45e JAARGANG VAN

DE VOLTREFFER

CLUBBLAD VAN

45e jaargang, nummer 2, mei 2011
Vooraankondiging
Van de Vice-Voorzitter
Zet deze datum vast in de agenda. Want op zaterdag
27 augustus vindt de jaarlijkse openingsbbq plaats.
Verdere informatie volgt via de diverse media. Maar
als er nu al mensen zijn die zich willen opgeven dan
kan dat op zkc@ttvhuizen.nl

De competitie zit er weer op en we kunnen terugkijken op een goed seizoen. Er zijn maar liefst 6 teams
kampioen geworden, waarvan 4 bij de jeugd. Tijdens
het kampioensfeest op 16 april is iedereen gehuldigd. Het was een drukke en gezellige boel. Nogmaals van harte gefeliciteerd.

Openingstijden in mei, juni en juli
In de maand mei kan er op de gebruikelijke dagen
worden gespeeld.
De zaal is open vanaf 19:00 uur.
In de maand juni is de zaal open op dinsdag en vrijdag. De zaal is open vanaf 19:00 uur
In de maand juli is de zaal alleen nog open op vrijdag
vanaf 20:00 uur

We hebben ook de ALV achter de rug en die was zoals bijna gebruikelijk kort, maar krachtig. Er zit altijd
een hoop voorbereiding aan vast, maar daardoor is
alles voor iedereen in een keer duidelijk. Wat nog
niet duidelijk is, is de bestuurssamenstelling. Er worden momenteel nog gesprekken gevoerd met mogelijke kandidaten. Maar het blijft moeilijk om mensen
te vinden. Wij als bestuur doen er echter alles aan
om weer compleet te worden. Een vereniging als
Huizen kan niet zonder. Dat moet niet in onze mentaliteit zitten.

Competitie overzicht voorjaar 2011
eindstanden punten en percentage`s
Team 1

Het eind van het seizoen kent nog een aantal activiteiten. De bekercompetitie gaat weer van start en
voor de jeugd staat er nog het nodige op stapel.
Waaronder het uitje naar de WK tafeltennis op 14
mei. Zo gaan we de zomer in.

Eindstand
Hilversum 3
Huizen/pdk 1
Wanz/Belcrum 2
Never Despair

Iedereen veel succes en plezier!

Bit.nl 1
Herwaarden 2

Kees Visser
Wist u dat…

42
37

Eindstand
Huizen 2
ATC 1
Elan 2
Woerden 1

55
49
49
42
27

Gijs
Frank

83%
48%

Patrick
Quinten

92%
86%

Andre

36%

Kornel

58%

Eindstand

Pagina 4
Pagina 5
Pagina 7
Pagina 8
Pagina 13
Pagina 14
Pagina 17
Pagina 18
Pagina 19

Punten
78

Hilversum 7
Almeerspin 2

Team 3

… Huizen 5 verder gaat als team Knauf
… zij volgend seizoen een stukadoor als begeleider
krijgen?

In deze Voltreffer
Clubkampioenschap
Team Henk
De tafeltennisweek van….
Van en over de 55+
Ereleden van ttv huizen
Jeugd competitie
Huizen J2
Mopenhoek
Agenda

Team 2
Punten
71
58
49
43

Team 4
Punten

Eindstand

Punten

Almeerspin 1
Hilversum 6

69
52

Huizen 4
Over`t Net 2

63
57

Huizen 3

51

Laren 1

52

SVO 2
Elan 3

51
50

OTIO 2
UTTC 1

50
47

UTTC 2

27

Hilversum 8

31

Gerard

62%

Ruben

77%

Danny
Jerry

56%
43%

Juriaan
Robert

67%
67%

Sander
25%
Geert niet gespeeld

(vervolg op blz:3)
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(vervolg van blz:2)
Team 5
Eindstand
Hilversum 12
Huizen 5
Shot 6
Gispen 5
SVE 5
TTVN 6

Team 6

Punten
76
74
47
45
40
18

Nico
Edwin
Monique
Thijs

96%
70%
67%
41%

Team 9
Eindstand
Vechtlust 1
Woerden 7
HTTC 8
Huizen 9
SVO 5
Fletio 2
Alex
Henk
Pieter
Joop
Alex

Eindstand
DOSC 1
Hilversum 13
REGA 4
Huizen 6
ATC 3
UTTC 8

Team 7

Punten
79
52
49
44
44
32

Kees
Frank
Rob
Bert

62%
50%
38%
27%

Team 10

Punten
75
56
50
44
38
37
60%
40%
37%
16%
60%

Eindstand
Elan 7
Almeerspin 10
Lelystad 4
Huizen 10
Hilversum 22
Over `t Net 8
Marcus
Cees
Ingeborg
Monique
Albert

Eindstand
Almeerspin 8
Huizen 7
Hilversum 18
Goodluck 4
Over `t Net 6
ATC 6
Marcel
Pieter
Nicole
Sabine

Team 8

Punten
75
65
56
39
31
34
85%
77%
50%
42%

Eindstand
Laren 3
Elan 6
Huizen 8
Hoogland 4
Goodluck 3
Muiden 1
Richard
Piet
Yorrick
Ernst
Joop

Team 11

Punten
80
63
62
42
30
23
61%
58%
28%
22%
11%

Eindstand
Hilversum 19
BUNA 3
Lelystad 5
Huizen 11
Bunshot 4
ATC 9
Harry
Bram
Manuella
Paul

Punten
71
64
63
46
30
26
62%
61%
32%
29%

Punten
72
62
57
48
42
19
72%
67%
67%
38%
22%

Team 12
Eindstand
Hilversum 20
WIK 5
SHOT 10
Huizen 12
Elan 9
Lelystad 7

Punten
86
57
55
47
28
27

Piet
Bert
Henny
Martin

74%
45%
29%
22%

Team 13
Eindstand
Hoogland 5
ONI 4
SVE 8
Elan 10
Huizen 13
Lelystad 8
Hans
Leo
Piet
Gerrit
Martin

Punten
75
64
61
50
27
23
42%
38%
22%
0%
22%

Zo, de competitie zit er weer op, twee kampioenen, zoals verwacht
team 2 en als verrassing team 4, zodat we volgend seizoen
twee teams in de hoofdklasse hebben, helaas wist team 5 net geen
kampioen te worden en missen we een team in de tweede klasse.
Helaas ook een degradant, team 13 wist het niet te redden en zodoende hebben we weer een team in de zesde klasse.
Patrick Visser had de hoogste %, 92, Gerrit Snikkenburg het laagst
team 2 wist alle dubbels te winnen.
We gebruikten een minium aan invallers, 10 stuks en hadden
geen boetes.
Allemaal bedankt voor de inzet en tot volgend seizoen.
Bert Jongerden
ACL
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Harry Kempers en Paul Dekker. De kruisfinales gingen tussen Piet en Harry en tussen Paul en Bert. Piet
en Bert wisten de halve finale allebei in vier games te
winnen en dus mochten Piet en Bert hun wedstrijd
vanuit de poule nog eens overdoen.
In de poule wist Bert met vijf games van Piet te winnen, maar nu wist Piet de wedstrijd naar zich toe te
trekken in vijf games.
Dank van de organisatie gaat nog uit naar Vivian
Dekker die deze avond de bar heeft bezet.

Prima Donna Kaas clubkampioenschappen
2011 eigen klasse.
Bij T.T.V. Huizen werd dit jaar de Prima Donna Kaas
clubkampioenschappen 2011 eigen klasse gehouden
op vrijdag 22 april.
Er was dit jaar weer een redelijk bezetting. 27 deelnemers gingen de strijd aan.
De eerste klasse telde acht spelers en zij mochten in
een achtkamp gaan bepalen wie de sterkste eersteklasser was van de club. De uitslag van laag naar
hoog is: Geert Molenaar, Danny Harthoon, Robert
Bunschoten, Ruben Lam, Gerard Kamst, Jerry van
Leeuwen, Quinten van Dissel en de nummer één Patrick Visser.
In de derde klasse werd de uitslag bepaald in een
vijfkamp. Ondanks haar gipshand wist Monique Kievith nog een aardig balletje op te gooien en wist ongeslagen de eerste plek te veroveren. Tweede is geworden Edwin van Dijk die maar één wedstrijd moest
afstaan. Als eeuwige derde mochten we Bert van der
Zwaan weer noteren. Rob Barendregt en Kees Visser
waren respectievelijk met een vierde en vijfde plek
de hekkensluiters.

Namens de T.C.S.,
Bram Gerritse
D(ubbel) E(nkel) toernooi

In de vierde klasse hadden we dit jaar maar drie
deelnemers. Te weten Marcel Molenaar, Henk Oversteegen en Gerben de Jong. Zij waren op deze volgorde geplaatst en ze hebben zich daar ook keurig
aangehouden, zodat Marcel en Henk respectievelijk
de beker voor de eerste en tweede plek mochten
opeisen.

In de vrije week van de competitie werd er een DE
toernooi georganiseerd. Deze vond plaats op vrijdag
4 maart. Met 20 deelnemers kunnen we spreken van
een goed gevuld toernooi. Of dit nu toeval was dat er
weinig uitgestelde wedstrijden waren of door het
gelobby van Paul Dekker of toch dat er dit keer prijzen te verdienen vielen laat ik in het midden. De
spelers werden over vijf poules verdeeld en in zo'n
poule werden alle enkels gespeeld plus alle mogelijke dubbels. Oftwel iedereen speelde drie enkels en
drie dubbels. Vervolgens werden alle wedstrijdpunten per speler opgeteld en konden de nummers één
en drie nummers twee doorgaan naar de vervolgronde. Hierin trad Henny Dekker tegen Piet Traarback, Nico Sentini tegen Piet Zittersteijn, Cees Lam
tegen Gerben de Jong en Sander Lam tegen Harry
Kempers aan. Piet Zittersteijn, Harry Cees en Henny
wisten de halve finale te behalen, hierin bleek Harry
te sterk voor Piet en Cees voor Henny. De finale werd
in vijf sets door Cees naar zich toe getrokken. Vervolgens mochten alle deelnemers een lekkere chocoladereep uitzoeken als prijs.

In de vijfde klasse werd er zoals bijna elk jaar weer in
twee poules gespeeld. Één van vijf en één van zes. In
beide poules was het erg spannend. De nummers
één tot en met drie geplaatst hadden allemaal onderling maar één wedstrijd afgestaan en de rest gewoon gewonnen en eindigde dus allemaal maar met
één verliespartij. De toernooileiding (onderstaande
persoon) wilde zich niet branden aan het uitrekenen
hiervan (was tevens één van de kanshebbers) en had
het uitbesteed aan de wijze heren. De deelnemers
waren het niet eens met de uitkomst die zij bedacht
hadden en dus werd het onderling nog eventjes opnieuw uitgerekend. Zo mochten uiteindelijk de volgende uitslagen van de poules genoteerd worden.
Poule één van hoog naar laag: Piet Zittersteijn, Bert
Jongerden, Bram Gerritse, Manuella Schuurman, Piet
Traarbach en Ton Hubert. In poule twee van laag
naar hoog: Robert Smit, Leo Bijleveld, Cees Lam,

Namens de T.C.S.
Bram Gerritse
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Ad hoc toernooi

kwaliteiten beschik zoals hij die heeft. Henk zegt dat
de technische commissie een sterretje achter je
naam zet en dat je dan aanvoerder bent. Ik vind dan
ook dat onze technische commissie de enige juiste
keuze gemaakt heeft voor wat ons team betreft, hij
krijgt er zelfs van Alex, Pieter en mij nog een sterretje
bij, wat van hem dus een 4 sterren aanvoerder
maakt; voor deze zin heb ik de tuba gebruikt! Henk
meent in zijn stukje dat ik tegen hem gezegd zou
hebben toen hij een wedstrijdje meer telde dan zijn
gebruikelijke aantal van één potje, “heb je het lekker
weer verkeerd uitgerekend”. Ik kan met de hand op
mijn hart zeggen dat dit berust op een misverstand
en kan dat ook weerleggen.

In de tweede vrije week werd er ad hoc een toernooi
georganiseerd. De in dit geval weinige deelnemers
mochten zelf beslissen welke vorm dit toernooi zou
aannemen. Blijkbaar was het DE concept goed bevallen dus werden de acht deelnemers in twee poules
verdeeld en kon het toernooi aanvang nemen. De
nummers één en twee mochten in de kruisfinales
bepalen wie het sterkste was deze avond. Sander
Lam mocht aantreden tegen Bram Gerritse en Monique Kievith tegen Marcel Molenaar. Sander bleek te
sterk voor Bram en wist de wedstrijd te winnen in
een vijfsetter. Marcel wist van Monique te winnen.
De finale werd gewonnen door Marcel en de verliezersronde mocht Bram op zijn naam schrijven.

Op het moment van het voorval was Henk zo geconcentreerd met een wedstrijd bezig dat hij last had
van de herrie in de zaal. Om hier geen last meer van
te hebben heeft Henk toen zijn twee hulpmiddeltjes
om goed te kunnen horen uit gedaan om geen last te
hebben van bijgeluiden zodat hij beter zijn concentratie kon vasthouden.

Namens de T.C.S.
Bram Gerritse
Team Henk Oversteegen (team 9)
Als er iets is dat ik niet wil, dan is dat Henk Oversteegen tegen de haren instrijken. Waar ik dacht in mijn
vorige stukje flink de loftrompet over hem gestoken
te hebben, heb ik klaarblijkelijk toch niet hard genoeg geblazen op het instrument indertijd, toen ik
mijn bijdrage aan de vorige Voltreffer op papier zette. Ik heb het er nog eens op nagelezen, maar ik kan
er toch nauwelijks iets negatiefs uithalen, de enige
dissonant die ik kon vinden heeft te maken met die
iets dikkere duim die ik hem toedichtte, ten opzichte
van de gemiddelde duimdoorsnede.

Op het moment dat ik de door Henk gewraakte zin
zou hebben uitgesproken had hij ze nog steeds niet
terug ingedaan. Waar Henk dacht te horen “heb je
het lekker weer verkeerd uitgerekend” zei ik echter “
wat mep je lekker je presteert uistekend”, dus Henk,
ook deze kou is nu gelukkig uit de lucht. Vagelijk kan
ik mij wel herinneren dat ik eens iets tegen Henk
gezegd heb over het minder meetellen van hem en
….. Holy shit, nu snap ik pas waar de schoen wringt,
het minder meetellen slaat op de stand bijhouden en
niet op zijn bijdrage aan de teamprestatie! Dit was
toch wel wat onhandig van mij, ik had hier toch iets
beter over na moeten denken. I will keep it in the
holes the next time. Henk, het spijt mij van deze miscommunicatie en ik zou het er graag nog eens met je
over willen hebben, onder het genot van een Leffe;
voor de niet ingewijde dit is de lijfdrank van Henk.
Zo, nu heb ik wel genoeg geblazen op de diverse
blaasinstrumenten, ik heb zowat geen lucht meer
over.

In zijn stukje “Team negen, het team van Henk
Oversteegen”(sorry Henk dat het weer vetgedrukt
staat) dat hij in de meest recente Voltreffer heeft
geplaatst, meent Henk dat hij door mij toch niet helemaal juist belicht is. Ik wil toch nog een keer een
poging wagen en deze keer zal ik een waldhoorn gebruiken of, indien nodig, een tuba. Wij van team negen en ik meen hier ook namens Pieter en Alex te
mogen spreken, zouden het niet in ons hoofd halen
om ook maar een seconde te twijfelen aan suprematie van onze team captain (ja Henk wederom vetgedrukt) Henk Oversteegen. Henk zegt mij het aanvoerderschap te hebben aangeboden en dat is ook
zo, maar wij wisten allen dat dit alleen voor de vorm
was, om te testen zoals een goed team captain betaamd of alle neuzen binnen zijn team nog steeds
dezelfde richting opstonden. Ik heb het aanbod dan
ook zeer beleefd terzijde geschoven, met de mededeling dat ik niet over zulke leidinggevende

De prestaties dit seizoen van team Oversteegen in de
4e klasse mogen er zijn, helaas heb ik er nauwelijks
aan bij kunnen dragen i.v.m. een klassieke tennisarm. Halverwege stonden we keurig op een derde
plek, wat netjes is na de promotie van afgelopen
seizoen. Ik had nog hoop om de tweede seizoenshelft mee te kunnen doen maar de blessure is daar
te hardnekkig voor gebleken. (vervolg op blz:6)
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(vervolg van blz:5)
Onder de bezielende leiding van de one and only
Henk Oversteegen en de geweldige ondersteuning
van Alex en Pieter hebben we ons uiteindelijk gehandhaafd door aan het eind van de competitie twee
teams onder ons te houden. Ik heb de laatste wedstrijd toch nog mee kunnen doen maar dat was op
zijn zachts gezegd geen succes, ik heb al mijn tegenstanders moeten feliciteren. Anyway, komend seizoen komen we weer uit in de 4e klasse en als ik dan
mee doe en Henk valt uit, dan zal ik met liefde de
functie van reserve aanvoerder op mij nemen, maar
als part-timer zal ik dit nooit met dezelfde verve
kunnen doen zoals onze captain Henk dat doet, maar
een kapitein kan nou eenmaal ook niet uitvaren zonder zijn eerste stuurman.

maar blijf trainen Guus). Anneke en Jaap Schipper
moesten ook tot op de bodem gaan. Net als vorige
keer was Anneke de sterkste. Gerard Rensink bleek
uiteindelijk de sterkste, hoewel hij verloren had van
Mink. Guus Weinberg werd hier derde. Voor deze
uitslag was gametelling en zelfs puntentelling nodig.
De C-poule gaf mij de grootste problemen. In deze
poule waren nogal wat 55-plussers ingedeeld. Die
mensen denken dat ze de poule-indeling naar hun
hand kunnen zetten. "Als je Aart nu naar de B-poule
doet," (dan heb ik meer kans.") dacht Cees Kranenburg. Er werd toch heel amicaal tegen elkaar gespeeld. De jongste deelnemer in deze poule, Tom
Rensink werd met overmacht eerste. Hij gaat dus
weer naar de B-poule. Het gevecht om de tweede
plaats was een erg spannende. Cees Kranenburg,
Henk Schaap en Rinus Kroon deden voor elkaar bijna
niets onder. Rinus had tegen Henk Schaap het beste
uithoudingsvermogen; in drie games was hij de baas,
maar wat voor games! 13-15, 22-20 en 7-11. Rinus
won ook in drie games van Cees, maar het was uiteindelijk niet genoeg om tweede te worden. Aart
Brons kreeg halverwege het toernooi last van zijn
knie en hij gaf op. Toen ik de uitslag bekend ging
maken kwamen die oudjes, die nooit fanatiek doen,
met de mededeling dat de uitslag niet goed was,
want de wedstrijden van Aart waren niet goed weggewerkt. De goede uitslag, na een herberekening
(over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden)
is: tweede Cees Kranenburg, derde Rinus Kroon en
vierde Henk Schaap. Nieuwkomer Daniël Lefevre en
oudgediende Rob van Domselaar eindigden op de
zesde en zevende plaats. Ook hier was onderling
resultaat belangrijk: Daniël won van Frans, dus hij
werd zesde.

Joop Rövekamp
Het PDK-paastoernooi voor recreanten
Zeven april was het weer zo ver, het jaarlijkse PDKpaastoernooi werd weer gehouden. Dit keer was er
een zeer grote deelname. We moesten ook gebruik
maken van de tweede zaal om het geheel op een
dusdanig tijdstip te beëindigen zodat iedereen op tijd
naar huis kon. Zoals gewoonlijk werd er gespeeld in
drie poules (geen Franse kippen, maar groepen).
In de A-poule was één deelnemer buiten mededinging (vindt hij zelf) Piet Knop speelt nog competitie
en is dus geen recreant. Om de overige deelnemers
voldoende tegenstand te geven, nodig ik Piet altijd
uit. Iedereen weet hoe democratisch ik ben, dus ik
krijg nooit tegenspraak. Er waren oude bekenden én
nieuwe gezichten in deze poule. Albert de Kuijer en
Lourens Kous waren weer van de partij en Robert
Smit was voor het eerst op dit toernooitje aanwezig.
Er waren verrassende wedstrijdjes. Zo won Piet Versteeg maar ter nauwer nood in drieën van Laurens
Kous met 12-10 in de derde game. Piet Knop had het
erg moeilijk tegen Klaas Schipper, ook hij moest alle
zeilen bijzetten om in de derde game te winnen. Uiteindelijk bleef Piet Knop ongeslagen en dus eerste. In
de finale won hij van Arie Hoek in drie games. Piet
Versteeg werd derde.

Tot slot enkele sfeer-aantekeningen van de supporters. De man met de grootste mond op de donderdagavond, mijn grote vriend Alberd de Weert (kon hij
maar zo goed tafeltennissen als kritiek geven), voorzag in de toekomst een nieuw clubblad verschijnen in
Glossy: De Henk!! Bovendien stond hij op rectificatie
van de gegeven uitslag van poule C. Het is een lieve
jongen, maar oh wat heeft hij een grote mond. En
dat terwijl ik hem in deze Voltreffer zo heb willen
ontzien. PRESTEREN APPIE!!!

In de B-poule waren ook weer oude bekenden en
nieuwe deelnemers aanwezig. Carolien van Os kwam
weer eens kijken. Hein Stam was voor het eerst aanwezig, terwijl Mink Zeilstra het vorige keer zo goed
bevallen was dat hij weer van de partij was. Ook hier
waren heel spannende partijen. Mink Zeilstra en
Guus Weinberg hadden drie games nodig voordat
bekend werd dat Mink iets sterker was (nu nog wel,

Mijn speciale dank gaat uit naar Lydia, die te laat
verscheen om mee te doen, maar die als administratieve hulp bijna onmisbaar was.
Henk Oversteegen
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De tafeltennisweek van……
Donderdag
Yes, vandaag is de dag dat Huizen 6 of 7 of 8, nouja
mijn team, speelt. Overdag hou ik mij koest (ken alle
grappen over ambtenaren al, dank) om 's avonds te
kunnen presteren. Mijn team bestaat de laatste seizoenen uit Piet Knop en Richard Hol. Helaas stopt
Joop met competitietafeltennis en Ernst zoekt een
andere uitdaging die beter bij hem past. (misschien
derde klasse Ernst ;)
Donderdagavond spelen heeft zo zijn voordelen.......
Uh... Ja ze zijn er echt. Zo is het altijd lekker rustig,
heb je geen verleiding van de frituur en is het feest
standaard voor 12 uur afgelopen..

Ik wil Pieter Bosch bedanken voor de eer dat ik in deze Voltreffer wat mag schrijven over mijn tafeltennisweek.
Maandag.
Maandag (eigenlijk zondag) was vroeger altijd direct
even kijken wat de andere teams voor uitslagen hadden neergezet en dan bedenken hoe we kampioen
konden worden. Maar die spanning is er al een aantal seizoenen af, omdat ik weet dat we aan het einde
toch tweede staan. Vroeger in de jeugd met Gerben, later met Monique en Joop en nu ook met Richard en Piet weet je gewoon waar je aan toe bent.
Verder is maandag altijd een rustige dag, ik ben in
Groningen bij mijn vriendin die daar studeert of ik
'studeer' in Huizen. Eens in de twee weken kom ik
samen met een groep vrienden om over het geloof
te praten en te borrelen :)

Dan mijn team: iedereen kent Piet met zijn microwave noppen. Iedere tegenstander word geduldig geslacht. Menig jongmens heb ik hoofdschuddend de
kantine binnen zien komen, al prevelend dat dit niet
kan en dat dit soort rubbers echt verboden moeten
worden. Ik geef de desbetreffende persoon een hand
en zeg het helemaal met hem eens te zijn. Daarna
geef ik Piet een hand en het punt is weer binnen.
Richard is meer een tweedelijnsspeler zoals Jerry
ooit zei. Het liefst haalt hij de muur eruit en gaat hij
in de kleedkamer staan verdedigen. Maar zo nu en
dan ziet hij het licht en produceert hij prachtige aanvallen. Dat schijnt met het tennis te maken te hebben. Richard is een soort regenworm. De laatste paar
wedstrijden van het voorseizoen en de eerste paar
wedstrijden van het naseizoen zie je hem niet. Je
herkent hem snel genoeg als hij er weer is omdat er
dan overal gravel ligt. Mijn team heeft nooit een
strategie maar wel tradities, Piet begint altijd en
Richard wil het eerst douchen. Punt. Ik bungel in het
midden. Richard en Piet moedigen nooit aan en geven geen tips, behalve 'ga zo door' en 'dat kan beter'.
U merkt het al met z'n drieeen zijn we een dynamisch trio!

Dinsdag
Op dinsdag vlieg ik deze periode vaak tussen het gemeentehuis en mijn school heen en weer. Ik loop
stage bij de gemeente Amersfoort op de afdeling
Wijkontwikkeling waar ik mij bezig houd met leefbaarheid en veiligheid in wijken. Aan de overkant van
het spoor ligt mijn school en daar heb ik op dinsdag
een aantal lessen. Als ik 's avonds geen les of vergadering van de opleidingscommissie heb (wat de laatste tijd niet zo vaak is) probeer ik de training van
Gijs te halen op het onmogelijke tijdstip van 18:45.
Daarna speel ik nog een aantal partijen met toevallige slachtoffers en kan ik de tweede helft van de
Champions League kijken.
Woensdag
Woensdag, donderdag en vrijdag zijn mijn vaste stagedagen van begin februari tot begin juli. Gelukkig
gaat er een directe bus van de carpoolstrook naar
het centrum van Amersfoort, dus ben ik er in 40 minuten. Overdag dus veel ambtenarenzaken en stageopdrachten. `s Avonds heb ik normaal de repetitie
van het koor waar ik in zit. Maar dit voorjaar kreeg ik
tijdens de ALV een speldje omdat ik tien jaar lid was
van onze mooie vereniging. En dat terwijl ik alleen lid
was geworden omdat ik in groep 8 het tafeltennistoernooi van mijn school wou winnen. (is gelukt :D)
Hierbij wil ik mijn trainers (Andre, Gijs, Jerry, Patrick,
Henk, Marty en John) en coaches (Henk, Maarten en
Jerry) bedanken. Hmm, als je het zo bekijkt heeft er
veel kwaliteit aan mij geschaafd. Dat komt er in mijn
tweede tafeltennisleven vast nog wel uit. Mijn stijl
lijkt nu het meest op die van Henk :)

Vrijdag
De laatste dag van de werkweek gebruik ik vaak om
stukken te schrijven. Als ik dinsdag al voldoende heb
gewerkt, probeer ik 's middags vroeg weg te zijn.
Vrijdag spelen er veel teams thuis en het is voor Robert dus altijd zoeken naar mensen die bardienst
willen draaien. Maar hij heeft mij gevonden volgens
mij, dus draai ik soms bardienst. Ik vind dit erg gezellig al haal ik af en toe een mixje door elkaar heen en
beland een bitterganituur soms wat te laat op het
bord. Het ene team gaat om 2 uur naar huis met een
barbon van 100 euro (verhalen van feestjes tot 6 uur
gaan bij barman Westland niet op) en een ander
team, ik noem geen namen, maar ze kwamen
(vervolg op blz:8)
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(vervolg van blz:7)
uit land dat wat hoger ligt ergens in Amersfoort, ging
met 2,40 naar huis. Wil je dat gedeeld door drie hebben?

Hulpvaardige collega’s weten dan feilloos de richting
aan te geven waarin gezocht moet worden.
Maar het kan nog erger: de stakker is aan het zoeken
terwijl het balletje allang terecht is!

Zaterdag en Zondag
In het weekend probeer ik zoveel mogelijk tijd met
mijn vriendin door te brengen. We studeren beide
en zien elkaar door de weeks bijna niet. Dit halen we
in het weekend in. Winkelen, fietsen, BBQ-en,
zwemmen, verjaardagen en andere leuke dingen
komen aan bod.

Het verschil tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke deelnemers is erg groot.
Op topdagen zijn er zo’n 3 dames van de partij, de
rest van de ca. 30 deelnemers bestaat uit mannen.
Maar de dames zijn niet stilletjes op de achtergrond
aanwezig! Als je ergens in de zaal hoort: “Oh, oh,
oh…..!” dan weten we al genoeg. M…. is er ook weer.
(om privacyredenen hebben we alleen de voorletter
van de voornaam vermeld) Het hoorbaar aanwezig
zijn geldt ook voor een andere dame. Wanneer zij
weer eens een satellietbal lanceert of de afmetingen
van de tafel te optimistisch inschat klinkt een hartgrondig: “$%&$!!” (Hier heeft de censuur ingegrepen).

Het seizoen is afgelopen. Tijd om de accu op te laden
in New York, Pinkpop, Antwerpen/Brussel en Kroatie.
Ik hoop u allen in september weer te zien.
Na de zomer lees ik graag over de avonturen van
Cees Lam (of een ander lid wat nog niet geweest is ;)
Met vriendelijk groet,
Yorick Westland

Op diezelfde topdagen kan het gebeuren dat er ook
daadwerkelijk zo’n 30 personen aanwezig zijn. De 6
gereedgezette tafels zijn dan ruim onvoldoende. Een
zevende tafel wordt er dan tussen gefrommeld. Heel
knus allemaal. Het contact onderling is dan vrij direct: “Ach sorry, was dat jouw voet? Moet je ook
maar op je eigen helft blijven.”
Het grote voordeel als het zo druk is, is dat er altijd
wel iemand in de zaal het balletje teruggooit wat
bijvoorbeeld voornoemde dame de ruimte heeft
doen kiezen. Ach, er zijn nog veel meer verschillen.
Een gedeelte komt uit Huizen. Een ander gedeelte
niet. Er zitten ex-muzikanten, ex-chauffeurs, exleraren, ex-kleine zelfstandigen tussen.
Lengteverschillen zijn er ook: van normaal postuur
tot extra large. Dat laatste heeft zo zijn voordelen:
men steekt een uitschuifarm uit en slaat altijd wel
het balletje terug.

Van en over de 55+
De 55+club bestaat uit een gemêleerd gezelschap.
Op z’n Hollands gezegd: het is een bij elkaar geraapt
zooitje. Het heet de 55+club, maar het had net zo
goed de senioren of de bejaarden club kunnen heten. De leeftijd van de deelnemers loopt uiteen van
extra jong belegen tot bijna overjarig. Maar ja, met
een naamsverandering zal de oprichter van deze club
het niet eens zijn. Die houdt zijn poot stijf terwijl hij
geen poot heeft om op te staan. Sorry Arie, beterschap met je heup!En soms lijkt het wel alsof Tergooi
ziekenhuis een paar afdelingen afgevaardigd heeft:
de een (en de ander ook) heeft het aan z’n rug, last
van zijn knie, last van z’n ogen, last van zijn schouders, bij de ander is er ook iets aan de hand, en vaak
hebben ze het op hun heupen. En de combinaties
hiertussen. Dan hebben we het nog niet over de
kortademigen.

Tot zo’n uur of twee wordt er vrij gespeeld met een
partner of partners naar eigen keuze. Totdat Henk
met zijn lijstje komt voor de indeling. Afhankelijk van
de toegewezen partner bij het dubbelen wordt er
met inwendig gekreun of met instemmend gebrom
gereageerd. Het wil ook wel eens voorkomen dat één
persoon twee keer wordt ingedeeld of dat er iemand
ingedeeld wordt die niet aanwezig is.
Verrassend blijft het. Als je pech hebt speel je samen
met een partner die veel beter speelt dan jij.
Je partner heeft pech als hij iemand krijgt toegewezen die veel slechter speelt dan hij. Kortom het glas is
altijd half leeg.
We willen er maar mee zeggen: als indeler doe je het
nooit goed. Het advies aan de profs is dan ook: even
een half uurtje doorbijten.(vervolg op blz:9)

Volgens ons zijn dit allemaal afleidingsmanoeuvres.
Zo van: doe een beetje rustig aan met mij.
Voor de mensen die het aan hun rug hebben lijkt het
wel of de vloer steeds lager ligt: het aantal bukballen
is legio, oprapen gaat dan moeizaam. De langs de
kant opgestelde banken vormen een extra obstakel:
in negen van de tien keer verdwijnt het balletje,
schier onbereikbaar hieronder.
Dus: op de pijnlijke knieën en zoeken, waarbij het
zicht ook nog vaak belemmerd wordt door kledij die
nonchalant over genoemde banken gedrapeerd ligt.
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(vervolg van blz:8)
En dan gaat om half drie de bel: KOFFIE!
Uitgeput maar voldaan begeeft men zich naar de
kantine, intussen de gespeelde partijtjes besprekend
en analyserend. Met een beetje mazzel is er iemand
jarig, was er iemand jarig of zal er iemand bijna jarig
zijn. We letten dan wel op onze conditie en zijn sportief bezig, maar een versnapering gaat er altijd wel
in.Nog steeds op diezelfde topdagen als dus iedereen
aanwezig is lijkt de kantine wel een pielenhok! Wat
een gesnater om je heen. Je hoort jezelf nauwelijks
nadenken. Komt bij dat bij de reeds genoemde
kwaaltjes, ook slechthorendheid en Oost Indische
doofheid voorkomt. Converseren wordt hierdoor een
uitdaging, luisteren ook. Volumes van gehoorapparaten worden opgedraaid.

“Jammer!”
“Bijna!”
“Dónder-dag!”
“Naar de bal toe!”
“Naar je schouder toe!”
“Je mag wel een stapje opzij doen!”
“Mag ik straks je handtekening?”
“Die had je kunnen hebben!” (tegen partner)
“Stop!” (als er een balletje dreigt vermorzeld te
worden onder een sportschoen)
“Wat is de stand?”
“Dat kan niet! Wij stonden voor!”
“Wie is er jarig?”
“Is er iemand jarig?”
“Doe mij maar een blondje.”
“Nee dank je, ik heb vandaag mijn brooddag, maar
de mosterd vind ik wel lekker.”
“Dee kellekies bennen veuls te klain!”
“Doe je voorzichtig?”

Uiteindelijk maakt het niet zoveel uit want vaak gaat
het nergens over: voetbal, auto’s, politiek, auto’s,
eten, auto’s, sport in het algemeen, auto’s, voetbal in
het bijzonder, auto’s.
Maar soms gaat het wel degelijk ergens over: het
uitwisselen van de kwaaltjes.
“O, heb jij dat ook?” “Ja, en dan vooral hier, als ik zo
doe.” Dit gaat dan gepaard met hand of armbewegingen. Hierbij moet voorzichtigheid in acht worden
genomen: het is wel eens krap aan de koffietafels.
Zo tegen het eind van de koffiepauze worden er
complotten gesmeed:
“Heb jij je koffie al op?”
“Ja”
“Mooi, dan kan je alvast een tafel bezetten, dan komen wij zo.”
“Wie speelt er met ons mee?”
“Theo, jij?”
Anderen vertrekken na de pauze met stille trom. Dit
scheelt weer in ruimte.
En weer wordt er vrij gespeeld.

Niet onvermeld mag blijven de gevleugelde uitroep
van wijlen Dirk Honing: “HANGE!”
In dit geval hebben wij gemeens wèl de naam voluit
te vermelden.
Er lopen diverse Henken rond:
Henk O
Henk D
Henk .
De deelnemers zijn hardnekkig in de puntentelling:
wij tellen nog tot de 21. Hieruit blijkt dat wij minimaal tot 10 kunnen tellen.
Van deze manier van puntentellen zijn wij niet gemakkelijk af te brengen.
Wellicht dat een volgende generatie 55+ ers deze
gewoonte doorbreekt.
En dan nu wat ‘persoonlijke’ kenmerken van de
deelnemers:
Ed - laat iedereen alle hoeken van de tafel zien.
Joop - La douce France pour lui.
Wim - heeft vroeger getennist, aan zijn slag te zien.
Karel - slaat vaak gaten in de lucht.
Rinus 1 - heeft moeite met de laagte van de vloer
(bukballen).
Aart - kijkt verbaasd naar zijn batje als hij een return
mist.
Bets - heeft het regelmatig over lichamelijke kenmerken
Henk D. - daar kan je alleen maar van winnen als je
z’n goede oog afplakt.
Gerrit - zingt en speelt als de beste.
(vervolg op blz:10)

Veelgehoorde uitroepen, kreten en opmerkingen
(naast de al vermeldde Oh, oh, oh….! en $%&$.)
Overigens is de uitspraak met een e tussen de
t en de r.
“te hárd!”
“Mis”
“Netbal!”
“Verkeerde helft!” “Nietes, precies op de lijn!” “Heb
jij dat gezien?” “Nee” “Oké, let!”
“Hinderbal!”
“Van wie is dit balletje?”
“Goeie bal!”
“Mooie bal!”
“Daar stond ik niet hoor!”
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55+- Vitus.

(vervolg van blz:9)
Arie H. - speelt uit de losse pols.
Dirk - was een markant figuur.
Henk . - heeft o.a. in en aan de verwarming gezeten.
Piet K. - één van de veteranen, niet te beroerd om
zijn kennis te delen met een ander.
Theo - zijn precisie gaat soms ten koste van zijn
enthousiasme.
Meep - als hij serveert heeft de partner bijna een
scheiding in z’n haar.
Ton - Gruetzi mit d’nand!.
Peter - heeft een zaalbrede reikwijdte.
Riet - speelt gevoelloos.
Cees K - heeft zijn drumsticks vervangen door een
batje.
Rinus 2 - met Piet V twee handen op één motorkap.
Ries - haantje de voorste bij het opstellen van de
tafels.
Chris - maakt samen met Bets, Riet, Rien en Theo het
kwartet compleet, uh..
Reyma - bakt ze wel eens bruin, vooral cake.
Kees M. - stradwietje Cees!
Henk O. - houdt het overzicht.
Rien - pauzeert op de meest vreemde momenten.
Arie R. - woorden schieten te kort. Loopt met
stap-ondersteuning.
Maria - black and white.
Mels - daar steekt meer achter dan je denkt…
Herman (of is het Martin?)- man met vele talenten.
Elbert - is te lijmen met een stroopwafel.
Piet V - La dolce vita voor hem
Nora - met de noorderzon naar het zuiden
vertrokken?

Op donderdagavond 21 april vond de uitwisseling
van de 55 plussers met Vitus plaats. Al maanden
geleden hadden we deze uitwisseling gepland.
Globaal had ik het in het verleden ook al tegen de
plussers gezegd. Naar mate de datum dichterbij
kwam moest ik er vorm aan gaan geven. Tot mijn
spijt moet ik bekennen dat ik het een tijdje voor me
uitgeschoven heb, omdat ik veronderstelde dat er
tijd en spelers genoeg zouden zijn. Het laatste was
echter niet waar.
Ik had voor het eerste team goede spelers nodig,
want het eerste team van Vitus is een goed derde
klasse team. Het zat me niet mee. Piet Knop, met
vakantie, Ed Appelboom, verhinderd, Arie Hoek,
vakantie. Joop Bakkum, vakantie, Gerrit Doornekamp, verhinderd.
De spoeling voor gegadigden voor het eerste team
werd dus erg dun. Ik ging mijn licht opsteken bij de
club om een paar mensen te lenen. Nico Sentini
wilde wel, maar de laatste competitie week brak hij
zijn vinger, de deur was sterker dan zijn hand. Uiteindelijk vond ik Edwin van Dijk bereid om mee te
doen. Samen met Piet Versteeg was dat dus de
tweede deelnemer. Ik dacht bij mezelf :”Ik zoek niet
verder, Ik zie wel wie er vrij komt spelen.”De invulling van de overige teams gaf al net zoveel problemen. Maar uiteindelijk kon ik beginnen Er deden
meer recreanten mee dan 55 plussers. Toch werd
het heel gezellig. Ik had van de nood een deugd gemaakt. Recreanten waarvan ik verwachtte dat ze in
de toekomst competitie gaan spelen liet ik meedoen.

Zo, nu hebben we wel alle deelnemers onder de
loep genomen of over de hekel gehaald.
Weel z’n aigen an de kurf ësteuten veulen motten ’t
zeggen.Boze tongen beweren dat er steeds vroeger
door bepaalde lieden gestopt wordt met spelen om
steeds vroeger te beginnen met de nazit. Diezelfde
boze tongen beweren dat het steeds dezelfde lieden
zijn die tot het laatst toe blijven plakken.
Nu kan dat wel zo wezen, maar hierdoor wordt wel
de eigen club gesponsord.De samenstellers van dit
stukkie willen de TTV Huizen hartelijk bedanken voor
de hun verleende gastvrijheid. Verder kunnen 55+
ers op bepaalde zaterdagmiddagen komen kijken
naar de verrichtingen van het 1e team. Wellicht valt
er nog wat van op te steken. Raadpleeg de info in de
kantine. De doelstelling van de 55+ club is primair:
gezelligheid. Daar staan wij volledig achter.
Twee enthousiaste 55++ deelnemers

De einduitslag was duidelijk voor Vitus. 30-10. Team
2 van de plussers, waar overigens alleen Meep Kossen van ons in meedeed, kon geen wedstrijd winnen.
Het derde team van de plussers, waar geen enkele
plusser in speelde kon ook geen vuist maken, wel
heel leuk en leerzaam spelen. Robert Smit, die ik
toch wel grote kansen had toegedicht kon niet tegen
dat schuiven. Voor hem was dit zeer leerzaam. Het
vierde team, met alleen maar plussers wist zich goed
te weren. Hun wedstrijd eindigde in 5-5. Jaap Schipper en Cees kranenburg wonnen elk twee keer, daar
voegde Henk Honing nog een punt aan toe.
Het dubbel werd ook door ons gewonnen.
Het was erg gezellig. Toch blijf ik van mening dat de
jaarlijkse uitwisseling voortgezet moet worden.

Identiteit van de auteurs bij de redactie bekend.

Henk Oversteegen
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Ereleden van de TTV Huizen
Met de techniek van toen! Buiten de vereniging was
ik ook nog 10 jaar secretaris van de afdeling ’t Gooi.

Onze vereniging heft een groot aantal ereleden. Helaas is daar een aantal bij, dat de club niet meer regelmatig bezoekt. Eigenlijk vind ik dat jammer. Je
wordt niet zomaar erelid. Daar moet je namelijk wel
iets voor doen!

Hoelang heb je competitie gespeeld en in welke klasse(n)?
Van 1964 tot naar ik meen 1994. In de 2e klasse,
maar dan als invaller, meestal in de 4e klasse. (Jij,
Rien vd Putten en ik werden ooit nog eens kampioen
met wat toen al het oude knarrenteam genoemd
werd. Uiteraard haalden we de pers, maar ik weet
het jaar niet meer.)

Je moet minimaal 25 jaar lid zijn en daarvan moet je
15 jaar officiëel clubwerk gedaan hebben, in een
commissie of in het bestuur.
Om elk clublid weer kennis te laten maken met de
ereleden wil ik in de komende Voltreffers elk erelid
een aantal vragen stellen. Aan de hand van de antwoorden leren wij de ereleden (weer) beter kennen
en krijgen we meer begrip voor het besluit van de
vereniging om juist die leden te benoemen tot erelid.

Heb je ook echt leuke dingen meegemaakt binnen de
vereniging?
Ja , veel leuke en soms wat minder leuke dingen. Ik
weet niet of de redactie en/of de huidige leden het
leuk vinden, maar ik zou er een Voltreffer mee kunnen vullen...

In eerdere Voltreffers hebben Arie Rebel, Piet Knop
en Jan Visser de vragen beantwoord, nu is de beurt
aan Chris van Leeuwen.

Laat ik beginnen met de minder leuke dingen: Dat
zijn natuurlijk het verlies van fantastische mede bestuursleden, die veel te vroeg overleden: René Schijf,
Ruud Jongerden en Henk van der Hulst. Alle drie
altijd volop bezig met onze/hun ttv Huizen. Op hun
wijze: René met zijn shag, bier en fanatisme; Ruud
met zijn “er zijn” voor die 24 jeugdteams en Henk
met zijn goede bedoelingen en ook gecompliceerde
karakter. Opgeteld een prima stel mensen voor een
prima club!

Chris, vertel eens hoelang je al lid bent van de vereniging en hoe je er toe gekomen bent te gaan tafeltennissen.
Wel, ik ben lid geworden in september 1963. Bij een
schoolvriend van de MULO (staat voor Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) speelden we thuis ping pong
op de huiskamertafel. Dat ging vaak ten koste van
servies, planten enz., maar het was leuk. Vervolgens
deden we hetzelfde spelletje op school en daar werd
Ben Tessensohn een tegenspeler. Die speelde al bij de
ttv Huizen (in het eerste) en moedigde mij aan dat
ook te gaan doen. En dat gebeurde.

De leukere:
In mijn eerste jaar als secretaris promoveerde onze
club naar de landelijke competitie. Na een promotiewedstrijd in Amsterdam, daar gingen we heen met
een vrachtwagen van expeditie Vos: met eerste team
en tig supporters. Na die promotie keurde de NTTB
onze zaal in de Trompstraat af vanwege de slechte
lichtkwaliteit. Na heel veel overleg met de gemeente schreef ik een brief aan de toenmalige wethouder
Van Trigt over de ‘nachtclub van Het Gooi’. Maar op
een manier die hij niet kon waarderen. Ik moest op
het matje komen, maar enkele weken later hadden
we veel meer LICHT. (vervolg op blz:12)

Welke functies heb je zoal binnen de vereniging
vervuld?
Tussen 1963 en 1988 bijna allemaal. Ik was net lid
(17 jaar jong) toen Arie Rebel mij vroeg secretaris te
worden omdat het voortbestaan van de vereniging
gevaar liep omdat er geen bestuur meer was. Daarna
was ik ook voorzitter, weer secretaris, weer voorzitter
tot ik Jaap Roeten ontdekte, daarna het leukste: de
functie als PR-man (staat voor Public Relations). Eigenlijk was dat al een beetje begin 1964 begonnen, want toen begon ik met het maken van de
allereerste Voltreffer.(vervolg op blz:11)
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(vervolg van blz:11)
Over het begin van De Voltreffer heb ik het al gehad.
Maar de naam Adri Bakker wil ik hier nog eens noemen, want hij verzorgde de techniek.

het Nieuwsblad voor Huizen en de gebroeders Bout
van De Huizer Courant. Elk belletje leidde tot weer
een verhaal plus foto’s in die bladen. En mede daardoor werd onze club de op één na grootste van Nederland met 367 leden.

Heel leuk was ook het organiseren van de vele interlands in De Bun. Met toch wel als hoogtepunt die tegen Duitsland in december 1988. Liefst 560 mensen
waren getuige. Mede dankzij mijn telex aan Theo
Bakker van De Telegraaf, waarin ik meldde, dat de
trainer van Nederland: Jan Vlieg, rond die interland actie zou ondernemen tegen NTTB om meer faciliteiten voor de topsporters (lees: Vriesekoop) te
verkrijgen. De telex was aanleiding voor een kop in
De Telegraaf op de ochtend voorafgaande aan de
wedstrijd.

Dan kom ik ook nog bij de gevierde jubilea. In 1976
bij het 25-jarig jubileum werd Arie Rebel het eerste
erelid van de club. Tijdens een feestweekeinde in De
Bun. Liefst 240 kinderen kwamen er voor de play-in.
En tijdens de feestavond werden de dames zo ‘wild’
van de Roemeense zanger Victor Constatin, dat ze
alle bloemen uit de aanwezige vaasjes van het restaurant haalden en aan Victor overhandigden. De
Bun zette die bloemen wel op de rekening.
In 1991 werd het 40-jarig jubileum nog uitgebreider
gevierd. Tè uitgebreid, naar de mening van sommige
leden. Maar het werd een viering om nooit te vergeten. Te uitgebreid om er alles over te kunnen vertellen. Alleen wel, dat iedereen er heel veel plezier aan
beleefde. Inclusief de avond in Drie in Eén met o.a.
het lied waar Jan Visser het in de vorige Voltreffer
over had: Jaaaa, dit komt uit het verenigingsleven…
enz. Na die uitgebreide viering kon de vereniging
dankzij sponsoring en loterijen toch vele duizenden
guldens op haar rekening bijschrijven.

We verkochten voor die wedstrijd weer veel reclamedoeken. Ook via mijn toenmalige werkgever aan
Pegulan (vloerbedekking) – Duitsland: 2 doeken voor
fl. 3000,-. En via de video bleek dat Pegulan op de
WDR 17 minuten in beeld was! De toenmalige nummer 3 van de wereld Jörgen Rosskopf schonk daarom
terecht zijn overwinnningsbloemen aan mijn vrouw.
En noem de namen maar op van de toppers, die we
in die jaren ontmoetten: Olga Nemes ,de zwaar bebaarde Roemeense die alle stoffenzaken in het Gooi
langs wilde op zoek naar een heel grote schaar, Ann
Christian Hellman uit Zweden, Sonja Grefberg uit Finland, Claude Bergeret uit Frankrijk, Edith Urban uit
Hongarije en Jill Hammersley uit Engeland. En die zaten bijna allemaal in mijn oude Peugeot en/of Lada
heen en weer naar De Witte Bergen.

Het 50-jarig jubileum heb ik min of meer geboycot,
omdat het 10 jaar eerder voor de club verdiende geld
er m.i. op één dag op een verkeerde manier doorgejaagd werd.
Met Jerry van Leeuwen en meisje Koelewijn vormde
ik een team bij het toernooi rond het 60-jarig bestaan: Heel leuk, heel sfeervol en heel geslaagd!

Bestuurlijk herinner ik mij de ernstige grap rond Gert
Schipper. Als bestuur maakten we ons grote zorgen
omtrent de sluitingstijd van De Kloef. Als op zaterdagmorgen de eerste kinderen kwamen, waren de
laatste gasten van vrijdag net weg. De club liep
daardoor risico, maar geen waarschuwing hielp.
Toen heb ik bij drukkerij Visser een aantal blanco
Gemeente Huizen brieven meegenomen. En alsof het
van de gemeente kwam aan de ttv Huizen geschreven, dat het de laatste waarschuwing was betreft
de sluitingstijd. Het hielp niet…

Zijn er, sinds jij lid bent, veel dingen verandert binnen de vereniging?
Simpel: zoals het gaat in elke vereniging, in elk bedrijf, in elk leven: Dingen veranderen, mensen veranderen: elke nieuwe dag is –gelukkig- anders.
Zou jij veranderingen in de club willen aanbrengen
als je daar de kans voor zou hebben?
Nou, die kans heeft elk lid. Zelfs ik, die al 10 jaar niet
meer volop betrokken is.(vervolg op blz:13)

Ja, verder waren er natuurlijk de prima contacten
met de ook veel te jong heengegane Henk Slop van
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Huizen 2: ook dit was dus een combinatie team, en
ook hier konden de jongens het heel goed vinden
met elkaar, dat blijkt ook uit het uiteindelijke resultaat, want zij werden kampioen. We moesten er wel
op wachten tot de laatste wedstrijd, maar dat is niet
erg, dat is lekker spannend, ze hadden het tot de
laatste wedstrijd helemaal in eigen hand.
Ze hadden de laatste wedstrijd nog 8 punten nodig,
dan mocht de nr 2 met 10 – 0 winnen, dan waren zij
nog kampioen, en die punten werden gehaald in die
laatste wedstrijd. Maar gezien dat DTS 1 punt verspeelde hadden zij nog maar 7 punten nodig, maar
omdat zij pas om 14.00 uur begonnen moesten we
proberen het vast zelf veilig te stellen en die 8 punten halen. Een heel goed resultaat dus. Hier was Ilan
Meijer de speler met de hoogste score, hij behaalde
83%, Maxim vd Kaaij deed hier niet veel voor onder,
hij kwam tot83% en Axel Diemers bleef steken op
56%. Dus mogen we spreken van een verdiend kampioenschap waar wel voor gevochten moest worden.
Jammer was dat bij Jordy Bredebeek wie als 4e man
bij dat team zat de animo voor tafeltennis een beetje
zoek was. Hij heeft 2 keer mee gedaan en in die 2
wedstrijden wist hij wel 2 partijen te winnen, dus hij
kan het, daarom is het nog triester dat hij niet speelt.

(vervolg van blz:12)
Meer dan 10% van de leden is erelid. Betekent dit
een waardevermindering van het begrip 'erelid'?
Het is zoals je in het intro vermeldde: 25 jaar lid en
tenminste 15 jaar bezig met jouw=onze club. De één
met het schoonmaken van de kantine, de ander als
secretaris voor de jeugd, de mevrouw of meneer van
de centen, de correspondentie, de redacteur van
ONZE Voltreffer, de trainers... Kortom de mensen die
op de voorlaatste pagina van De Voltreffer genoemd
worden. Als ze die taken al uitvoeren: PRACHTIG –
laat staan 15 jaar : HULDE !

Huizen 3: zij kwamen uit in 3e klasse wat toch wel
een beetje zwaar bleek te zijn, ze moesten best wel
even wennen, je moet er ook in groeien, maar er
komt weer een nieuw seizoen.
Zij zijn geëindigd op 4e plaats, er zaten in deze poule
wel een paar heel sterke teams, dan kan je ook haast
niet hoger eindigen. Als je ook naar het puntenverschil kijkt dan zie je dat het verschil met nr 3 al 22
punten is, dus dat verschil is wel erg groot, dus is die
4e plaats nog goed. Hier haalde Kristel Koelewijn het
hoogste percentage, zij kwam tot 52%, Pardis Faqiri
kwam tot 50% en Pim de Keijzer kwam niet verder
dan 20%.

Jeugdcompetitie
Het seizoen is weer afgelopen met heel goede resultaten in deze competitie behaald.
We zijn met 7 teams gestart, waarvan er 4 het kampioenschap hebben behaald, en dan mag je als
jeugdcommissie toch niet ontevreden zijn, dacht ik.
Met de 2 landelijke teams gecombineerd met Hilversum ging het ook heel goed, je moet dat toch altijd
afwachten of het goed blijft gaan. Het moet onderling tussen de jongens ook blijven klikken, maar dat
ging prima.

Huizen 4:

Het 1e team eindigde in landelijk A op de 3e plaats,
een goed resultaat dus, ja je wil altijd hoger natuurlijk, maar dat kan niet altijd. Het team bestaat uit 2
spelers van Hilversum en 2 van Huizen en als het aan
de jongens ligt gaat dat ook gewoon zo verder in de
Najaarscompetitie. Daar zal door ons met de teamsamenstelling dan ook aan gewerkt worden. De percentages waren ook goed te noemen, het is wel landelijk A natuurlijk en is het elke week knokken.
Het hoogste percentage was hier voor Nico Sentini,
hij haalde 67%, Sander Lam kwam hier tot 63%, Bastiaan vd Sande stopte bij 56% en Roy Kapel bleef steken op 38%.

(Vervolg op blz:16
13

Wie is deze vrijwilliger?

U kunt uw antwoord naar de redacteur sturen op
voltreffer@ttvhuizen.nl
In de volgende Voltreffer komt de uitslag te staan.
Onder de goede inzenders wordt een beloning verloot.
Winnaar van de vorige fotowedstrijd is Ingeborg Rebel-Postma.
Het was: Robert Bunschoten.
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(vervolg van blz:13)
zij werden ruim kampioen in de 4e klasse, en ook zij
gaan nu door naar de 3e klasse, waar ook zij zullen
moeten wennen. Zij zijn met ruim verschil kampioen
geworden, het verschil met de nr 2 was 13 punten,
dus dan mag je ze best de beste noemen in die
klasse.Hier speelde Thom de eerste 4 wedstrijden
niet mee vanwege een blessure aan zijn voet, daar
was hij laatst aan geopereerd, maar hij was weer te
vroeg gaan spelen wat hem door ons en door de
trainer John Scot ook was afgeraden. Maar ja, je
weet wel, de jongens willen het nog wel eens beter
weten en dan gaat het toch soms fout. Maar het is
gelukkig toch goed gekomen en kan hij nu weer gewoon voluit meespelen. In dit team eindigde Yoeri
Tax als hoogste met 83%, gevolgd door Ruben Tempelaars met 79%, Louise Kos met 58% en Thom
Veerman met 56%. Jammer dat Ruben weg gaat, hij
gaat naar de senioren, dus zal er straks wel wat geschoven moeten worden, maar hopelijk niet te veel,
maar ook dat zal wel weer goed komen.

De percentages zijn hier keurig verdeeld Timo Weinberg en Tim Hoek hebben allebei 94% en Arianne
Boot en Jasper Tax hebben elk 83% dus dat zijn
mooie percentages.
Huizen 6:

ook zij werden kampioen in de 6e klasse, maar hier
mag ik toch wel zeggen dat dit toch wel hoofdzakelijk
te danken is aan Mak en Mod Temmet, zij staken er
toch wel boven uit en dat is ook te zien aan hun percentages Mak had 100% en Mod kwam op 96%. Het
was wel een beetje sneu voor Thijmen v Dijk, want
dat kon hij echt niet halen, maar ook hij knokte voor
de punten en dat is een goed teken, hij liet zijn hoofd
niet hangen en ging er tegenaan. Maar dat is dan het
voordeel van een teamsport, dat je dan toch kampioen kunt worden en dat stimuleert alleen maar. Alle
punten zijn belangrijk voor de puntentelling om
kampioen te worden. Thijmen kwam toch nog op
een percentage van 24%, dus heeft hij echt wel bijgedragen aan dit kampioenschap, wat behaald werd
met 11 punten voorsprong op nr 2, dus ruim genoeg.
Het is wel zo dat in dit team iets gaat wijzigen, maar
dat lijkt mij vanzelfsprekend, daar zullen Mak en
Mod hoger gaan spelen en moet er versterking worden gezocht voor Thijmen. Bij dit team komen in
ieder geval Fabio Lemson en Liquenda Molenaar,
want zij willen competitie gaan spelen.

Huizen 5:

ook zij werden met hoge cijfers kampioen, zij het
dan wel in de 6e klasse, maar dat zegt natuurlijk niks
want kampioen is kampioen, in welke klasse dan ook.
Dit is ook een heel hecht team wat het goed met elkaar kan vinden en dat is ook een voordeel.
Aan belangstelling hoeven ze in ieder geval ook nooit
te klagen want meestal zijn alle ouders (de mannen)
wel aanwezig en dat is uit en thuis, waar gebeurd dat
nog? Ik denk alleen bij Huizen, bij andere verenigingen worden de kinderen nog wel eens bij de deur
afgezet en later weer opgehaald.
We zullen wel proberen ook dit team weer bij elkaar
te houden, ook nu ze in de 5e klasse gaan spelen en
hopelijk is ook Henk Tax weer aanwezig, want dat is
dacht ik toch wel hun belangrijkste coach.
Ook voor hun zal het best even wennen zijn maar
met hun inzet moet dat wel lukken.

Dan hebben we nog ons starters team en ook zij
hebben er weer voor gevochten en zijn in de eind
uitslag geëindigd op de 10e plaats van de 15 teams
en hebben weer allemaal na de finale een medaille in
ontvangst mogen nemen. Hier liggen de percentages
wel wat uit elkaar, maar dat komt bij de starters wel
vaker voor, de een pikt het iets sneller op dan de
ander, maar gewoonlijk komt dat wel goed als zij
doorgaan. Maar Andreas gaat al niet door, hij heeft
gezegd er mee te willen stoppen.
(vervolg op blz:17)
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(vervolg van blz:16)
Dat is jammer, want hij speelde ook nog het hoogste
percentage, nl.80%
en van Mariska Krook heb ik nog niets gehoord of zij
wel doorgaat of niet, zij kwam tot 18%. Gijs Hoek
heeft wel gezegd dat hij door zou gaan, hij speelde
42%. Dus als het waar is wat ik in de wandelgangen
heb gehoord, dat ook Mariska stopt met competitie
is er geen startersteam meer en zou Gijs in de 6e
klasse als 4e man bij team 6 kunnen spelen en gezien
zijn percentage zou dat moeten kunnen.
Maar laat ik nog niet op de zaken vooruit lopen en
speelt Mariska wel.

spelen, maar dat lukte niet. Vandaar dat ik met twee
spelers naar Lichtenvoorde ging, een leuke club met
een aardig publiek en sportieve spelers. We begonnen dus met een 3-0 achterstand. Jordy verloor de
eerste partij en dus was het 4-0. Daarna werd er
geen partij meer verloren. We gingen met de winst
dus naar huis (een leuke woordspeling was geweest:
”Naar Huizen”, maar er was geen Huizer aanwezig.)
Toen we uit Hilversum vertrokken maakte Ilan de
opmerking: ”Dan winnen we maar met 7-3.” Blakend
van zelfvertrouwen gingen we dus op weg.
Als ik nu achteraf de uitslagen bekijk, dan moet ik
vaststellen dat als we met een volledig team waren
geweest we nu aan kop hadden gestaan, want de
gedoodverfde concurrent liet punten liggen. We
staan nu nog vier punten achter. Alles is dus nog
mogelijk.

Met de teamsamenstelling zijn wij nog druk bezig, ik
kan deze dus nog niet geven, maar zo gauw ik meer
weet hang ik het op in de kantine. Zoals het er nu
naar uit ziet blijven we wel 2 combinatieteams houden met Hilversum, dat is afgelopen week in de vergadering met Hilversum en met de jongens wel besproken. Maar wij moeten dit ook nog bij ons bestuur neerleggen, want zij moeten het ook nog goedkeuren, maar dat zal denk ik geen problemen opleveren. In de andere teams moet nog wel wat worden
geschoven, maar dan moet ik wel eerst alle inschrijvingen binnen hebben. En dan moet ik het natuurlijk
ook nog even bespreken met de andere leden van de
TCJ, maar zoals ik al gezegd heb, zo snel mogelijk
komt het in de kantine te hangen op jullie bord.
Dit was het dan weer deze keer wat de competitie
betreft wat ik te vertellen had, en rest mij alleen nog
jullie allemaal een heel goede vakantie toe te wensen.

De wedstrijd tegen BIT heb ik als coach moeten missen. Ik heb echter wel gehoord hoe het verlopen is.
De 8-2 winst kwam tot stand door drie winstpartijen
van Ilan en twee van zowel Axel als Maxim. Een
saignant detail is het slechte serveren van Maxim. Als
ik de verteller mag geloven serveerde hij meer fout
dan goed. Dat hij er dan toch nog twee wint, is dus
eigenlijk knap.
De tweede helft van de competitie begon weer tegen
De Toekomst. De uitslag was 9-1 en dat doet vermoeden dat het een eitje was. Dat is niet zo. Er waren toch vier wedstrijden in vijven. De onervarenheid
van de Toekomst spelers was dus duidelijk in het
voordeel van Huizen/Hilversum. Soms bespeurde ik
een beetje overschatting van eigen kunnen. Ik had
het idee dat Ilan het wel geloofde. Ilan, een tegenstander heeft ook recht om met grote cijfers te verliezen. Wacht niet af tot hij een fout maakt, maar
dicteer het spel als dat mogelijk is. Maxim stond met
10-2 voor, maar na een bijna hartaanval van mij kon
Maxim toch nog met 13-11 winnen. Axel stond leuk
te ballen, dat je dan toch een partij kan verliezen,
omdat de tegenstander beter is, is soms wel moeilijk
te accepteren. We kruipen dichter naar de koploper.
De onderlinge wedstrijd zal het kampioenschap bepalen. Die onderlinge wedstrijd vond plaats op 26
maart in Enschede. Onderweg werd er gefluisterd of
er in Enschede, zover van de Hollandse beschaving
wel leuke meisjes zouden zijn. Nou, bij het betreden
van de zaal stonden ze zo wat in de rij. Er speelde
een landelijk meisjesteam en in de overige wedstrijden waren ze ook goed vertegenwoordigd. Zowel
Maxim als Ilan begonnen aan hun wedstrijd tegen
(vervolg op blz:18)

Doen jullie wel voorzichtig en kom weer heel terug.
Jullie kunnen op elke camping en soms zelfs in bepaalde hotels en appartementen ook nog trainen,
want daar staan vaak tafeltennistafels.
De najaarscompetitie start weer op 17 September.
Namens Techn. Comm.Jeugd
Peter vd Broek
Huizen twee in het landelijk C
In december keek ik al tegen de voorjaarsvakantie
op. Het was me al jaren bekend dat de NTTB onvoldoende rekening houdt met de skivakantie. Er worden wel twee weken gereserveerd voor inhaalwedstrijden, maar daar worden meteen weer toernooien
in gepland. Dus van inhalen is geen sprake. Peter v.d.
Broek en ik hebben erg veel moeite gedaan om de
wedstrijd tegen Litac op een andere dag te laten
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(vervolg van blz:17)
Khalil vol goede moed en wonnen de eerste game,
Maxim won ook nog de tweede, maar daarna vond
Khalil het genoeg en won de overige games, hij bleef
dus weer ongeslagen. Maxim en Ilan wonnen hun
overige wedstrijdjes. Axel voegde daar nog een
winstpartij aan toe. De einduitslag was 5-5.
De wedstrijd tegen Relax 2 stond dus in het teken
van: ”willen we kampioen worden, dan is een groot
resultaat noodzakelijk". Tot 8-0 lagen we op schema.
Helaas gaven Maxim en Ilan hun laatste partijen allebei in de vijfde game onnodig weg, waardoor het 8-2
werd. Achteraf bleek dat de inhaalrace met DTS was
begonnen.

Ik zou graag eindigen met de openingstitel voor de
Voltreffer van volgend seizoen: Huizen 2 in het landelijk B, maar er is nog niets duidelijk voor komend
seizoen. Mogelijk spelen we in een heel andere samenstelling, maar misschien spelen we ook weer
alleen in het Huizen shirtje. Ik wil geen voorspelling
doen. Daarom wil ik nu besluiten met het bedanken
van MIJN spelers, voor hun inzet en vertrouwen.
Speciaal wil ik Axel Diemers bedanken voor zijn hulp
aan dit kampioenschap. Axel, ik heb je van een andere kant leren kennen, was je in het verleden een
vervelend jongetje achter de tafel, je bent nu uitgegroeid tot een volwassen speler met een sportief
hart. (wel een gebruiksaanwijzing!).

De thuiswedstrijden tegen Litac 2 en Bit.nl 2 moeten
de beslissing brengen.
Vol goed moed werd er dan ook begonnen aan de
wedstrijd tegen Litac. Maxim had een vreselijke offday en stond de eerste twee wedstrijden te spelen
als een beginneling. Toch wist hij die wedstrijden wel
te winnen. Hij ging net zo knoeien als zijn tegenstanders. Ook Ilan had het moeilijk. Het spelletje van Litac is niet ons spelletje: een noppenspeler en een
knoeier maakten het onze jongens erg moeilijk. Toch
wist ook Ilan zijn partijtjes te winnen. Alleen Axel,
vorige week goed voor drie winstpartijen had niet
terug van het geknoei. Hij kon alleen winnen van de
materiaalspeler. Ook het dubbel werd door H/H 2
gewonnen , dus weer 8-2. DTS liet weer een flinke
steek vallen, waardoor we nu op de eerste plaats
staan. Een 8-2 overwinning in de laatste wedstrijd is
genoeg om kampioen te worden, maar dan moet
DTS wel met 10-0 winnen. Het kampioenschap is dus
mogelijk.

Henk Oversteegen
Moppenhoek
Opscheppen in het leger
Er staat een paar militairen tegenover elkaar op te
scheppen over hoe hoog hun IQ wel niet is. Dan
komt er iemand naast hen staan, die al een tijdje
heeft staan luisteren. Hij zegt: "Nee jongens, het
meten van je slimheid aan de hand van het IQ is allang verleden tijd. Ze hebben allang een nieuwe eenheid gevonden: de 'tère.'"
Al die militairen knikken zo'n beetje en zeggen allemaal zoiets van: "Ja, daar hebben we wel eens iets
over gehoord."
Dan zegt de man: "Ik zal een voorbeeld geven. Einstein bijvoorbeeld, was heel erg slim. Hij was dus een
'mega-tère'. Kijk ik, ik ben niet zo slim, ik ben een
'kilo-tère'. En ja, dan heb je ook nog militairen!"

Dat kampioenschap moest dus binnengehaald worden in de laatste wedstrijd. We moesten spelen tegen BIT.nl 2. De uitwedstrijd was gewonnen met 2-8.
die uitslag hadden we ook nodig om op eigenkracht
kampioen te worden. We begonnen goed, kwamen
met 4-0 voor, liepen uit tot 7-2, alleen Maxim en Axel
hadden één keer verloren. De laatste wedstrijd tussen Ilan en de laatste speler van BIT, een invaller, zou
een eitje moeten zijn. Het was echter niet zo. Ilan
kreeg weinig vat op het spel en uiteindelijk moest
een vijfdegame de beslissing brengen. Het ging gelijk
op tot 7-7. Ilan liep langzaam uit en met 11-7 was hij
de winnaar. Het kampioenschap was een feit, op eigen kracht. Achteraf zou blijken dat 7-3 ook genoeg
was geweest, want DTS liet een steekje vallen en
won met 9-1.

Trouwerij
Een klein meisje in de kerk vraagt aan haar moeder:
"Waarom heeft de bruid witte kleren aan?"
Haar moeder zegt hierop: "Wit is de kleur van de
pracht en dit is de prachtigste dag van haar leven."
Waarop het kleine meisje zegt: "Maar waarom heeft
de bruidegom dan zwarte kleren aan?"
Schiettent
Een dronken man gaat naar de kermis. Bij de schiettent schiet hij in de roos en krijgt als prijs een waterschildpadje. De volgende dag gaat de dronken man
weer naar de kermis. (vervolg op blz:19)
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Een dwerg in een café

(vervolg van blz:18)
Bij de schiettent schiet hij weer in de roos en krijgt
weer een waterschildpadje. De derde dag gaat hij
weer naar de kermis en schiet bij de schiettent in de
roos. Maar dit keer krijgt hij als prijs een teddybeer.
"Hé," zegt de dronken vent, "zijn de gevulde koeken
op?"

Er komt een dwergje een café binnen en gaat naar
de toog, die nogal hoog voor hem is en al springend
bestelt hij: "Eén limonade.... één limonade," maar
van de andere kant van de toog komt geen reactie.
Dan begint hij opnieuw te springen en roept: "Eén
limonade...." Nog steeds geen reactie... "Toch maar
eens achter de toog gaan kijken," denkt hij bij zichzelf....
En daar ziet hij een ander dwergje springend roepen:
"Een witte of een gele.....?"

Opiniepeiling
Vorige maand hield de VN een wereldwijde opiniepeiling. Om het eenvoudig te houden werd er slechts
1 vraag gesteld: "Zou U alstublieft uw eerlijke mening
willen geven over de oplossingen voor het tekort aan
voedsel in de rest van de wereld?"
Dit bleek echter een verkeerde vraagstelling te zijn,
waardoor deze opiniepeiling jammerlijk is mislukt,
want:
In Afrika, wisten ze niet wat "voedsel" was.
In Oost-Europa, wisten ze niet wat "eerlijk" was.
In West-Europa, wisten ze niet wat "tekort" was.
In China, wisten ze niet wat "mening" was.
In het Midden-Oosten, wisten ze niet wat "oplossingen" zijn.
In Zuid-Amerika wisten ze niet wat "alstublieft" was.
In de VS wisten ze niet wat "de rest van de wereld"
was.

Samen in een luchtballon
Er zaten eens een Nederlander, een Belg en een
Duitser in een luchtballon. De Nederlander gooide
een appel naar beneden en zei: "Die hebben wij niet
meer nodig."
De Belg gooide een hamer naar beneden en zei: "Die
hebben we niet meer nodig."
De Duitser gooide een bom naar beneden en zei:
"Die hebben we niet meer nodig."
Even later waren ze geland en kwam er een man
aangelopen die zei: "Ik had mijn appel op en had nog
steeds honger en toen viel er nog een appel uit de
lucht."
Daarna kwam er nog een man aanlopen en die zei:
"Ik was mijn hamer kwijt en toen kwam er zomaar
een hamer uit de lucht vallen."
Toen kwam er een vrouw lachend aanrennen en zei:
"Ik liet een scheetje en toen ontplofte de hele flat!"

Voor in je Agenda
Wanneer:
07 mei
14 mei
21 mei
21 mei
26 mei
27 mei
28 mei
03 juni
04 juni
11 juni
11 juni
13 juni
18 juni
25 juni

Wat:
Ouder/kind toernooi
Jeugd uitje naar WK Rotterdam
Clubkampioenschap
Vrijwilligers uitje
Laatste training
Laatste training
1e Midd. Meerkamp. H'sum.
Start zomeropening
Minimeerkamp
Deadline Voltreffer
Gooimeercup bij TTV Huizen
Phoenix Prinsenstad toernooi
2e ronde midden meerkamp
Finale midden meerkamp
Voor de actuele agenda kijk dan op www.ttvhuizen.nl
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Voor wie:
Jeugd & Senioren
Jeugd
Jeugd
Senioren
Jeugd
Jeugd
Jeugd
Jeugd & Senioren
Jeugd
Jeugd & Senioren
Jeugd
Senioren
Jeugd
Jeugd

