50e JAARGANG VAN

DE VOLTREFFER

CLUBBLAD VAN

Nadat alles op stencil was getypt moest het worden
uitgedraaid op een stencilmachine en dat gebeurde bij
mijn werkgever Accountantskantoor Welter in Bussum
illegaal in de avonduren. Hoe ging dat in zijn werk. De
stencil werd vastgezet aan de stencilmachine en dan
ging je draaien ( elektrisch ) maar tussen elk blad
moest een karton komen omdat de inkt niet meteen
droog was en u kunt zich voorstellen dat dan het hele
kantoor met stapels waren bezaaid. Helaas werd ik op
een avond betrapt door de baas maar toen ik zei dat
het voor de vereniging was had hij er vrede mee.

50e jaargang, nummer 1, maart 2016
50 jaar De Voltreffer
Een paar weken terug kreeg ik een telefoontje van de
redacteur van de Voltreffer met de mededeling dat
het dit jaar 50 jaar geleden is dat het eerste clubblad
van de TTV Huizen verscheen. Op zich een belangrijke
mededeling maar daar bleef het niet bij. Hij was eens
gaan verdiepen wie er allemaal redacteur van het
clubblad was geweest en kwam daar ook mijn naam
tegen. Ik moest zelf heel diep graven in mijn geheugen
( zal wel met de leeftijd te maken hebben ) maar mijn
lieve echtgenoot kon zich dat nog heel goed
herinneren. Heel lang is dat niet geweest ( 2 jaar )
maar ik werd nog even pijnlijk op wat ongemakken in
huize Visser gewezen. Wel het uitbrengen ( stencilen )
heb ik lang gedaan.

Omdat we steeds meer met de stencilmachine gingen
werken werd er een aangeschaft door de club en die
kwam in huize Visser te staan.
En daar komt nou het ongemak vandaan. Want
stencilinkt is/was troep. Als het aan je kleren kwam
was het einde kleren. Het was dus zaak om niet in je
beste pak te gaan stencilen. Wat ook wel eens
gebeurde dat tijdens het ronddraaien van de
stelmachine de stencil vastliep met het gevolg dat je
alles wat daarop stond weer opnieuw moest typen.
Maar nu komt het waar ik door mijn echtgenoot nog
fijntjes op gewezen werd.
De stencilmachine had zijn beste tijd gehad en op een
avond is hij laat ik het maar netjes zeggen
kapotgegaan met het gevolg dat de vloerbedekking
van de werkkamer onder de stencilinkt kwam te
zitten. Ze zegt nog op de dag van vandaag dat ze een
kamer vloerbedekking tegoed heeft van de club. Ik
denk dat het er nooit van zal komen maar je weet
maar nooit.
Nadat ik zelf de kamer nodig had voor mijn twee
kinderen is de stencilmachine verhuisd naar Geert
Molenaar op zijn zolder en daarna naar Rien van der
Putten.

Want in het verleden was het niet gemakkelijk om een
clubblad uit te brengen vergeleken bij de huidige tijd.
Het clubblad werd aangeleverd op velletjes papier en
daar waren handschriften bij waar een dokter ook niet
uitkwam. Vooral de stukjes van Piet Knop hebben heel
wat hoofdbrekens gekost bij mij en de anderen, vooral
als dat op zondagmiddag geschreven werd. Dan werd
dat getypt op stencils en als je dan een fout maakte
kon je dat alleen corrigeren door met een soort
nagellak het weg te halen, op te laten drogen en dan
opnieuw erover het goede woord typen. Wat is het nu
een verademing. Spellingscontrole bestond toen niet
met andere woorden niet alles werd vlekkeloos
getypt.
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Oud redacteur (1971-1972)
Jan Visser
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De competitie is alweer in volle gang. Bij de jeugd zien
we halverwege de competitie dat het eerste jeugdteam het moeilijk heeft in hun poule. Het derde team
heeft kans op het kampioenschap. Bij de senioren zien
we na de vele kampioenschappen van vorig seizoen
dat vele teams een pittig seizoen meemaken. Het eerste herenteam doet prima mee in hun poule in de
landelijke derde divisie, het kampioenschap ligt net
buiten het bereik maar de tweede plaats behoort tot
de mogelijkheden. We stimuleren vanuit het bestuur
een sportieve positieve sfeer tijdens alle competitiewedstrijden, laten we er met zijn allen iets moois van
maken.

Vanuit het bestuur
In 2016 staat voor de TTV Huizen jeugd ledenwerving
hoog in het vaandel. Februari zijn onder het project
“Mét sport groot!” weer tafeltennisclinics gegeven
samen met MJ tafeltennis voor drie basisscholen. Dit
keer werd dit gedaan met basischolen de Parel,
Tweemaster Koers en Tweemaster Holleblok. Op vrijdag 25 maart wordt er een Open Dag georganiseerd
met tafeltennisclinifcs. In de komende periode is de
vereniging ook elke zaterdag geopend van 10.00-12.00
uur om onder begeleiding kennis te maken met de
tafeltennissport, tevens is er dan de gelegenheid om
tegen de tafeltennisrobot te spelen. Andere initiatieven die momenteel lopen zijn tafeltennis werving
activiteiten tijdens de Koningsspelen. Ook zijn we uitgenodigd voor de sportmarkt van Kinderopvang Huizen Sport BSO “Jump in” welke 20 juli gepland staat bij
het SV Huizen terrein. Doelgroep van dit evenement
zijn alle kinderen van 4 tot 12 jaar uit Huizen en omstreken.

Op de afdelingskampioenschappen Midden voor de
jeugd welke afgelopen januari werden gehouden bij
TTV Hilversum wist Elwin Huiden de felbegeerde titel
Algemeen Kampioen Midden Nederland Jeugd in de
wacht te slepen, Elwin een supermooie prestatie gefeliciteerd. In januari werd weer de Algemene Clubkampioenschappen senioren gespeeld. Na een aantal jaren dichtbij te zijn geweest greep Quinten van Dissel
dit jaar echt de macht. Door in de finale Patrick Visser
te kloppen mag Quinten zich dit jaar Clubkampioen
van TTV Huizen noemen. Vers van de pers is de winst
van het jeugd A-ranglijsttoernooi in Den Haag door
Elwin Huizen (eh Huiden) welke gehouden werd op 13
maart.
Op het vrijwilligersfront is de ZKC op zoek naar het
uitbreiden van de groep van barvrijwilligers en
schoonmakers voor de maandelijkse schoonmaak.
Vragen hierover en aanmelden hiervoor kan voor barvrijwilliger bij Quinten van Dissel en voor de schoonmaak bij Kees Visser. Natuurlijk kan ook 1 van de bestuursleden worden benaderd voor informatie.

De voorbereiding van de Algemene Leden Vergadering
(ALV) welke gepland staat op maandag 4 april vanaf
20.00 uur in de Kloef is grotendeels achter de rug. De
ALV-set is onderweg naar alle geinteresseerden welke
bekend zijn bij de secretaris. Op het mededelingsbord
in de kantie hangt een inschrijflijst voor leden welke
ook geinteresseerd zijn deze ALV-set te ontvangen.
Zeer positief is dat we Jurriaan Dekker bereid hebben
gevonden om de vrijkomende functie van penningmeeester op zich te willen nemen. Jurriaan zal tijdens
de ALV door het bestuur worden voorgedragen voor
deze functie. Het bestuur hoopt dat zoveel mogelijk
leden interesse tonen in het wel en wee binnen onze
vereniging en hopen dan ook op een goede opkomst.

Robert Bunschoten
Voorzitter

Bestuur in 1969
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HUIZEN

UITNODIGING
ALGEMENE LEDEN VERGADERING
TAFELTENNISVERENIGING
HUIZEN

Maandag 4 April 2016
“DE KLOEF”
20.00 uur
Degenen die vorig jaar op de A.L.V. aanwezig waren krijgen automatisch de totale verslagen.
Belangstellenden zijn van harte welkom en kunnen een exemplaar ontvangen door zijn/haar naam te noteren
op de intekenlijst in de kantine. U ontvangt dan de volledige verslagen thuis.

AGENDA ALGEMENE LEDEN VERGADERING
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7

Benoeming kascontrolecommissie
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Begroting 2016
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www.henkmolenaarinstallatie.nl
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Kampioenen najaar 2015

E.M.T. Administratiekantoor oliebollen
toernooi 2015 voor leden.

Na de poules werden de hoofdprijzen van de loterij
getrokken en kregen
de kampioenen een bloemetje uitgereikt.

Met 44 deelnemers voor dit toernooi mogen we
gerust spreken van een mooie opkomst. Tevens was
dit een prima aantal om een mooie indeling te
maken. 4 poules van 5 en 4 poules van 6 wat ook
mooi in de zaal kon. Poules van 6 op 2 tafels elk en de
poules van 5 op 1 tafel, zodat we mooi 2 zalen met 6
tafels gevuld hadden staan.

Toen kon er weer doorgegaan worden met het toernooi. De nummer 1 en 2 van de poules gingen door
naar de laatste 16 (Eén uitzondering hierop
was dat de nummer 3 uit poule 2 (Jurriaan) doorging
daar de nummer 2 uit voorzorg niet verder speelde)
Van deze 1/8 finales werden 3 partijen in 3-2, 4
partijen in 3-1 en één in 3-0 beslist. De verliezers van
deze ronde kregen allemaal een doos merci uitgereikt
voor de prestatie om bij de laatste 16 te komen.
De winnaars van de 1/4 finales (Peter, Frank, Jasper
en Edwin) gingen uiteraard door naar de 1/2 finales
en de verliezers (Nico, Ruben, Jurriaan en Danny)
naar de verliezers ronde om voor plek 5 tot 8 te
strijden. Met kanttekening dat de boodschap van de
verliezers ronde te laat aankwam bij Danny en dus
al onder de douche stond en dus niet meer verder
speelde.
Frank en Edwin kwamen als winnaar uit de 1/2 finale
en konden dus het tweede duel tussen hun tweeën
gaan uitvechten daar ze beide uit poule
8 kwamen. In de poule had Edwin met 3-2 gewonnen (11-9, 8-11, 11-8, 8-11 en 8-11) en dat beloofde
dus weer vuurwerk voor de finale.
(vervolg op blz: 15)

De poules bestonden uit de volgende deelnemers
genoemd in volgorde van de uitslag van de poule.
1. Quinten van Dissel, Piet Knop, Elwin Huiden, Michiel
van Amersfoort en Kees Visser.
2. Bram Gerritse, Jeroen Blok, Jurriaan Dekker, Timo
Weinberg en Henk Overstegen.
3. Ruben Tempelaars, Kevin Kos, Bert Jongerden, Patrick Visser en Henk Schaap
4. Robert Smit, Robert Bunschoten, Jan van Wessel,
Yoeri Tax, Joop Manussen.
5. Jasper Tax, Peter Keyer, Pieter Kos, Henny Dekker,
Daniël Lefevre en Rob Barendregt.
6. Guus Weinberg, Nico Sentini, Marcel Molenaar,
Irma de Heer, Harry Kempers en Gerben de Jong.
7. Danny Harthoorn, Hans le Poole, Jerry van Leeuwen, Marco van der Pol, Thijs Fennis en Paul Dekker.
8. Edwin van Dijk, Frank Hagen, Cees Lam, Arne
Keißling, Monique Kievith en Pieter Bosch.

(Foto: Marcel Molenaar)
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Hoogen met gelegenheids dubbel partner Franek
Bober de halve finale, anders hadden we een Huizers
finale gehad.

(vervolg van blz: 14)
Er werd op hoog niveau gespeeld (een 2de klasse
wedstrijd waardig) maar hier kon Edwin alle games op
zijn naam schrijven (9-11, 7,11 en 9-11).

In de enkel werd er net als de week ervoor ook 1 prijs
gepakt, die was voor Patrick Visser, die werd 2de in de
verliezersronde van enkel 1.

Piet Knop mocht dus voor het eerste jaar de Piet Knop
bokaal uitreiken aan de nieuwe oliebol "Edwin van
Dijk".

Met vriendelijke groet
T.C.S.
Edwin van dijk

Voor de volledigheid hier nog even de andere
plaatsen 2 t/m 7: Frank Hagen, Peter Keyer, Jasper
Tax, Jurriaan Dekker, Nico Sentini, Ruben
Tempelaars en Danny Harthoorn. Tevens mochten de
oliebol en deze 7 nog een prijs uitzoeken.

Algemene clubkampioenschappen 2016
T.T.V. Huizen
Na een wat rommelige start (Lees mensen die last
minute nog op komen dagen zonder ingeschreven te
zijn en toch mee willen doen, of niet op komen dagen
zonder af te melden) werd er uiteindelijk gespeeld in
twee zeskampen en twee vijfkampen, oftewel 22
deelnemers.

Names de T.C.S.
Bram Gerritse
Afdelingskampioenschappen
Op 10 en 17 januari 2016 zijn er weer de jaarlijkse
afdelingskampioenschappen gehouden in Hilversum.
Op 10 januari was het voor de lagere ratings klasse en
17 januari werd het voor de hogere ratings gehouden.
We hadden in totaal 16 deelnemers.

De nummers één en twee van de poule gingen door
naar de kwartfinales. Dit ging keurig volgens plaatsing.
Even voor de volledigheid hier de uitslagen van de
verschillende poules startend met de winnaar.
Poule A: Quinten van Dissel, Ferry de Hoogen, Frank
Hagen, Marcel Molenaar, Geert Molenaar, Berg
Jongerden

De deelnemers van de lagere rating die meededen
waren Marcel Molenaar, Robert Smit, Cees Lam, Peter
Keijer, Marco van de Pol, Ruben tempelaar, Bram Gerritse, Irma de Heer, Edwin van Dijk.

Poule B: Patrick Visser, Jerry van Leeuwen, Pieter
Bosch, Bert v/d Zwaan, Bram Gerritse
Poule C: Nico Sentini, Danny Harthoorn, John Ouderdorp, Jan van Wessel, Peter Keijer
Poule D: Michiel van Amersfoort, Ruben Lam, Robert
Bunschoten, Monique Kievith, Rob Barendregt, Hans
le Poole

We begonnen die zondag om half tien met de dubbel
poule en daarna gingen we de enkels spelen. Cees
Lam en Robert Smit dubbelden samen, maar vanwege
gezondheidsproblemen van Robert Smit kon de dubbel helaas niet doorgaan. In de dubbel zijn Marcel
Molenaar en Edwin van Dijk eerste geworden in de
Dubbel klasse 3

Twee kwartfinales werden in 3-0 beslist door Nico en
Danny ten koste van Ruben en Michiel. De andere
twee werden met 3-1 gewonnen door Quinten en
Patrick ten koste van Jerry en Ferry. De halve finale
tussen Danny en Quinten werd met 3-0 beslist in het
voordeel van Quinten en Patrick deed hetzelfde ten
koste van Nico.

In de enkels hebben we helaas maar 1 prijs kunnen
pakken en die was voor Bram Gerritse die pakte de 1e
prijs in de verliezersronde van enkel 6. Al met al was
het een gezellige dag.
Op 17 januari waren dan eindelijk de hogere ratings
aan de beurt, hier deden aan mee: Nico Sentini, Ferry
de Hoogen, Danny Harthoorn, Ruben Lam, Jurriaan
Dekker, Robert Bunschoten, Elwin Huiden,

Quinten trok aan het langste eind in de spannende
finale 9-11, 11-8, 11-8, 8-11, 12-10 en mag zich dit jaar
clubkampioen noemen

Eveneens als de lagere een week daarvoor begonnen
die ook met de dubbel en vielen daar in de prijzen
Robert Bunschoten met Jurriaan Dekker, zij wonnen
de 2e prijs van dubbel 2. Helaas verloor Ferry de

Names de T.C.S.
Bram Gerritse
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In 1970 moest er nog voor …

Eerste kritiek op de voltreffer (1969)
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Omgang met de materialen
Ik wil het toch nog een keer proberen om iets te melden m.b.t. onze materialen.
Ik vraag mij af of het nou zo moeilijk is om de tafels
met netposten en netjes bij elkaar te houden dat
scheelt een heleboel gezoek bij het opzetten van de
tafels bij kompetitie wedstrijden.
Het is zo dat bij tafel 1 de beste netpost en netje horen en dat gaat zo verder qua kwaliteit.

Als de afzettingen uit de kast worden gehaald zorg
dan dat de meeste tafels er uit zijn dat je ze niet allemaal over de tafels hoeft te tillen een stuk makkelijker
en veiliger voor de tafels er zit zo een beschadiging in
de tafel en dat is echt niet nodig.
Er staat voor een kapitaal in de kast en dat is echt niet
zo even te vervangen.
Dus mijn vraag wil iedereen daar op letten scheelt een
hoop ergernis en de spullen gaan langer mee.

Ook hoop ik dat niet iemand een netje wat bij post 3
hoort zomaar weghaalt en ergens anders opzet want
dan klopt de kwaliteit niet meer.
De vakjes in de kast zijn allemaal genummerd en iedereen kan lezen dan is het toch niet zo moeilijk om
de post met hetzelfde nummer daar in te leggen of
heb ik nu te veel gevraagd.
En als het kan en niet te veel werk is zou het dan mogelijk zijn om het netje even netjes op te rollen in
plaats van het op te frommelen en er in te gooien, het
duurt maar 1 minuut langer en het net gaat langer
mee.

Peter v/d Broek

Aankondiging vrijwilligersuitje
De datum van het vrijwilligersuitje is vastgesteld op
zaterdag 21 mei a.s.
Houd deze datum dus vrij in (jo)uw agenda!
Nadere info volgt.
Namens de ZKC,
Robert Smit

Toen hadden we een commisie voor (1970)

17

Crisis in 1972

Moeizame start seniorenteams in begin
2016

Huizen 4: In het Najaar op 1 punt na geen kampioen
geworden na een thriller van een wedstrijd tegen Shot
2, uiteindelijk hebben zij toch de kans gekregen om te
mogen promoveren. Ze doen het zeker niet verkeerd
en hebben alles in eigen hand om erin te blijven, zolang er gestreden word en de punten worden binnen
gehaald is het zeker mogelijk!

Waar het in het najaar van 2015 voor de wind lag met
4 kampioensteams zo moeizaam is het in het voorjaar
van 2016, bijna alle gepromoveerde teams hebben het
behoorlijk zwaar en moeten vrezen voor degradatie.
3e divisie
Huizen 1: Sterk begonnen aan de competitie met een
9-1 overwinning op Rega (een degradatiekandidaat)
vallen een beetje terug. Met de capaciteiten van dit
team is niks mis er valt nog genoeg uit te halen en wie
weet rijden ze uiteindelijk met de Platte kar door Huizen aan het eind van de rit.

2e klasse
Huizen 5: Overtuigend kampioen geworden in het
Najaar, in het voorjaar loopt het een beetje stroef,
halverwege op een 5e plek. Met de sterkte van dit
team moet het toch wel kunnen om zich te kunnen
handhaven, laten we het hopen de 2e speelhelft.

Hoofdklasse
Huizen 2: Afgelopen Najaar eindelijk kampioen geworden in de 1e klasse waar al zolang naar gesnakt
werd, hebben het zwaar op een treetje hoger, met
maar 20 punten uit 6 wedstrijden lijkt degradatie niet
meer af te wenden.

3e klasse
Huizen 6: Jaar in jaar uit steevast in de middenmoot,
mogen nu flink aan de bak om degradatie te ontlopen,
met 21 punten uit 6 wedstrijden kan het wel vrij matig
genoemd worden. Deze mannen kunnen veel beter en
laten we hopen dat aan het eind van de rit de mannen
aan de goeie kant van de streep staan.

1e klasse
Huizen 3: Al jaren uitkomend in de 1e klasse, lijken het
dit seizoen ook prima te vinden door zich in de middenmoot te nestelen , simpel weg op safe spelen en
de punten binnen blijven halen voor het geval er calamiteiten ontstaan.

Huizen 7: De heen en weer van de vereniging hebben
het ook dit jaar zwaar in de 3e klasse, de kampioen van
het najaar doen het stukken beter dan de vorige periode in deze klasse en mij lijkt het dat dit team zich
echt wel kan handhaven. 4 wedstrijden te gaan alles is
nog mogelijk!
(vervolg op blz:19)
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(vervolg van blz: 18)
4e klasse
Huizen 8: In het najaar als een nieuw team samen
gesteld, werden met groot overmacht kampioen in de
5e klasse, dit jaar is het team veroordeeld om te moeten spelen tegen degradatie, maar in deze poule is
alles mogelijk, als nummer 5 is het verschil maar 8
punten met de koploper dus alles is nog mogelijk.
Word vervolgd…

Huizen 11: Jarenlang draait dit team mee in de bovenkant van het schema, vorig jaar werd het in de laatste
wedstrijden beslist in het nadeel van deze mannen en
vrouw en nu staan ze ook bovenaan, ik moet wel zeggen de nummer 3 in deze poule hebben nog 2 wedstrijden tegoed, de spanning zal hoog liggen tot de
laatste bal geslagen is!

5e klasse
Huizen 9: Elk jaar is weer gebleken dat het team een
stabiele subtopper is in de poule, met de 3e plek halverwege de competitie zullen zij waarschijnlijk niet
veel hoger klimmen. Maar zoals het spreekwoordelijke gezegde luidt, de bal kan raar stuiteren.
Huizen 10: Ook dit team draait elk seizoen mee in de
middenmoot, met Rookie Tim in de gelederen zullen
zij naar verwachting op de 4e plek eindigen

6e klasse
Huizen 12: Zou het dan toch gebeuren? Een huldiging
bij het gemeentehuis, tot nu toe draait dit team stabiel met een veilige 1e plek halverwege is het natuurlijk nog niet gespeeld maar als dit team stabiel blijft
spelen is de kans wel groot! We gaan het zien over
enkele weken! Keep on Fighting!
Nico

Nieuwe speelruimte aangeboden (1973)
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Tussenstand senioren voorjaar 2016

3e divisie poule C
US 2
De Sprint 1
Litac 1
Huizen 1
Alexandria '66 3
Rega 1
1e klasse Poule B
VTV 3
TTVN 1
ATC Almere 2
Huizen 3
Almeerspin 2
De Schans 1

4-32
4-24
4-23
4-23
4-13
4-5

6-39
6-37
6-28
6-26
6-26
6-24

2e klasse Poule G
Gispen 2
Hilversum 7
Elan 4
Vlug en Vaardig 1
Huizen 5
TTVN 2

6-45
6-29
6-28
5-27
6-22
5-19

3e klasse Poule D
Vitac 1
De Vaart 1
Shot 5
Gispen 5
Huizen 7
Hilversum 13

6-48
6-36
6-28
6-25
6-24
6-19

5e klasse Poule F
Bijmaat 6
Vitac 2
Huizen 9
Over t Net 8
Veenland 2
De Vaart 3
5e klasse Poule J
Huizen 11
REGA 5
ATC Almere
Over t Net 6
Hilversum 18
Shot 9

6-43
6-37
6-35
6-21
4-19
6-15

7-41
6-35
5-34
6-28
6-21
6-21

Gijs
Frank
Patrick
Elwin
Invaller
Dubbel

Jerry
Ferry
Monique
Geert

89%
17%
50%
58%

78%
61%
27%
17%

Dubbel

Marcel
Frank
Yoeri
Edwin

40%
17%
17%
60%

Dubbel

Rob
Kees
Cees
Nicole

17%
67%
50%

Dubbel

Peter
Timo
Gerben
Henny

67%
60%
50%
44%

Dubbel

6-44
6-37
6-32
6-30
6-20
6-17

Michiel
Ruben
Danny
Nico
Invaller
Dubbel

40%
13%
11%
53%

1e klasse Poule A
UTTC 1
SVE 5
Shot 2
Hoogland 1
Huizen 2
NSV 1

6-47
6-37
5-27
6-25
6-24
5-10

Robert
Jurriaan
Henk
John

47%
58%
25%
40%

3e klasse Poule A
Goodluck 1
Hilversum 10
Almere United 1
Almeerspin 5
Huizen 6
Lttc 3

6-43
6-38
6-37
6-23
6-21
6-18

Bert
Pieter
Ruben
Robert
Thijs
Dubbel

22%
56%
50%
33%
17%

4e klasse Poule E
Veenland 1
WIK 2
ATC Almere 7
Hilversum 16
Huizen 8
Woerden 8

6-36
6-35
6-34
6-31
6-28
6-16

Manuela
Marco
Jasper
Kristel
Jeroen
Dubbel

47%
50%
67%
40%

5e klasse Poule D
Over t Net 5
TOVO 2
Bunshot 3
Huizen 10
Overhees 2
Hoogland 6

6-45
6-44
6-39
6-23
6-15
6-14

Henk
Pieter
Tim
Bert

20%
67%
56%
33%

6e klasse poule J
Huizen 12
DTV Smash 1
Woerden 10
Laren 5
Vlug en Vaardig 5
TOVO 4

Harry 83%
Bram 67%
Paul 43%
Monique 0%
Dubbel

Hoofdklasse Poule A
Hilversum 5
SVE 4
Shot 1
HTTC 1
Huizen 2
Gispen 1

20%

20

7-45
7-37
6-35
6-34
6-21
6-18

Dubbel

Dubbel

Arne
Hans
Ingeborg
Irma
Nico L
Dubbel

100%
80%
50%
8%

Tussenstand jeugd en senioren (1974)
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Wat is er een hoop veranderd (1973)
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Vanuit het bestuur (1973)

Sponsors in de voltreffer (1974)
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Er is niks veranderd met de indeling
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Maar voor het Oliebollentoernooi, waren de gourmetpakketen van Slagerij Koelewijn.
Daarnaast waren er nog zo’n kleine 100 andere cadeaus, waardoor eigenlijk iedereen wel in de prijzen
viel.

Vrije week toernooi
Op 26 februari werd er weer een vrije week toernooi
gehouden er waren daarvoor vier deelnemers . waaronder Nico Sentini, Robert Bunschoten, Marcel Molenaar en Edwin van Dijk
De uiteindelijke winnaar was Nico Sentini met geen
verlies partij die avond. De anderen hadden ieder 1
wedstrijd gewonnen en allemaal van een ander en
aangezien er geen games standen waren ingevuld
kunnen we de nr 2 tot nr 4 niet bepalen. Na het toernooitje werden we nog ff uitgedaagd door Robert
Bunschoten om een spelletje Onderuit te gaan spelen,
helaas waren we daar niet tegen op gewassen en was
het wel te merken wie dat vaker heeft gespeeld .

Al deze presentjes zijn natuurlijk niet vanzelf naar
onze club gekomen. Deze zijn geregeld door vier mensen die ongeveer iedere hoek van ondernemend Huizen zijn afgegaan, op zoek naar gulle gevers. Jeroen
Blok, Robert Smit, Gerben de Jong en ondergetekende
waren deze prijzenjagers. Via deze weg heel hartelijk
dank voor de inzet, onmisbaar voor een geslaagde
loterij!
Laten we ook de lotenverkoopsters Suzanne Bunschoten, Kirsten Vlaanderen en Tamara Oosterhof niet
vergeten. Want zonder hen, was niemand met een
prijs naar huis gegaanJ.

Namens de T.C.S
Edwin van Dijk
Geslaagde Oliebollenloterij 2015

Al met al mogen we weer terugkijken op een geslaagde loterij, met een mooie opbrengst voor de clubkas.
Dit is allemaal mogelijk gemaakt door onze sponsoren,
dus nogmaals hartelijk dank daarvoor!
We hopen ook dit jaar weer minimaal het jaar zo goed
te kunnen afsluiten!

Zoals ieder jaar hielden we, traditiegetrouw als we
zijn, aan het eind van vorig jaar de EMTOliebollenloterij.
Het is bijna verbazingwekkend hoe gul de ondernemers toch steeds weer zijn. Ook dit keer waren de
hoofdprijzen niet van de poes. Deze bestonden onder
andere uit 2x bon van Le Beau Geste, 2x vuurwerkpakket van Tuincentrum Rebel en 1x klimbon van
Coronel. Niet voor de loterij,

Namens de PAC,
Ncole van Beurden

Ledenstop in 1974
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DAME S EN H EREN KAPPE R

SANITAIR

t /m 18 jaar: 10 euro
Wedekuil 19

ELEKTROTECHNIEK

CENTRALE VERWARMING

DAKBEDEKKING

Loodgieterswerk

Sanitair

Centrale verwarming

Zonnepanelen

Elektrotechniek

Zonneboilers

Dakbedekking

(om de hoek bij de Zomerkade)

1273 SC Huizen
035 - 526 25 12

www.schipperbvinstallatie.nl
*OEVTUSJFXFHt"+)VJ[FOt

Te M

Ook voor uw gordijnmode
Oude Raadhuisplein 2
1271 RH Huizen
Tel. 035 - 526 27 76

t UBQJKUFO t WJOZM t MBNJOBBU t HPSEJKOFO t [POXFSJOH t
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Ve n t i l a t i e
Sanitair
Wa t e r
Gas
Dak
C.V.

MARKTDAGEN
donderdag

vrijdag

zaterdag

Wilhelminaplein
Bussum

Centrum
Laren

Oude Raadhuisplein
Huizen

Logo Huizen - Botterstraat 33 - 1271 XL Huizen
Tel. 035 - 5251798 / 035 - 5250246, Fax. 035 - 5265724
Email. info@logohuizen.nl

oogzorg & brilmode
Oude Raadhuisplein 4,1271 RH Huizen
Tel. 035 - 525 38 55 | plein@vandentolopticiens.nl
Oostermeent
-Oost 84, 1274 SN Huizen
Tel. 035 - 525 38 53 | oostermeent@vandentolopticiens.nl

SCHOONHEIDSSALON

ww w.vandentolopticiens.nl

* div. gezichtsbehandelingen
* benen harsen

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

RADIO - TV

* pedicure
* manicure

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

* zonnebank

Lindenlaan 105A

J. Spier en Zonen

1271 AZ Huizen

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

035-5242297
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Feest in 1976 maar vanaf 1974 werden de
illustaties met de hand getekend door
Frits Schrijvers.

28

Arie Rebel oprichter van TTV kreeg van
Jaap Roeten en speld tgv erelidmaatschap,
de onderste foto is een toernooi in De Bun.
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Bestuur in het jublieum jaar 1976

v.l.n.r Rien van Putten Ruud Jongerden Bert Jongerden Piet Knop Chris van Leeuwen Jan Visser en Jaap Roeten

Hobbieeezz
Op aandringen van mijn broer Frans, die gestimuleerd
werd door Nico Luiks, ben ik gaan tafeltennissen, recreatief op de donderdagavond. Eerst de training van
Ina en Henk, dan vrijspelen en dan aan de bar nog
even gezellig napraten met een biertje en een gezellig
gevarieerd gezelschap.

Nou Irma echt bedankt, maar niet heus!
Een schrijver ben ik niet en ik heb ook niet de intentie
om het ooit te worden, een mooi "non-fictie" boek
vind ik wel prettig om te lezen.
Maar goed, ik zal het maar proberen.

Nog andere sportieve hobby's zijn wandelen en fietsen (geen wielrennen).
Het wandelen doe ik een paar uur in de week alleen,
soms met een vriend of vriendin.
Een paar keer per jaar een paar dagen achter elkaar
met rugzak via LAW paden.
Mijn langste wandeling was een voetreis naar Rome in
2006, een zeer indrukwekkende ervaring.
Het fietsen, m.n. fietsvakanties is ook een zeer mooie
hobby. vervolg op blz 31)

Vanaf mijn zesde jaar heb ik gevoetbald bij RK LVV in
Laren. (bij Henk, onze zeer gemotiveerde tafeltennistrainer, wel bekend) Dat heb ik gedaan tot mijn 35ste,
toen was het welletjes m.n. door de grote kans op
blessures door het steeds hardere spel. Een paar jaar
zaalvoetbal voldeed niet echt, ook door de hardheid
van het spel.
De derde helft was altijd wel erg gezellig.
Vanaf mijn 24ste ben ik gaan badmintonnen, eerst
recreatief en na 2 jaar heb ik ook competitie gespeeld. Dat was zeer gezellig en dit heb ik gedaan tot
mijn 60ste. Toen ben ik met badmintonnen gestopt
vanwege een elleboogblessure.
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(vervolg van blz 30)
Dit doe ik al jaren met mijn vrouw, Joke. Startend
vanaf ons huisadres zijn we al een paar keer naar
Denemarken, Duitsland en Frankrijk geweest. In 2014
reed ik alleen naar Florence op de fiets.
Nog een soort hobby van mij is het oppassen op mijn
kleinkinderen.
Een keer in de week naar Utrecht (op de fiets) op mijn
kleindochter Merel, van 1 jaar, en een keer in de week
in Bussum op mijn kleinzoon Tjebbe, van 6 jaar.
Zo ik vind dat ik genoeg over mijzelf geschreven heb
en geef het stokje door aan mijn lieve broer Frans
Frans succes, jij bent een betere schrijver (ik een betere tafeltennisser????)
Ruud Wikkerman

Toch weer niet (1976)
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Briefwisseling met de gemeente (1976)
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Team 1 bestaande uit Thijmen van Dijk, Luca Wagenmakers en Liquenda Molenaar. Zij hebben het heel
moeilijk en staan dan ook op de laatste plaats met
zelfs 10 punten achterstand op de volgende .
Ik hoop wel dat zij allemaal nog doorgaan in het volgend seizoen, al hoewel ik hierover ook al weer mijn
twijfels heb. Dus jongens denk niet te lang na maar
zeg gewoon ja tegen de volgende competitie en ga
gewoon lekker door met spelen.
Team 2 zij doen het wel wat beter en staan op dit
moment op de 3e plaats en dat is dan na 4 wedstrijden. Dit team bestaat uit Ricardo Romijn, Bart Swinkels en dan nog Koen Gerards en Daniël Pejic.
Zij staan op de 3e plaats, ik hoop dat ook dit team volgend seizoen weer lekker doorgaat.

Competitie jeugd
Er moet weer wat worden geschreven in de Voltreffer
over de spelende jeugd in de competitie.
Dat wordt steeds moeilijker en ook nog minder door
het verminderde competitie spelende jeugd.
We zijn de competitie gestart met 3 teams en dit is
maar een heel klein aantal. Ik denk zelfs dat dit nog
nooit is voorgekomen zolang ik met de jeugd bezig
ben en dat is pas een jaar of 40. Dus ik hoop dat er
snel wat leden bij komen en die dan ook competitie
gaan spelen.

Team 3 dan bij dit team gaat volgens mij wel alles
door, zij doen het dan ook heel goed en staan daarom
op dit moment op de 1e plaats met 6 punten voorsprong op de 2e plaats, dus dat kan nog wat worden
bij het vervolg van deze competitie. Hier voor verantwoordelijk zijn Justin Metz, Luchino Zeligman, Luca
Smit en Lucas Kamp. Goed zo jongens ga zo door dan
zit er misschien nog wel een kampioenschap in van de
6e klasse.

Wat mij de laatste tijd zo verbaasde en ook dat heb ik
nog nooit meegemaakt: dat er voor team 1 geen invaller was te vinden uit team 2 welke wilde invallen.
De een was moe, de ander wilde niet de hele dag tafeltennissen, voor de ander was het te vroeg want dan
was hij nog niet wakker de wedstrijd werd n.l. die dag
vroeg gespeeld anders kon er helemaal niemand spelen van team 1, dus is het vervroegd, nou en.
Ik weet wel dat er andere jaren om geloot moest worden wie er mocht invallen, want iedereen wilde dat
wel.
Maar ja de jeugd is anders, ze zitten de hele dag op
die telefoons of Ipad, hoe al die dingen ook mogen
heten, daar is alle tijd voor en dan is er geen tijd meer
voor andere dingen.

Op de valreep dan nog even een stukje van 12 Mrt. De
helft zit er weer op van deze competitie en er is vandaag wel gespeeld, maar dat heeft in de stand niets
verandert.
Huizen 1 blijft nummer laatst, want zij hebben ook
deze 5e wedstrijd niet weten te winnen en ook Huizen
2 wist niet te winnen vandaag, maar wel wist ook
vandaag Huizen 3 wel de punten in huis te houden,
waarmee dus ook die 1e plaats.
Ook nu verwonderde het mij weer dat team 2, een
team wat bestaat uit 4 spelers, weer een invaller nodig had want er was 1 speler nogal moe en de ander
kon niet.
Nou weet ik niet of het aan mij ligt of dat ik ouderwets
ben maar daar heb ik voorheen bij de jeugd nog nooit
van gehoord. Ik krijg af en toe het idee dat de jeugd
het voor ons doet, maar zij vergeten dat wij voor hun
onze vrije tijd opofferen om met hun op pad te gaan.
Wij doen dat natuurlijk graag, want anders deden we
het niet, maar er mag toch ook best van de kant van
de jeugd iets tegenover staan lijkt mij. Misschien zie ik
het wel helemaal verkeerd, maar ik denk het niet.
Nou veel meer is er op dit moment niet te schrijven, ik
hoop alleen dat ik bij de volgende Voltreffer iets positiever kan zijn.
(vervolg op blz: 34)

Maar we hebben wel invallers gevonden uit team 3, zij
wilden wel, maar zij moeten dan wel gelijk 3 klasses
hoger spelen en dat is natuurlijk veel zwaarder. Maar
zij hebben zich heel goed geweerd in die wedstrijd, zij
werden niet helemaal weggeveegd, al heeft de tegenstander er misschien wel een klein beetje rekening
mee gehouden .
Dan toch even de competitiestanden tot op dit moment.
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(vervolg van blz: 33)
Misschien kan ik dan zeggen we hebben er weer een
team bij in de competitie.

In groep 8 was uitslag als volgt: vierde werd Philip
Bothe (Flevoschool), derde Marco Wagenmakers
(De Ark), tweede Mouadh Krimi (Kamperfoelieschool) en eerste werd hier Koen Gerhards ook
van de Kamperfoelieschool.

Daarom is het te hopen dat er wat nieuwe leden komen uit de clinicks die er toch regelmatig zijn en dat is
echt niet zo eenvoudig om dit te organiseren. Het is
wel zo dat Gijs Molenaar daar steeds vrij voor neemt
bij zijn werkgever om dat te kunnen regelen.

De wisselbeker gaat naar de school die de meeste
wedstrijden heeft gewonnen en dat was ook dit jaar
een duidelijk verhaal. De Kamperfoelieschool won de
wisselbeker voor de 2e achtereenvolgende keer en die
zien we volgend jaar natuurlijk wel weer graag terug.

We hebben ook nog binnenkort Open Huis, dus wie
weet wat er nog binnen komt.
Namens de Technische Commissie Jeugd
Peter v/d Broek

Vrijwilligers, Mark Mulder en Jeroen Kuijt van MJ Tafeltennis, bedankt voor het mogelijk maken van deze
bijzondere dag. Natuurlijk bedanken wij ook alle
schoolbesturen, leerkrachten en sportcommissies
voor hun medewerking en als laatste danken we alle
jeugdspelers voor hun inzet.

Kindertafeltennisfeest 2015.
Het jaarlijks terugkerende kindertafeltennisfeest bij
tafeltennisvereniging Huizen was ook dit jaar weer
een daverend succes. Met een goede bezetting en een
hoog spelniveau was het afgelopen zaterdag een drukte van belang bij TTV Huizen. Alle basisscholen van de
gemeente Huizen waren uitgenodigd om enthousiaste
scholieren van groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8 op te geven voor
het KTTF. Groepen 3 en 4 deden voor het eerst mee
dit jaar.

Tot volgend jaar voor een nieuw kindertafeltennisfeest.
T.C.J. TTV Huizen

In de ochtend speelden de groepen 3, 4 en 5. De
Rehobothschool had voor de ochtend de sterkste
opkomst. In groep 3 werd tweede Joep van Apeldoorn en eerste Gijs van Apeldoorn beide van de
2e Montessorischool. In groep 4 werd Tristan
Schram (Rehobothschool) vierde, Niek Bakker
(Beatrixschool) derde, Duassim tweede en Kilan
eerste. In groep 5 werd Aimee van den Brink
(Kamperfoelieschool) vierde, Floris Stuivenberg
(Beatrixschool) derde, Chris Bunschoten (PCBS de
Parel) tweede en eerste werd hier Youri Wouda
van de Rehobothschool.

(Foto: Guus Weinberg, Kamperfoelieschool met wisselbeker)

In de middag was de Kamperfoelieschool de school
met de grootste opkomst. In groep 6 werd vierde Mohammed Yahyati (Kamperfoelieschool), derde Hein de
Groot (Beatrixschool), tweede Seb Raven (Flevoschool) en eerste Jens.

In groep 7 werd vierde Nilaya Metz (Kamperfoelieschool), derde Juub Verwaal (Rehobothschool)
tweede werd Tygo Schöndorff (Kamperfoelieschool) en eerste werd Luka Krijnen ook van de
Kamperfoelieschool.
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E.M.T. Oliebollentoernooi 2015

Ouder- / Kindtoernooi

Op 30 december 2015 werd het E.M.T. oliebollentoernooi gespeeld voor de jeugd.
Om 10.00 uur ging de zaal open en kwamen ook direct
de eerste spelers al binnen om in te spelen.
Voor iedereen stond er natuurlijk ook een lekkere
oliebol klaar. De wedstrijden begonnen om 11.00 uur.
De eerste ronde was een poule-indeling, daarna werden de deelnemers verdeeld in een winnaars- en een
verliezerspoule. Hierin werd gespeeld via het knockoutsysteem.

Op zaterdag 20 februari 2016 speelden weer een gezellig Ouder- / Kindtoernooi.
Er waren tien teams ingeschreven die werden ingedeeld in twee poules.
In de eerste poule speelden:
Bart en Kurt
Lucas en Andre
Aimee en Pascal
Davey en Tamara
Max en Edwin
In de tweede poule speelden:
Luca en Cees
Koen en Peter
Luchino en Gijs
Chris en Robert
Wick en Frank.
De jeugd speelde de eerste partij en daarna speelden
de senioren. De laatste partij was een dubbelpartij,
zodat er uiteindelijk een stand kwam van bijvoorbeeld
1-2.
In de eerste poule werden Bart en Kurt de winnaar
met 12 punten. Ze behaalden de maximale score.
In de tweede poule werden Luchino en Gijs winnaar
met 9 punten.

(Foto: Guus Weinberg)

Voor deze gezellige dag hadden zich ingeschreven:
Jasper, Joep, Kenny, Matthew, Mohammed, David,
Wick, Luca, Tygo, Frank, Matthijs, Jurge, Aimeé, Bart,
Luca, Jens, Luka, Vincent, Chris, Davey, Miquel, Lucas,
Luchino, Roos, Klaas, Kimberley, Jorick, Justin, Aled,
Jochem, Just en Patrick.

De eerste finalewedstrijd ging tussen Bart en Luchino.
Deze wedstrijd werd gewonnen door Bart.
Het was dus 1-0 voor Bart en Kurt. De tweede wedstrijd ging tussen Kurt en Gijs. Deze wedstrijd werd
gewonnen door Gijs. De tussenstand was nu 1-1.
De dubbelwedstrijd moest de beslissing brengen. De
beide teams waren klaar voor de strijd. Kurt en Gijs
konden de bal goed op tafel houden. Luchino was een
betere aanvaller dan Bart, waardoor de vriendschappelijke strijd uiteindelijk beslist werd in het voordeel
van Luchino en Gijs.
De winnaars van het Ouder- / Kind toernooi waren
dus bekend: Luchino en Gijs. Van harte gefeliciteerd
met de overwinning!

Na de eerste pouleronde hebben alle spelers lekker
geluncht. Ze kregen allemaal een patatje van de club.
Na de lunch gingen we door met het knockoutsysteem. Iedereen speelde dus nog minimaal één
wedstrijd. Uiteindelijk hadden we een winnaar in het
verliezerstoernooi en in het hoofdtoernooi.
In het verliezerstoernooi werd Tygo de winnaar, maar
het hoofdtoernooi werd gewonnen door Lucas Kamp
en hij is dus OLIEBOL van 2015 geworden. Lucas gefeliciteerd! Je naam staat voor eeuwig gegraveerd in de
Oliebollenbeker van de jeugd van TTV Huizen en dat
kan niet iedereen zeggen. We verwachten dat je je
titel volgend jaar weer verdedigt.

Wij willen iedereen hartelijk danken voor deze gezellige middag.
De jeugd kan altijd komen spelen op vrijdagavond van
19.00 uur tot 20.00 uur bij Gijs Molenaar.
De senioren zijn natuurlijk ook van harte welkom,
maar dan op donderdagavond van 20.30 uur tot 22.00
uur bij Henk Oversteegen en Ina Buscher.
(vervolg op blz: 36)

Voor meer foto’s kun je natuurlijk kijken op de site
van TTV Huizen.
TCJ, Cees Lam
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(vervolg van blz: 35)
Graag tot ziens op het volgende Ouder- / Kindtoernooi
of op een vrijdag- of donderdagavond om een potje
gezellig te spelen.

(Foto: Guus Weinberg)

Kijken jullie ook op de site naar de foto’s van de dag?
Wie weet sta je er nog wel op!
Met vriendelijke sportgroet,
Cees Lam TCJ.

Voor in je Agenda
Wanneer:
24-maart
25-maart
25-maart
02-april
02-april
04-april
09-april
15-april
16-april
16-april
25-april
27-april
27-april
05-mei
21-mei
27-mei
06-juli

Wat:
V/D Paas toernooi recreanten
Deadline infomail
Opendag met clinic
Competitie jeugd week 7 Huizen j1 t/m 3 thuis
Competitie senioren week 7 Huizen 1 - Alexandria '66 3
Algemene ledenvergadering
Competitie senioren week 10 Huizen 2 - Gispen 1
Clubkampioenschappen eigen klasse
Competitie jeugd week 9 Huizen j1 t/m 3 thuis
Competitie senioren week 9 Huizen 1 - US 2
Start bekercompetitie
Deadline infomail
Gesloten
Gesloten
Vrijwilligersuitje
Deadline infomail
Deadline voltreffer
Voor de uitgebreide agenda kijk dan op www.ttvhuizen.nl
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Voor wie:
Senioren
Jeugd & Senioren
Jeugd
Jeugd
Senioren
Jeugd & Senioren
Senioren
Senioren
Jeugd
Senioren
Senioren
Jeugd & Senioren

Senioren
Jeugd & Senioren
Jeugd & Senioren

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.
De foto is niet geraden, was nu Ferry de Hoogen.
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