mentaliteitsbeker waarderen wij het
vele werk dat hij verricht en moedigen wij hem aan om dit te continueren.
Rob Barendregt, Geert Molenaar en Piet Traarbach hebben zich aangemeld voor de
kascontrolecommissie van komend jaar. Goos Westland heeft zich aangemeld als reserve.
Rien van der Putten vroeg waarom er geen reserveringen opgenomen zijn in de begroting voor 2007.
De penningmeester heeft aangegeven dat dit niet nodig is daar we nog voldoende geld hebben staan
hiervoor.
Yorick Westland vroeg waarom de post verzekeringen verhoogd is met € 225,- in de begroting voor
2007. De penningmeester heeft aangegeven dat dit is vanwege een mogelijk af te sluiten
bestuursaansprakelijkheidsverzekering.
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De begroting voor 2007 is goedgekeurd, het bestuur gaat er mee aan de slag.
Lammert Beekhuis vroeg in de rondvraag naar de matige opkomst op de dinsdagavondtrainingen van de
senioren en of hier wat aan gedaan kan worden. De voorzitter heeft aangegeven dat de T.C.S. de
trainingen elk seizoen evalueert en de leden de gelegenheid geeft zich op te geven voor het nieuwe
seizoen. Als er voldoende animo is van de leden om training te volgen kunnen er weer twee groepen
gevormd worden. Indien er steeds minder leden geïnteresseerd in training zal bekeken moeten worden
of het nog zinvol is om training te blijven geven op dinsdagavond.
Arie Rebel vroeg in de rondvraag waarom er niets gedaan is met het aanbod van een sponsor om
iedereen in een nieuw trainingspak te steken. Hij heeft het gevoel dat hier te laks mee omgegaan is. De
vertegenwoordiger van de P.A.C. heeft aangegeven dat hier wel degelijk actie op ondernomen is.
Voordat er een sponsorcontract afgesloten wordt zal er eerst bepaald worden onder welke voorwaarden
deze sponsoring tot stand komt, de sponsorrichtlijnen en reeds eerder afgesloten en nog lopende
sponsorcontracten zijn hierbij mede bepalend. Over één nacht gaan is er niet bij zolang de
uitgangspunten niet doorgesproken en duidelijk zijn.
Harry Kempers had in de krant gelezen dat de T.T.V. Huizen een tafeltennistafel inclusief netje heeft
geschonken aan de Trappenberg. Hij vindt dit een positief gebaar.
Jan Visser had via een ingezonden stuk, hij kon helaas niet aanwezig zijn op de A.L.V., gevraagd wat
het bestuur vindt van de inhoud van een door Bert Jongerden geschreven stuk in de Voltreffer. De
afdeling Midden gaat steeds meer eisen stellen aan de juiste teamsamenstelling middels invalverboden
en het niet toestaan van een speler van ons in de 5e klasse. Je kan je afvragen of mensen die langdurig
onder de 20% of boven de 80% spelen in de competitie wel in die klasse thuis horen. De N.T.T.B. heeft
aangegeven meer leden te willen, Jan vraagt zich dan ook terecht af of strengere eisen de manier is om
leden te behouden. Het bestuur zal op de A.L.V. Midden navragen wat de clubs kunnen verwachten
inzake inmenging van de bond bij de teamsamenstelling van de verenigingen.
Zoals gezegd kwam de bestuursverkiezing pas op het eind van de vergadering aan bod. Monique
Gerritse-van de Brug is herkozen als penningmeester. Jerry van Leeuwen is benoemd tot
vertegenwoordiger van de T.C.J., hij neemt het stokje over van Maarten Robbers. Henk Oversteegen is
benoemd tot vertegenwoordiger van de T.C.S., hij neemt het stokje over van Piet Knop. Maarten en
Piet wil ik nogmaals bedanken voor het werk dat zij verricht hebben in het bestuur. Frank Hagen is
afgetreden als voorzitter, hier was ten tijde van de A.L.V. nog geen opvolger voor. Het is van belang
dat er zo spoedig mogelijk een nieuwe voorzitter komt, dus meld u aan. Monique sprak nog een
dankwoord uit over de inzet van Frank de afgelopen 9 jaar, waarvan 5 vijf als secretaris en 4 jaar als
voorzitter. Als ex-voorzitter bedank ik hierbij nogmaals iedereen voor de fijne samenwerking en wens
het nieuwe bestuur succes, wijsheid en plezier.
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Frank Hagen
Ex-voorzitter
PS Ik kon het niet laten om dit stuk te schijven, maar dit keer (voor het eerst?) ruim voor de deadline.
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25 Jarig lidmaatschap Joop.
Zaterdagochtend 10 april werd ik verrast door een bloemist met een prachtige bos bloemen.
“Uw bent 25 jaar lid van TTV Huizen”zei de beste man. Dat was de tweede verrassing!
“Ik was hier ook al verleden week, maar toen was u op vakantie”
Ja, beste mensen sinds mijn pensioenering hebben Ina en ik nog meer tijd gekregen om in ons huisje in
La Bastide Pradines (Zuid Frankrijk) te verblijven en onze kleinzoon (Erwan), dochter en schoonzoon
op te zoeken.
Dat ik reeds 25 jaar bij de club zit, is mij geheel ontgaan, zeker omdat ik de laatste tijd niet heb kunnen
spelen i.v.m. een tennisarm en ik enigszins uit afgunst het clubgebouw niet heb bezocht. Dat heb je met
die pensionados, die teveel willen genieten. Afin het zal wel weer overgaan en ik hoop het volgende
seizoen weer van de partij te kunnen zijn.
Via deze weg wil ik het bestuur en leden hartelijk bedanken voor de prachtige attentie.
Groetjes en tot ziens.
Joop Bakkum

55+ Club
Inmiddels heb ik een week of acht de leiding van de 55+ club en dat wil niet alleen zeggen dat je moet
zorgen op tijd aanwezig te zijn, maar ook dat je alle voorkomende werkzaamheden verricht of laat
verrichten en er verantwoordelijk voor bent.
Gelukkig zijn er genoeg vrijwilligers die een handje uitsteken bij het opzetten en opruimen van de tafels
en wat er nog meer te doen valt.
Ik krijg wel na iedere week meer waardering voor Arie Rebel, die het bovenstaande in de voorgaande
jaren volgens mijn berekening zo’n 750 woensdagen op zich had genomen.
De koffie is nog steeds in goede handen , want Jan Spier is op zijn post gebleven.
Ondanks alle publiciteit die er geweest is voor en tijdens het “afscheid” van Arie, is kennelijk niet goed
uit de verf gekomen dat hij tot de komst van Henk Oversteegen in het komende seizoen, mijn oude taak
zou waarnemen.
Zogezegd partnerruil om ook eens een populaire uitdrukking te gebruiken.
Dat roem snel vergaat dat weet ik wel, maar na deze uiteenzetting lijkt het mij een goed idee om de
naam van Arie tot het einde van dit seizoen weer te vermelden op de groene omslag van de
VOLTREFFER.
RIEN
Wis u dat:
Wist u dat:
Wist u dat:

De beker competitie weer is begonnen.
Huizen met 5 teams meespeelt
Huizen 10 jaar geleden voor het laatst de beker won.
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Huizen 1 en 14 kampioenen
Dankzij een geweldige laatste speeldag waar ons eerste team het kampioenschap binnenhaalde tegen
Hilversum is het seizoen toch nog goed geeindigd, het team bleef de zenuwen de baas en Hilversum 3
werd met 7-3 gekopt en daarmee zijn we voor het eerst in jaren weer vertegenwoordigd in de 2e divisie.
Ook team 14 deed het geweldig de hele competitie niet aan kop staan en in de laatste wedstrijd tegen
nummer 1 toeslaan. Beide teams kregen het verdiende bloemetje.
Verder is er weinig goed nieuws te melden maar liefst vijf teams gedegradeerd een record voor
sommige zat het erin voor een aantal heb ik het gevoel dat het niet nodig was.
Standen en percentages
Team 1
Frank Bilius
André Rebel
Gijs Molenaar

36.7%
70.0%
81.5%

Team 2
Kornel Ringelberg
Patrick Visser
Robert Bunschoten
Patrick van Dijk

20.0%
25.9%
29.2%
50.0%

Huizen/PDK 1
Rega 1
De Veluwe 1
Bijmaat 2
Hilversum 3
HTTV 1

60
59
54
49
43
35

Shot 2
VTV 5
ATC 2
Bijmaat 4
SVE 3
Huizen 2

78
71
52
36
32
31

In ben benieuwd wat ze er in de 2e
Divisie van terecht bregen.

Kansloos maar toch ik denk dat ze veel beter
Kunnen en dit resultaat niet nodig was

Team 3
Jurriaan Dekker
Jerry van Leeuwen
Dico van Dissel
Geert Molenaar
Henk Klein

33.3%
40.7%
50.0%
53.3%

Team 4
Edwin van Dijk
Frank Hagen
Bert v.d. Zwaan
Thijs Fennis
Monique Kievith

28.6%
33.3%
54.2%
72.2%
83.3%

VTV 6
Gispen 1
Bunshot 1
Bijmaat 3
Hilversum 6
Huizen 3

59
54
51
51
43
42

Hilversum 13
Almeerspin 3
Huizen 4
Goodluck 5
TVP 2
Zeta 3

72
70
52
47
47
12

Ook kansloos maar ook hier denk ik ze
Kunnen beter het was niet nodig.

Een keurige middenmoter ruim achter de kampioen
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Team 5
Jelle Vijfhuize
Bert Jongerden
Kees Visser
Rob Barendregt

4.8%
8.3%
16.7%
28.6%

Team 6
Monique Gerritse
Joop Manussen
Piet Knop
Richard Hol

22.2%.
37.5%
55.6%
80.0%

Almeerspin 5
Lelystad United
Zeta 2
Bunshot 4
Goodluck 4
Huizen 5

68
66
53
52
46
15

Rega 5
Hilversum 18
Barneveld 2
Almeerspin 8
Almeerspin 8
Lelystad U 5

68
60
44
42
42
41

Als je degradeerd doe het dan goed, alleen
Rob kon het een beetje bijsloffen

Keurig derde geworden meer zat er niet in

Team 7
Jasper van Dien
0.0%
Nicole van Beurden 0.0%
Sjaak v. Oostrom
5.6%
Sabine v. Duinkerken 23.3%
Marcel Molenaar
56.7%

Team 8
Paul Dekker
Gertjan Stolte
Bram Gerritse
Harry Kempers

8.3%
12.5%
14.3%
52.4%

Shot 7
DOSC 1
Almeerspin 7
ATC 5
Eemnes 1
Huizen 7

‘t Gooi 2
VTV 16
Lelystad U 4
Buna 4
Goodluck 7
Huizen 8

82
56
52
45
43
22

69
55
52
48
41
35

Helaas ook gedegradeerd alleen Marcel
Kon dit niveau aan

Te zwak voor de 4e klasse en te sterk voor de 5e
naast Harry zouden ze nog een topper moeten
hebben, helaas gaat Gertjan ons verlaten

Team 9
Henk Oversteegen
Klaas Kooy
Pieter Kos
Jan van Wessel

80.0%
83.3%
80.0%

Team 10
Martin van Toorn
Henny Dekker
Piet Zittersteijn

18.5%
60.0%
80.0%

SVE 9
Huizen 9
Maarssen 8
Worden 9
Hilversum 23
Overhees 3

71
68
54
43
32
22

ATC 6
Huizen 10
Lelystad U 7
Almeerspin 10
Werinon 2
Muiden 2

68
57
56
43
42
24

Een ramp seizoen voor team 9 met veel
blessure leed, Jan die een speelverbod kreeg, 10
punten in mindering en maar 3 punten te kort
komen , ze hadden eht kampioenschap verdiend.
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Nette 2 plaats vooral te danken aan topper Piet
opmerkelijk is dat dit team alle dubbels gewonnen
heeft.

Team 11
Hans Le Poole
Gerrit Snikkenburg
Leo van Bijleveld
Piet Traarbach
Bijmaat 8
Quick (D) 1
Maarssen 5
Huizen 11
VITAC 4
Hilversum 24

45.8%
46.7%
47.6%
70.4%

Team 12
Gert Schipper
Goos Westland
Gerben de Jong
Yorick Westland

33.3%
44.4%
75.0%
83.3%

64
56
55
53
51
21

Laren 6
Hoogland 7
Huizen 12
Shot 11
Overhees 2
Hilversum 27

75
65
62
50
36
12

Lang stond dit team aan kop, helaas was de
directe concurrentie toch te sterk

De jonkies Gerben en Yorick deden het heel goed
jammer dat de oudjes niet konden volgen daarom
maar een derde plaats.

Team 13
Lida Vermeul
Lammert Beekhuis
Klaas Schipper
Cees Lam

70.8%

Team 14
Rik Kroon
33.3%
Ab de Weert
66.7%
Ingeborg Rebel
72.2%
Pieter Bosch
91.7%

‘t Gooi 4
Almeerspin 11
Lelystad U 8
Rega 10
Werinon 2
Huizen 13

62
56
49
46
45
42

Huizen 14
Hoogland 9
Bijmaat 11
OSO 1
Buna 6
Goodluck 13

22.%
23.3%
60.0%

68
66
63
50
29
24

Een laatste plaats, maar toch heel veel
punten goed gespeeld.
Deze competitie zit er op, allemaal hartelijk dank voor de inzet, even heb ik getwijfeld of ik moest
doorgaan als competitieleider. Steun uit het bestuur en TCS hebben me doen besluiten nog een jaar
door te gaan. In de volgende Voltreffer de nieuwe teamsamenstelling najaar 2007
Bert Jongerden
TCS
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Bambi adverteert al 25 Jaar in “De Voltreffer”
De tafeltennisvereniging Huizen bestaat al ruim 55 jaar. Bij een leuke club hoort uiteraard ook een leuk
clubblad. Dat clubblad “De Voltreffer” begon 40 jaar geleden met een kleine oplage. Iedereen weet dat
ook een clubblad geld kost en dat daarvoor de plaatselijke en regionale ondernemers worden gevraagd
om een advertentie te plaatsen om hun product aan te prijzen, zodat de leden van de vereniging dat bij
hen gaan kopen.
“De Voltreffer” heeft vele adverteerders, maar een adverteerder die ook al ruim 55 jaar op dezelfde plek
en dezelfde naam houdt is de Bambi. De Bambi adverteert nu al 25 jaar in ons clubblad om dit te vieren
waren de (groen / gele ) bloemen natuurlijk wel op zijn plaats. Wij als vereniging zijn zeer blij met de
Bambi die voor elke inwoner van Huizen een begrip is en waar iedereen terecht kan voor een goede
maaltijd en / of snack. Wij hopen dat wij deze langdurige samenwerking ook nog zeer lang mogen
voortzetten.

Op de foto geeft Piet Knop (links) de bloemen aan Henny Spraakman van de Bambi.

Gertjan BEDANKT
Zaterdag 21 april was het dan zover, de laatste thuiswedstrijd van
Huizen/Prima Donna Kaas 1. Een speciale dag voor ons want afhankelijk van onze uitslag tegen
Hilversum én de uitslag van de concurrent Rega kunnen we promoveren naar de 2de divisie. (Het werd
een dag die ik nog niet vaak bij de T.T.V. Huizen heb meegemaakt… gelukkig gaat de gemeente
Huizen binnenkort renoveren want ik denk dat er hier en daar wat scheuren bij zijn
gekomen…supporters THANKS!!!)
Ook was het een speciale dag voor Gertjan want het was de laatste keer dat hij vol enthousiasme de
wedstrijden kon tellen bij ons team.
Zoals iedereen weet gaat Gertjan binnenkort verhuizen.
We zullen hem gaan missen, dat weten we nu al!!
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Zijn enthousiasme op de trainingsavonden en tijdens de competitiewedstrijden kennen we allemaal
maar ook op de zaterdagen is hij met al zijn vrolijkheid altijd present. Jaar in jaar uit was hij op tijd
aanwezig om ons te komen aanmoedigen en onze wedstrijden te tellen.
Heel fijn voor ons natuurlijk want dan hoefden wij niet altijd achter het telbord te gaan zitten maar wij
denken dat het ook fijn voor hem was. Hij kon de wedstrijden van heel dichtbij bekijken en het bleef
een sport voor hem om alle wedstrijden foutloos te tellen.
We hebben onze scheidsrechter nooit kunnen betrappen op fouten! Gertjan SUPER!!

Om Gertjan te bedanken voor zijn inzet hadden we een beetje in ons hoofd hem de laatste wedstrijd te
laten invallen maar helaas, er stond toch teveel op het spel voor ons team dus dat plan kon niet
doorgaanOm deze dag toch niet zomaar voorbij te laten gaan hebben we na de wedstrijd Gertjan een
klein beetje in het zonnetje gezet en hebben we hem een klein aandenken overhandigd.

Gertjan, namens ons team willen we je ook via deze weg nogmaals heel hartelijk bedanken voor de
aanmoedigingen en al de wedstrijden die je geteld hebt en wensen je heel veel plezier in de toekomst!
Huizen/Prima Donna Kaas 1
Gijs Molenaar
Frank Bilius
André Rebel
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Patrick Visser nieuwe clubkampioen t.t.v. Huizen
Bij aanvang van de Prima Donna Kaas Algemeen Clubkampioenschap was al duidelijk, dat de t.t.v.
Huizen na 16 keer eindelijk een andere winnaar zou krijgen dan Gijs Molenaar.
Omdat heren 1 de volgende dag (met succes) moest strijden om het kampioenschap in de 3e divisie
besloten André Rebel en Frank Bilius hun krachten te sparen en af te zien van deelname. Gijs vond
vervolgens, dat hij dan te weinig tegenstand had en trok zijn inschrijving vervolgens ook in.
Dit hield in, dat het PDK Algemeen Clubkampioenschap redelijk open was, want er waren meerdere
kandidaten uit de eerste klasse, die meededen en die weinig voor elkaar onder doen.
In totaal hadden zich 17 deelnemers ingeschreven, die verdeeld werden onder 2 poules.
In poule 1 deden zich weinig verrassingen voor. Robert Bunschoten, Patrick Visser en Geert Molenaar
wisten zich met 6 punten te plaatsen voor de kwartfinales. Door de 3-0 winst van Geert op Patrick en 31 verlies tegen Robert, terwijl Patrick met 3-0 van Robert had gewonnen werd Geert 1e, Patrick 2e en
Robert 3er. Als 4e plaatste ook Rob Barendregt zich in deze poule. Nieuwkomer (hoe heettie ook
alweer van Bijmaat? Sander Jonkers?) verraste met een sterke 5e plaats, gevolgd door Frank Hagen,
Sabine van Duinkerken en Piet Traarbach.
In poule 2 was al snel duidelijk dat Jerry van Leeuwen en Jurriaan Dekker gemakkelijk de kwartfinales
wisten te bereiken. Na een aantal spannende laatste rondes wist Jeroen Blok de 3e plaats in de poule te
bemachtigen gevolgd door Henk Klein. Bert van der Zwaan, Marcel Molenaar, Kees Visser, Monique
Gerritse en Gerrit Schipper kwamen er niet aan te pas. Omdat Jeroen geblesserd de strijd moest staken
werd Bert aan het 8-tal toegevoegd.
In de kwartfinales kwamen eigenlijk weinig verrassingen. Jerry won van Rob, Geert van Bert, Robert
van Jurriaan en Patrick van Henk.
In de halve finales lieten de heren van team 2 zich gelden ten opzichte van de team 3-spelers. Patrick
zette Jerry aan de kant met 3-1 en Robert herhaalde zijn 3-1 overwinning in de poule tegen Geert.
Hierdoor werd de finale Robert tegen Patrick.
Een hoogstaande finale werd het niet, Patrick wist met 3-1 te winnen, de eerste game die met 16-14
naar Patrick ging was nog op een aardig nivo, daarna nam de spanning de overhand op de partij
Hierdoor kwam hij in het bezit van de wisselbeker en mag hij zich een jaar lang Clubkampioen van de
t.t.v. Huizen noemen.
Geert Molenaar

Nieuwe Sponsor
Ben je van plan om te verhuizen of misschien te gaan verbouwen? Denk dan eens aan de volgende
mogelijkheid!
Liebrecht + Partners is een financieel adviesbureau in Huizen en heeft de volgende regeling met onze
tafeltennisvereniging getroffen:
Wanneer één van de leden een hypotheek afsluit via het adviesbureau Liebrecht + Partners dan zal er €
250,00 worden gedoneerd aan onze vereniging.
Voor meer informatie kunnen jullie terecht bij Jurriaan Dekker op 06-42629940.
Enige informatie over Liebrecht + Partners is te vinden op www.liebrecht.nl
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In de schijnwerpers
In de schijnwerpers staat deze keer een man, die zich op vele fronten door de jaren heen ingezet heeft
voor onze vereniging. Hij heeft daarvoor al de titels “lid van verdienste” en “erelid” mogen ontvangen.
Dat neemt niet weg, dat hij voor zijn werk toch weer voor het voetlicht mag gehaald worden.
In de schijnwerpers staat deze keer:

Bert Jongerden
Iedereen kent Bert momenteel als de wedstrijdsecretaris van de senioren, waar hij enorm druk mee is.
Wedstrijdsecretariaat betekent niet alleen iedere week weer de uitslagen doorgeven aan de Afdeling,
maar ook de administratie, de standen bijhouden, de teams samenstellen, bij problemen invallers
regelen, wedstrijden uitstellen. Kortom, een behoorlijke job!
Daarnaast heeft Bert ook zitting in de TCS. Als u dan nog bedenkt, dat Bert nu of in het verleden als
vrijwilliger taken heeft gedaan als barmedewerker, zaaldienstfunctionaris, bestuurslid, materiaalman,
coach van jeugd en dat we mede dankzij de studie en diploma van Bert de drankjes in de kantine
kunnen nuttigen, dan mag deze man echt wel een vermelding hebben in het rijtje, dat in de
schijnwerpers staat.
Bert, enorm bedankt voor je enorme inzet in al die jaren!
Geert Molenaar

Het Holleblok
In de laatste 2 maanden zijn we als interne commissie een aantal malen bij elkaar geweest. Dit omdat er
meer met elkaar te overleggen was. In de krant heeft gestaan dat er bezuinigd moet worden. Helaas is
dit waar. Was er een bedrag van 4,2 miljoen begroot voor het gehele project bleek dat er een behoorlijk
aantal uitgaven niet in dit bedrag waren opgenomen. Dit verschil?
Een kleine 1,5 miljoen. Als je het snel zegt valt het wel mee. Maar als je kijkt naar de consequenties
moesten we toch wel een paar keer goed slikken. De interne commissie heeft (samen HBF) alle zaken
doorgenomen en hieruit zijn wat mogelijke besparingen uitgekomen zonder de doelstelling van 25 jaar
een goed gebouw uit het oog te verliezen. Al met al een paar intensieve sessies, die een mooi resultaat
op kunnen leveren.
De gemeentelijke commissie is 2 keer bij elkaar geweest. De gemeente en HBF hebben het boetekleed
aangetrokken, maar daar hebben we op dit ogenblik niet veel aan. Er zijn een aantal scenario’s
denkbaar waaronder nog meer schrappen. Dit is door alle deelnemers naar de prullenbak verwezen. Nu
zijn we met elkaar bezig om geld te vinden en / of besparingen te realiseren. Dat dit een moeilijk geheel
is kan iedereen zich wel voorstellen. De gemeente gaat nu samen met HBF alle overgebleven kosten
doorrekenen en deze berekening wordt aan het college voorgelegd. Zij zullen beslissen wat er moet
gaan gebeuren.
De verwachting is dat er toch op 1 januari 2008 begonnen gaat worden, waarbij onze eis nog steeds is
om in de maanden juni / juli aan de beurt te zijn. Ik hoop in juni 2007 hierover meer duidelijkheid te
kunnen krijgen en dan melden we het natuurlijk aan onze leden.
Kortom; weer een hoop werk verzet maar een stapje vooruit is moeilijk te zien. Eerder een pas op de
plaats en dat is jammer. We zijn tenslotte al vanaf 2002 bezig en je merkt dat iedereen het een beetje zat
begint te worden.
Namens de Holleblok beheercommissie,

Jeroen Blok
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Van de vrijwilligerscoördinator
Op dit moment lijkt het op de vereniging allemaal wat rustiger te worden. De zomer komt er aan en het
seizoen lijkt bijna te einde. De competitie is afgelopen, de clubkampioenschappen zijn geweest en
alleen de bekercompetitie staat nog op het programma. We maken ons weer klaar voor de zomerstop.
Dat neemt niet weg, dat we toch niet volop aan de slag zijn binnen de vereniging.
Allereerst, en dat is momenteel de belangrijkste taak, zijn we op zoek naar een voorzitter. Op dit
moment is die er nog niet.
Daarnaast blijven er allerhande functies te vervullen.
Komt u ook eens schoonmaken op de eerste maandag van de maand? 7 mei is het weer zover en een
paar extra handen kunnen we vanaf 19.30 uur best gebruiken. Wat is nu een uurtje soppen?
Bardienstje draaien? Moet toch geen probleem zijn? Met een paar uurtjes in de 2 maanden is de
vereniging al geholpen. En voor uzelf is het nog gezellig ook!
Onze jeugd een helpende hand toesteken in de vorm van coaching, begeleiding, organiseren van een
toernooi of dergelijke? Neem eens contact op met de TCJ. Als de jeugd plezier heeft, durf ik te wedden
dat u het ook heeft. En u hoeft geen lid te zijn. Ouders van jeugdleden zijn ook van harte welkom.
In de komende periode (voor en/of na de vakantie) zullen alle leden door de vrijwilligerscoördinator (en
consorten) nog eens persoonlijk benaderd gaan worden. Denkt u alvast na wat u zou willen (warbij ik er
vanuit ga, dat iedereen wel een uurtje over heeft om de vereniging te helpen.
Geert Molenaar

Oost(side) West(side), Thuis Best
Zo lekker weer thuis en alles is weer bij het oude of niet? Bij thuiskomst stonden Darlenys en Celia en
Kees (anders had Darlenys het misschien niet kunnen vinden) mij met duizend anderen op te wachten
op Eindhoven Airport. Ook waren Yudith en Rene en een collega met zijn vrouw aanwezig. Rene
begreep dat ik wel een wodkaatje zou lusten en had een fles wodka citroen meegenomen. 2,5 Uur later
was die lekker leeg en het smaakte weer best (in Kreta had ik alleen bier op). Darlenys en Celia even
helemaal doodgeknuffeld en zag dat ze er nog even mooi uitzagen. Ik trouwens ook, viel hun op, want
15 kilo kwijtgeraakt. Even snel bijpraten met mijn collega en snel naar huis, dwars door de gigantische
blije menigte heen gewerkt. Ik heb nog nooit zoveel blijde mensen bij elkaar gezien, de 1 nog
enthousiaster dan de ander, sommigen zag ik zelfs met heel blijde gezichten vanaf het toilet
komen????? Op weg naar huis natuurlijk van alles verteld, maar een heleboel wisten ze natuurlijk al,
omdat ik af en toe eens wat schreef.
Thuis nog even lekker een wodkaatje genomen en snel naar mijn heerlijke bedje. Heerlijk geslapen en 's
morgens weer een lekker vers broodje met oude kaas, je weet niet wat je allemaal gemist heb zo lang,
dus alles is gelijk weer lekker, zelfs een lekker glas melk. Ik wilde boodschappen gaan doen, maar
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Darlenys zei dat ze alles al in huis had gehaald, maar ik wilde toch even de "oude" kerk zien en effe
naar Nico lekkere wordt halen op de markt. Daar kwam ik wat bekenden tegen, maar niet al te veel. De
meesten waren weer blij dat ik heel terug was en hadden mijn verhaaltjes ook in de krant gelezen.
's Middags wilde ik even een uurtje naar de club, maar Darlenys vond dat niet zo nodig en overtuigde
mij daarvan (de details zou ik u besparen) en ik bleef dus toch maar thuis. Zondags lekker uitgeslapen
en weer een lekker ontbijtje op met veel paaseieren, want die had ik ook in geen 4 maanden op (die kon
je alleen 's morgens krijgen daar, maar ik bleef liever een half uurtje langer in bed). De hele dag lekker
niets doen en een beetje mijn 1800 foto's georganiseerd. De volgende dag zou ik bij mijn broer Jan gaan
eten, maar helaas. Even langs de voetbalclub op een warmhoudplaatje op te halen voor het eten, zei Jan.
Ok ik vind het prima.......Maar wat gek, Rene en Yudith met de kinderen op de parkeerplaats bij de SV
Huizen????????? Het kwartje viel toen bij mij. Ze hadden een surpriseparty georganiseerd. Erg leuk
natuurlijk. Veel familie en vrienden en een heleboel van de tafeltennisclub (vandaar dat ik
zaterdagmiddag daar niet naar toe mocht gaan). Even snel met iedereen staan babbelen en tussendoor
nam ik ook nog wel eens een wantaatje en een stukje kaas of zo. Het was zeer goed georganiseerd en ik
wil ook nog iedereen daarvoor bedanken. Ik werd ook nog door Kees verrast met een leuk kado van alle
tafeltannissers voor ons gezin. Wij mogen een lekker dagje uit naar een pretpark of zoiets. Ik zei
natuurlijk dat ik wel een leuk pretpark in Colombia kon, maar dat hadden ze mooi afgedekt. Ik denk dat
het toch een dagje Diergaarde Blijdorp wordt, maar dat is natuurlijk niet minder leuk. Ook verraste

Kees, namens het TTV Huizen bestuur, mij nog met de mentaliteitsbeker. Je gaat lekker weg en dan
krijg je daarvoor de mentaliteitsbeker voor het eerst van mijn leven. Ook een leuke verrassing dus, maar
dat houd wel in dat ik dit jaar ook weer lekkere dingen moet gaan klaarmaken en weer bardienst moet
gaan draaien, maar dat doe ik altijd met veel plezier. 's Avonds kwam ik er toch achter dat wodka
harder aankomt dan bier en de buren weten waarschijnlijk ook weer dat ik terug ben. Alle bomen in de
omtrek waren weer omgezaagd. Afgelopen week ben ik weer eens mijn tafeltennis kwaliteiten wezen
testen en dat viel zwaar tegen. Gelukkig kon ik nog wel Nico Sentini van tafel vegen, maar tegen Bert
Jongerden werd het al wat moeilijker en zeker tegen Jeroen Blok kon ik het wel schudden. Bij de
clubkampioenschappen ging het af en toe wel redelijk en kreeg ik een revanche op Jeroen (dat was niet
zo moeilijk na 8 partijen, want hij liep als een man van 80, of is Jeroen al zo oud). Derde in de poule,
na toch een verlies in drieen tegen Marcel Molenaar (ik had pas laat in de gaten dat het Marcel was, ik
dacht eerst dat het Gijs zou zijn, maar die deed niet mee). Toen tegen de latere winnaar Patrick Visser,
waar ik toch nog een game van wist te winnen, dus ik ben wel weer op de goede weg terug.
Zaterdag natuurlijk het eerste aangemoedigd en het was weer "ouderwets" gezellig in de kantine.
Gelukkig zijn de heren kampioen geworden en het eten en drinken was prima verzorgd.Fijn om dus
weer THUIS te zijn en ik zal jullie de komende tijd wel weer regelmatig zien op "Mijn Club". 4 jaar
Westside, 4,5 maand Oostside, maar 45 jaar Huizen is the Best.
Enrico Petito (alias Henk Klein speciaal voor Nico die dat nog niet wist en misschien nog wel meer
mensen)
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Sponsor in het zonnetje
Met deze rubriek willen we onze sponsoren wat meer in de spotlights gaan zetten.
Tuincentrum Rebel is bij onze vereniging eerst betrokken geweest bij het beschikbaar stellen van
prijzen bij de jaarlijkse loterij. Later werden ze ook adverteerder van ons clubblad.
De reden dat er is gekozen voor Tuincentrum Rebel is vanwege de landelijke bekendheid door het
behalen van de titel “beste tuincentrum van Nederland” en natuurlijk ook vanwege het 15-jarig bestaan.
Het leek ons een goede reden te gaan vragen welke plannen het grootste tuincentrum van Huizen in het
vat heeft voor dit jaar en waar wij als klant rekening mee kunnen houden.

Natuurlijk is de sfeer van de winkel gelijk gebleven. De klanten verwachten dit ook van ons. Dit is ook
gebleken uit de uitverkiezing van vorig jaar. De beoordeling van collectie, kwaliteit, uitstraling en
klantvriendelijkheid staan op een zeer hoog niveau. In dit jubileumjaar zijn de bestaande collecties zelfs
totaal vernieuwd en uitgebreid. Er is nu ook een modieuze vrijetijdslijn toegevoegd. Hierdoor is de
collectie en kwaliteit verder vergroot.
Met de ruim 37 medewerkers vormen we een grote familie (Karel de Boo van de 55+ club werkt hier
ook) want een bedrijf doe je met zijn allen. Het lijkt dus net als onze vereniging.
Het voorjaar komt eraan. Aan Wim Rebel dan ook de vraag: Wat kan een klant verwachten voor dit
jaargetijde? Natuurlijk heel veel bloeiende planten. Het grootste aanbod van planten is er altijd in het
voorjaar, hier kan iedereen wat moois van maken. Dit deel van het jaar is heel belangrijk, als je hier
goed begint dan is de toon gezet voor de rest van het jaar.
Verder worden in dit jubileumjaar de volgende producten extra in het zonnetje gezet: de kledinglijn
wordt verder uitgebreid, nieuw is het zwembad met alle accessoires. Hierin zijn diverse maten en
groottes te verkrijgen. Ook worden de tuinmeubels zoals elk jaar weer vernieuwd naar de laatste
wensen van de klanten. Daarnaast is zowel op hout – als op tegel gebied weer een aantal noviteiten te
verwachten.
Wat valt er verder nog te melden dat het naast een tuincentrum met een wel zeer uitgebreide collectie
is. Natuurlijk, er is ruim voldoende parkeergelegenheid. Voldoende ruimte om door het tuincentrum te
lopen (en natuurlijk te kopen). De kennis en betrokkenheid van het personeel valt ook op. Kortom, een
sponsor om trots op te zijn.
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JEUGDHOEK

Van de nieuwe Jeugdvoorzitter
Het is niet het eerste stukje wat ik schrijf in de Voltreffer, dat zeker niet,
maar het is
wel een speciaal stukje voor mij, namelijk het eerste stukje dat ik schrijf in
mijn
nieuwe functie, voorzitter van de jeugdcommissie. De laatste paar jaar was
Maarten
steeds de klos om dit stukje van de Voltreffer te vullen, de komende jaren
zal dat mijn
taak worden. Hoewel Maarten natuurlijk al van alle kanten bedankt is voor zijn inzet de afgelopen
jaren, wil ik dat hier nogmaals doen. Maarten heeft de afgelopen jaren veel werk verzet voor onze jeugd
en wij als jeugdcommissie zijn dan ook trots dat hij bij de afgelopen jaarvergadering benoemd is tot lid
van verdienste, hij heeft dit dan ook echt verdien(st)d! Dus Maarten, vanaf deze plek nogmaals
ontzettend bedankt voor jouw inzet de afgelopen jaren, je hebt voor ons een mooie erfenis
achtergelaten.
Voordat ik de stand van zaken bij de jeugd zal doornemen, zal ik mezelf nog even kort voorstellen. De
meesten, zowel de jeugd als de senioren zullen mij wel kennen, daarom zal ik het maar kort houden.
Ik ben dus Jerry van Leeuwen, 23 jaar jong en sinds 1996 lid van onze mooie club. Ruim 10 jaar
geleden ben ik dus begonnen met tafeltennis, net zoals ieder ander bij de recreanten (volgens mij was
Maarten de training maar dat weet ik niet meer zeker). Na een jaartje ben ik competitie gaan spelen,
eerst twee seizoenen in de 6e klasse, daarna 3e klasse, 2e klasse en toen naar het eerste team in het
Landelijk C. In tegenstelling tot de jongens van het huidige team 1 die in 1 seizoen kampioen werden
en promoveerden naar Landelijk B, hebben wij ongeveer 5 seizoenen in het mooie Landelijk C mogen
spelen. Uiteindelijk besloten we toch maar een keertje kampioen te worden en toen heb ik nog 2
seizoenen Landelijk B gespeeld. Ik heb altijd veel lol beleefd aan de wedstrijden in het Landelijk, we
verveelden ons nooit op de verre reizen en we hebben ook erg veel MAC’s onveilig gemaakt
(McDonald’s).
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Na het landelijk bij de jeugd ben ik terecht gekomen in het eerste seniorenteam in de hoofdklasse, wat
een veel te hoog niveau bleek en sindsdien ben ik een stukje afgezakt naar de derde klasse, maar nu
speel ik weer 1e klasse. In de tussentijd ben ik in 2004 in de jeugdcommisse gekomen, waar ik de
interne toernooien en recreanten voor mijn rekening heb gehad. En sinds vorige maand zit ik dus in het
bestuur namens de jeugdcommissie.Verder draai ik best vaak bardiensten en geef ik de
competitiespelende jeugd training op de donderdagavond. Ik heb 4 jaar op de Vrije Universiteit
gestudeerd en vanaf 1 mei ga ik full-time werken en ga ik verder leren om Hypotheekspecialist te
worden.Verder vul ik mijn tijd met spelletjes op de computer en natuurlijk met mijn vriendin Chantal,
die ook bij de meesten op de club wel bekend is, zij draait ook regelmatig bardiensten en komt mij vaak
aanmoedigen op vrijdagavond als ik thuis speel.

Tot zover mijn (korte?) verhaaltje over mezelf, nu is het weer tijd voor de realiteit en de stand van
zaken bij de jeugd. Het seizoen is weer bijna ten einde, en daarmee komt de tafeltennisvakantie alweer
in zicht. Zoals al een beetje verwacht kon worden, is het niet gelukt om weer zoveel kampioenen te
hebben als vorig seizoen. Iedereen is weer een stapje hoger gekomen en dat is natuurlijk altijd weer
wennen, daarom hebben we dit seizoen (waarschijnlijk) geen kampioen, maar als we weer hard gaan
trainen kunnen we in september weer fris beginnen en zullen er ongetwijfeld weer een paar teams
kampioen worden. Omdat de competitie ten einde loopt, zullen ook de trainingen stoppen. In de eerste
week van mei zullen de laatste trainingen van het seizoen zijn. Dus op dinsdag 1 mei is de laatste
training van Marty. Tegen de tijd dat deze Voltreffer uitkomt zullen alle jeugdleden een brief hebben
gehad waarin ze kunnen aangeven of de club op dinsdagavond ook voor de jeugd open zal blijven,
hoewel er dan geen training gegeven meer zal worden. Eind april en in mei zijn er nog wel een aantal
toernooien waar enkele van onze jeugdleden aan mee zullen doen. Zo zijn er op 28 en 29 april de
Nederlandse Kampioenschappen voor de jeugd in Helmond. Hieraan zullen Ruben, Dico, Wesley en
Maxim mee doen met de B-licenties en Quinten doet mee met de A-licenties. Op 12 mei zullen 7
jeugdleden gaan meedoen aan een ranglijsttoernooi in Aalsmeer om hun B-licentie te halen of the
behouden.
Op 19 mei wordt de finale van de Midden Meerkampen gehouden, waar Wesley, Dico, Quinten, Nico,
Wout, Sander, Maxim en misschien Ruben aan mee gaan doen.
Op 2 en 3 juni worden de finales van de Nationale Jeugdmeerkampen op Papendal gehouden, hier zal
Quinten van Dissel gaan proberen om bij de beste 8 te komen zodat hij volgend seizoen als hij kadet
wordt, zijn A-licentie mag behouden. Verder zal er eind april, bij voldoende animo, een ouder-kind
toernooi worden georganiseerd en staat er ook een uitje voor de jeugd gepland eind mei of begin juni.
Verder zijn ook de winnaars van de verschillende bokalen die we elk jaar uitreiken bekend.De
competitiebokaal is gewonnen door Dico van Dissel en de Externe toernooien bokaal is gewonnen door
zijn broertje Quinten van Dissel. Ook zijn we bezig om te kijken of we aan het begin van volgend
seizoen een toernooi kunnen organiseren voor alle leden, zowel jeugd als senioren, een soort
openingstoernooi, met misschien aansluitend een barbecue. Maar dat is pas na de vakantie, en dat is
nog best ver weg. Hopelijk worden er nog goede resultaten neergezet de laatste paar weken van de
competitie en in de toernooien.
Tot zover mijn eerste bijdrage als voorzitter van de jeugdcommissie, ik zal proberen de volgende keer
een korter stukje te produceren.
Jerry van Leeuwen
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Jeugdkompetitie
Dit is al weer het laatste stuk van de voorjaarskompetitie deze keer hebben we geen kampioenen
jammer. Maar dat kon ook haast niet daar de meeste een klasse hoger moesten gaan spelen en dat is
echt wel merkbaar. Soms zit er tussen 2 klasse een groot verschil en dat kan je ook in de standen wel
merken.
Een goeie 4e klasser is echt nog geen 3e klasser en zeker niet in de 1e helft van de kompetitie
Het is heel goed mogelijk dat de 2e helft heel veel verschil uitmaakt,vanwege de indeling maar ook
ervaring opgedaan in deze kompetitie.
Dus wie weet hebben we volgende keer weer een paar kampioenen,het is te hopen.
Jammer dat er de laatste weken een beetje gerommeld moest worden met invallers,ook mijn eigen team
had hier last van. Maar met een 4 mans team vind ik dat je geen invallers nodig mag hebben.
Maar jongens zo ik ook al elke keer in het voorwoord van het wedstrijdboekje schrijf probeer meteen
als de kompetitie begint even aan te geven wanneer je echt niet kunt dan kan er nog wat aan worden
gedaan. Jongens denken jullie er allemaal nog even aan om je op te geven voor de nieuwe kompetitie,
en wel graag voor 1 Juni. Ik heb nog geen bericht van de afdeling wanneer het binnen moet zijn maar
dat ook wel rond die tijd zijn. Als jullie je zelf even meld hoef ik ook niet iedereen te bellen, er staan er
al wel wat op de lijst maar nog niet allemaal dus even doen.
De nieuwe kompetitie start weer rond 21 September.

Nu de laatste wedstrijden zijn gespeeld kan ik deze nog even meenemen in de eind standen dat is wel
zo kompleet. De afgelopen kompetitie hebben we 2 teams op de 2e plaats ook 2 teams op de 4e plaats en
1 team op de laatste plaats.
Het 1e team is jammer genoeg laatste geworden al is het wel een gedeelde plaats maar toch.
Het was best wel zwaar voor ze maar ze hebben er best voor geknokt,het is ook niet zo dat ze werden
weggespeeld maar net die laatste puntjes die deden het steeds.
Onderling stak Dico van Dissel er toch wel een stukje bovenuit hij eindigde op 52,3% Ruben Lam bleef
steken op 33,3% Quinten van Dissel haalde 20,8% en Wesley van Wingerde kon niet verder komen dan
27,7%. Het is allemaal goed voor verbetering en daar is onze hoop nu op.
Huizen 2 zij deden het heel goed in de 2e klas zij eindigden op de 2e plaats ,na 3 seizoenen kampioen te
zijn geworden. Zij eindigde achter TTVN met wel 11 punten verschil dus dat is toch wel ruim.
Hier ligt het percentage niet zo ver uit elkaar het kan iets schelen wie tegen de sterkste heeft
meegedaan of een paar wedstrijden minder heeft gespeeld dan krijg je natuurlijk al een vertekenend
beeld.
Kevin Kos scoorde hier het hoogst met 61,9 % als 2e was hier Maxim vd Kaaij met 57,1 %
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Wout de Wit komt tot 54,1% en Nico Sentini sluit de rij met 50% precies.
Dus dat is niet slecht gezien de klasse waar zij in spelen.

Huizen 3 lange tijd hebben zij onderaan gestaan maar aan het eind wisten zij nog een plaatsje te
klimmen,door bij de laatste wedstrijden nog aardig wat puntjes te pakken.
Duidelijk was hier de stijgende lijn va Jori Hoencamp ,hij kwam dan ook duidelijk op het hoogste
percentage uit en wel op 54,1% en dat terwijl hij maar 1 keer is uitgevallen dus dat was heel goed als 2e
werd hier met veel minder gespeelde wedstrijden met 41,6% maar dat geeft dus wel een kleine
vertekening. David de Haan had net zoveel gewonnen maar dan uit meer wedstrijden dus kwam hij
lager uit en wel op27,7% en Herman Segers kwam hier als laagste met 16,6%.
Maar daar gaan we volgend seizoen weer wat aan doen,ik hoop dat Herman zich nog wel bedenkt en
toch doorgaat met tafeltennis.

Huizen 4 ook zij deden het heel goed en eindigden ook op een mooie 2e plaats met 10 punten achter de
nr 1 en 1 punt voor op nr 3 dus dat was best wel spannend. De percentages liggen hier dan ook dicht bij
elkaar . Jacob Vlot scoorde hier het hoogst met 63,3% Jarco Moll kwam tot 56,6 en Jorrit Jorritsma
haalde 53,3% dus daar zit ook goed vooruitgang in dus wie weet volgend seizoen weer 1e ,het zou wel
leuk zijn ze werken er hard voor.
Huizen 5 eindigde op een 4e plaats ook niet slecht gezien het wel 4e klas is en best wel zwaar als je uit
de 5e klas komt of nog maar net begint. Sander Lam is hier de sterkste gebleken hij eindigde op 73,3%
dat is zelfs 20% hoger als David Boef die met 52,3% 2e was ,Gert Jan Westland bleef staan op 50% en
Erik Molenaar kwam tot 23,8%. Dus ook hier zit best groei in we zullen het zien volgend seizoen.
Tenslotte Huizen 6 zij eindigde op de 1 na laatste plaats in een kleinere poule dus speelde zij wat
minder wedstrijden . Maar zij deden het niet slecht gezien de percentages ,ze spelen uiteindelijk nog
niet zo lang kompetitie. William Bovenschen kwam op 46,7% maar heeft 3 wedstrijden minder
gespeeld dan Juste Zanbergen welke op 45,8% eindigde maar alle wedstrijden heeft meegespeeld
Hendrik Teeuwissen welke voor het eerst kompetitie speeld eindigde op 12,5%.
Maar ook dit zal volgend seizoen zeker hoger uitkomen.
Dit was dan weer de kompetitie van deze keer we zien weer uit naar de volgende in het Najaar.
Dan hoop ik dat Julie allemaal weer een fijne vakantie hebben en allemaal weer heel en gezond terug
komen
Prettige Vakantie
Namens TCJ Peter vd Broek
Bij deze wil ik ook het bestuur de leden en de Jeugdcommissie bedanken voor de blijken van
medeleven met ons na het overlijden van mijn Moeder.
Het is toch een bijzondere steun als ook je club met je meeleeft.
Hartelijk dank hiervoor
Namens Peter en Marrie vd Broek
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Uitje met de jeugd naar Nederlands Kampioenschap
In het eerste weekend van maart zijn we met een groepje van 9 jeugdleden en 3 begeleiders naar
Eindhoven gegaan om daar de beste tafeltennissers en tafeltennisters van Nederland te bewonderen,
waar zij streden voor het Nederlands Kampioenschap 2007. Er werden niet alleen mooie wedstrijden
bekeken, maar ook konden onze eigen toppers, te weten Dico, Ruben, Quinten, Kevin, Nico, Sander,
Yorick, Jarco en William hun kunsten vertonen. Toch jammer dat niemand van hen serieus mee kon
strijden voor de prijzen..... daarvoor moet er toch nog wat harder getraind worden jongens!!!
De hoogtepunten van de dag waren natuurlijk de finales: in de herenenkel finale won Trinko Keen met
4-2 van Danny Heister en in de damesenkel finale was de ‘Chinese’ Nederlandse Li Jiao met 4-0 te
sterk voor de andere ‘Chinese’ Nederlandse Li Jie.
Ook was er nog een mooie huldiging van Li Jiao, die niet alleen Nederlands Kampioene was geworden
die dag, maar ook een paar weken daarvoor de Europese Top 12 had gewonnen. Uiteindelijk had
iedereen het enorm naar de zin gehad en was het een zeer geslaagde dag.
De foto’s van deze dag zijn te vinden op de volgende site:
http://ttvhuizen-huizen.spaces.live.com/photos/
of via: www.nttb.nl/huizen
Groeten,
Jerry van Leeuwen

Verslagen en mededelingen Externe Toernooien
B/C Jeugdranglijst toernooi Nijmegen
op 24 en 25 februari 2007.
Op zaterdag speelde Nico Sentini, Wout de Wit en Jakob Vlot bij de kadetten het jeugd
ranglijsttoernooi. Nico was de enige van de drie die de hoofdronde haalde, maar werd in de tweede
knock-out ronde uitgeschakeld. Wout en Jakob speelden de troostronde en ontmoetten elkaar in de ¼
finale. Wout won dit onderlinge duel en bereikte zelfs de finale.
De finale verloor hij, maar hij nam wel een beker mee naar huis, misschien wel door het goede
coachwerk van Henk Oversteegen.
Op zondag speelden Dico van Dissel, Wesley van Wingerde bij de junioren en Ruben Lam bij de
kadetten het B-licentie jeugd ranglijsttoernooi.
Dico speelde niet echt goed en werd vierde in zijn poule. In de eerste knock-out ronde werd hij
uitgeschakeld. Dit was niet zo best. Wesley deed het beter in zijn poule, hij werd tweede.
Hij speelde verder in de hoofdronde, maar ook hij werd in de eerste knock-out ronde uitgeschakeld.
Ruben speelde redelijk in zijn poule en werd door onderlinge resultaten toch eerste. Ruben speelde
verder en bereikte de halve finale in de hoofdronde. Deze verloor hij helaas, maar dit was een goed
resultaat voor Ruben.
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Het was een mooi sportweekend met hier en daar wat strubbelingen.

Eerste A Jeugdranglijsttoernooi Nederweert
voor TTV Huizen sinds jaren op 18 maart 2007.
Na een lange tijd heeft de TTV Huizen weer een speler die de A-licentie heeft behaald, zoals jullie al
gelezen hebben in de krant of op de site van TTV Huizen.
Quinten heeft meegespeeld in het A-jeugdranglijst toernooi in Nederweert op 18 maart 2007 bij de
pupillen A. Van een groep van 16 jeugdspelers is Quinten uiteindelijk 10e geworden. Quinten speelde
een aantal zeer goede partijen en een aantal mindere, maar haalde een goed resultaat voor een eerste Atoernooi. Quinten heeft goede hoop om de volgende keer verder te komen.
Nederlandse Jeugd Kampioenschappen 2006/2007
op 28 en 29 april 2007.
Voor de NTTB jeugdleden met een A of B licentie uit alle afdelingen zijn uitgenodigd om zich te
plaatsen voor het Nederlands jeugdkampioenschap in Helmond op 28 april en 29 april 2007. Op
zaterdag 28 april 2007 spelen bij de Junioren Wesley en Dico, bij de Kadetten speelt Ruben en als
laatste speelt Maxim bij de Welpen.
Op zondag 29 april 2007 speelt Quinten bij de Pupillen.
Als je meer wilt weten moeten even wachten op het verslag of kijken op de site www.nttb.nl/huizen of
www.nttb.nl onder toernooien.
B/C Jeugdranglijst toernooi Hoofddorp
op 12 mei 2007.
7 spelers van de TTV Huizen zijn uitgenodigd om een B-licentie te komen verdedigen of te behalen op
het laatste jeugdranglijsttoernooi van dit seizoen op zaterdag 12 mei 2007.
Junioren

: Wesley en Ruben (behouden van B-licentie)
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: David de Haan (verkrijgen van eventueel een B-licentie)
Kadetten
: Kevin, Jacob, Wout en Nico (verkrijgen van eventueel een B-licentie)
Verdere informatie zal ik je nog geven, maar als je niet kunt wachten kijk dan maar op de volgende site
: http://www.nttb.nl/htc/bck-ranglijst

Finale Middenmeerkampen Jeugd 2006/2007
op 19 mei 2007.
In het seizoen 2006/2007 organiseert de NTTB-MIDDEN de middenmeerkampen. Voor de finale van
deze middenmeerkampen hebben zich de volgende spelers geplaatst.
Junioren
: Wesley en Dico.
Kadetten
: Nico, Wout en Quinten.
Pupillen
: Sander en Maxim.
De finale wordt gespeeld op 19 mei 2007. Waar we spelen is nog niet bekend. Als je meer wilt weten
over deze nationale jeugdmeerkampen, kijk dan op www.nttb.nl/huizen of www.nttb-midden.nl
Nationale Jeugdmeerkampen 2006/2007
op 2 en 3 juni 2007.
In het seizoen 2006/2007 organiseert de NTTB de nationale jeugdmeerkampen. Voor de finale heeft
Quinten van Dissel zich geplaatst bij de pupillen.
De NTTB wil met dit meerkampentoernooi aan het einde van het seizoen de beste welp, de beste pupil,
de beste kadet en de beste junior vinden voor het seizoen 2006/2007.
De finale wordt gespeeld op 2 en 3 juni 2007 in Panningen. Als je meer wilt weten over deze nationale
jeugdmeerkampen, kijk dan op www.nttb.nl/huizen of www.nttb-midden.nl.
Cees Lam
Coördinator Externe Toernooien.
QUINTEN VAN DISSEL WORDT ALGEMEEN CLUBKAMPIOEN 2007
Op Goede vrijdag, 6 april jl., werd op de club de PRIMA DONNA KAAS Clubkampioenschappen
Jeugd gehouden. Het toernooi begon ´s ochtends rond 9.30 uur.
Er werd begonnen met de kampioenschappen in de eigen klasse. Vanwege het geringe aantal 3de, 4de en
5de klassers die zich hadden ingeschreven waren deze bij elkaar in een poule geplaatst. Zo waren er
uiteindelijk 4 poules: Landelijk B, 2de klasse, 3/4/5de klasse en een recreanten poule.
In het landelijk B deden Ruben Lam, Dico van Dissel, Wesley van Wingerden en Quinten van Dissel
mee. Dico won hier al zijn partijen en werd zonder moeite clubkampioen van het Landelijk B. Tweede
werd uiteindelijk Wesley van Wingerden, derde Quinten van Dissel en helaas 4de Ruben Lam, die geen
enkele partij wist te winnen.
Voor het kampioenschap in de 2de klasse speelden Kevin Kos, Maxim van der Kaaij, Wout de Wit en
Nico Sentini. Maxim van der Kaaij had niet zijn beste dag en werd teleurstellend 4de. Nico Sentini werd
3de. De winnaar van de tweede klas werd uiteindelijk Wout de Wit. Waardoor Kevin Kos op de tweede
plek eindigde.
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De volgende poule was dus een beetje een bij elkaar geraapt zooitje. Er speelden 4 derde klassers, 2
vierde klassers en 1 5de klasser.
De strijd om het kampioenschap in de derde klasse was erg spannend. Remco Nagtegaal werd 4de en
Jakob Vlot 3de. Na alle wedstrijden bleken David de Haan en Jarco Moll beide 5 wedstrijden te hebben
gewonnen. Alleen de onderlinge strijd was met 3-4 gewonnen door Jarco en daardoor is hij komend
jaar kampioen van de derde klasse.
Bij de 4de klasse ging het eigenlijk om 1 partij: die tussen Erik Molenaar en Sander Lam. Deze
wedstrijd werd vrij makkelijk met 4-1 gewonnen door Sander. Dus, Sander werd eerste en Erik tweede.
En ja, in de vijfde klasse hadden we 1 inschrijving: Juste Zandbergen. Ook al moest hij 5 wedstrijden
spelen, een eerste prijs had hij in ieder geval.
Dan als laatste nog natuurlijk de recreanten. Drie inschrijvingen waren hier en aan het begin van de
ochtend leek het of ze helemaal niet zouden komen, maar opeens stonden ze er dan toch allemaal. Er
werd hier best-of-15 gespeeld. Een achterlijk aantal natuurlijk, maar om nou na een uur klaar te zijn en
dan 3 uur moeten wachten is ook niets. De deelnemers hier waren Kiran Rajan, Timon Blok en
Matthew Verloop. Timon bleek overduidelijk de beste te zijn, beide wedstrijden won hij met 8-0. De
wedstrijd tussen Kiran en Matthew was iets spannender maar toch uiteindelijk een stand van 8-3 in het
voordeel van Matthew. Helaas voor Kiran, hij werd derde.
De winnaars van de eigen klasse waren nu dus bekend. Nu zou het om het Algemeen
Clubkampioenschap gaan. Eerst werden er weer 4 poules gespeeld. Daarvan gingen de nummer 1 en 2
door. Dit waren: Maxim, Dico, Ruben, Nico, Remco, Kevin, Quinten en Wesley.
De nummers 1 speelden daarna tegen de nummers 2. De jongens van het Landelijk B team bleken hier
voor iedereen te sterk. Alleen Maxim kon een game van Quinten afpakken.
De halve finale was dus een onderonsje van het eerste jeugdteam. Quinten speelde tegen Ruben en
Wesley tegen Dico. Ruben kon geen vuist maken en verloor 3-1. De andere finale was een stuk
spannender. Het werd 3-2 in het voordeel van Wesley.
De finale was niet echt een finale. Quinten speelde erg sterk en won gemakkelijk van Wesley in 3
games. Hij is dus ALGEMEEN CLUBKAMPIOEN 2007!
Natuurlijk was er ook een troostfinale voor Dico en Ruben. Deze werd in 4 games gewonnen door
Dico.
Het Algemeen Clubkampioenschap van Quinten is een mooie afsluiting van het voorjaarsseizoen
waarin hij ook zijn A-licentie behaalde en natuurlijk met Ruben, Dico en Wesley voor het eerst
Landelijk B speelde. Traditiegetrouw worden na de prijsuitreiking van het Clubkampioenschap altijd de
bokalen uitgereikt. Er was alleen geen winnaar van de Recreantenbokaal, om de simpele reden dat er dit
jaar geen recreanten toernooien zijn gespeeld. De competitiebokaal voor 2006 ging naar Dico van
Dissel. Hij speelde het voorjaarsseizoen en het najaarsseizoen gemiddeld het hoogst.
Quinten van Dissel was de beste externe-toernooien-speler en zijn naam wordt op de plaat rechts naast
de bestuurskamer gegraveerd.
Hieronder nog even een foto van alle winnaars en finalisten.
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Namens de Technische Commissie Jeugd,

Jelle Vijfhuize

Wat is je naam?
Nico Sentini.
Hoe oud ben je?
13 jaar oud.
Heb je broertjes en/of zusjes?
Ja, ik heb een broertje en een zusje.
Op welke school zit je en in welke klas?
Op College De Brink en dan in de eerste klas.
Hoelang zit je nu op tafeltennis?
2.5 jaar.
In welke klasse speel je met je team?
de
In de 2 klasse
Welke club speel je het liefst tegen en waarom?
Tegen de Bijmaat, omdat Cas daar speelt.
Wie vind jij de leukste trainer?
Jerry van Leeuwen.
Waarin ben je het best met tafeltennis?
Backhand.
Waar vind je zelf dat je nog op moet trainen?
Forehand topspin.
Wat is tot nu toe je leukste tafeltennismoment?
3 keer op rij kampioen in de competitie geworden.
Wat vind je van de club?
Goed.
Vind je dat er iets op de club moet veranderen? Zo ja, wat dan?
Nee, ik vind het goed zo.
Waar zou je zeker aan mee doen als de club dat organiseert?
Aan de clubkampioenschappen en het licentietoernooi in Nijmegen. Verder kan ik niet iets verzinnen.
Heb je naast tafeltennis nog andere hobby´s?
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Nee.
Wat is je favoriete drankje?
Fanta
Wat eet je het liefst?
Een patatje met mayo.
Wat is je favoriete voetbalclub?
AJAX !!!
Wat vind jij de beste film die er is?
Air Force One.
Naar welke muziek luister je meestal?
Jan Smit.
Aan wie wil je dat deze vragen de volgende keer worden gesteld?
Wout de Wit.

Ik ben zo trots op Huizen 2
Als iemand mij voor de start van de voorjaarscompetitie had gezegd dan Huizen twee mee heeft gedaan
voor het kampioenschap dan had ik dat niet geloofd. Toch hebben we tot drie wedstrijden voor het eind
meegedaan voor het kampioenschap. Volgende week nog een lastige wedstrijd tegen Rega en dan
weten we of we ons als tweede hebben kunnen handhaven.
Het is met Huizen 4, 3, 2, zo snel gegaan dat ik bijna niet bij kan houden welk team momenteel mijn
team is. Voor de goede orde: in dat team zitten sterren als Kevin Kos, Wout de Wit Nico Sentini en
Maxim Makaaij. In het begin coachte ik op behoud en werd er degelijk gespeeld, soms wel een beetje
laf, maar het had succes, er werden overwinningen geboekt. De laatste weken wil ik echter terug zien
wat ik ook wel op de trainingen zie: lekker aanvallen en spinnen en risico’s nemen. ( Van dat laatste
krijg ik wel altijd hartkloppingen)
Kevin speelt altijd wel aanvallend, maar soms ontbreekt het geloof in eigen kunnen. Wout, de winnaar
van de clubkampioenschappen in zijn klasse, is duidelijk behoudender en erg vast is schuiven en
blokken. Nico wil zo graag winnen dat hij soms niet oplet waar hij staat, als ik hem niet waarschuw
loopt hij nog eens tegen de muur achter zich. Hij kan een tegenstander zo mooi passeren dat ik zit te
genieten. Maxim staat te spelen als een grote kerel zonder uiterlijk emotie werkt hij een achterstand
weg en vaak komt hij dan als winnaar uit de wedstrijd, soms ook niet en dan zijn de emoties wel
degelijk te merken.
Eigenlijk wil ik even bij een paar wedstrijden stil staan. Tegen Rega speelde Maxim als een tijger, ik
had nog nooit zulke mooie backspinballen van hem gezien. Hij verloor weliswaar, maar het was zijn
beste wedstrijd van het seizoen.Nico stond vanmiddag tegen Over het Net te spelen zoals ik dat nog
nooit van hem gezien had, blokken, spinnen uitplaatsen, alles ging goed. De tegenstander begon in de
vijfde set met zijn batje te gooien uit frustratie. ( Nu weet Nico ook hoe belachelijk dat staat). Wout
speelde daar ook de sterren uit de hemel en hij liet zien dat hij ook over een brede techniek gaat
beschikken. Kevin tenslotte ontpopt zich tot de leider van het team, hij neemt het coachen over en weet
zijn teamgenoten te inspireren.
Hij kiest de wedstrijden uit waar hij nodig is. Soms denk ik wel eens konden ze maar alle vier tegelijk
spelen. Steeds staat er één aan de kant. Komend jaar zal Kevin naar mijn idee steeds moeten beginnen
om het voorbeeld te geven hoe er gewonnen kan worden. Komend seizoen
worden we kampioen.
Henk Oversteegen
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JEUGDUITJE
Ga mee ¨survival´en¨ in Almere.
Zaterdag 26 mei om 11.00 uur
Daar is een programma van 2 uur waarna er nog een mini-BBQ is.
Eigen bijdrage is € 6.50

Tip: Doe kleren aan die smerig mogen worden
===============================================================

o JA! Ik ga mee survival´en en heb bij deze € 6.50 betaald

o Nee, Ik kan niet mee.
Handtekening ouder/verzorger:

Handtekening:

===============================================================

Verjaardagskalender TTV HUIZEN
Mei 2007:
03 Mei
09 Mei
11 Mei
18 Mei
20 Mei
28 Mei

Sebastiaan Deuten
Patrick Visser
Chris van Leeuwen
Martin van Toorn
Monique Gerritse
Jan van den Broek
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Juni 2007:
10 Juni
10 Juni
13 Juni
11 Juni
12 Juni
15 Juni
15 Juni
18 Juni
27 Juni

Rien van Putten
Gerrit Schipper
Henk Schaap
Erik Molenaar
Juste Zandbergen
Robert Bunschoten
Maurice Korunka
Dirk-Jan van Leeuwen
Joop Bakkum

Namens iedereen, van harte gefeliciteerd!!

ACTIVITEITENKALENDER
April 2007
Dag Datum
Ma
23-04
Za
28-04 +
Zo
29-04

Mei 2007
Dag Datum
Za
12-05
Za
19-05
Za
19-05
Za
26-05
Ma
28-05
Juni 2007
Dag Datum
Za
2-06 +
Zo
3-06
September 2007
Dag Datum
Za
01-09

Begintijd

Begintijd

Begintijd

Activiteit
Start beker competitie
Nederlandse Jeugd Kampioenschappen
2006/2007

Jeugd

Activiteit
B/C Jeugd Ranglijsttoernooi Hoofddorp
Finale Midden Meerkampen 2006/2007
Uitje vrijwilligers
Jeugduitje “Survival”
Phoenix Toernooi

Jeugd
x
x
x
x

Activiteit
Nationale Jeugdmeerkampen 2006/2007

Jeugd

Senioren
x

x

Senioren

x
x

Senioren

x

Begintijd

Activiteit
Opening najaarseizoen met BBQ
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Jeugd
x

Senioren
x

Maandelijks terugkerende aktiviteiten
Elke 1e maandag van de maand
schoonmaken kantine 19.30 uur
Elke 2e woensdag van de maand
bestuursvergadering 20.15 uur
Elke woensdagmiddag 14.00 - 17.00 uur
55+club
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