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Toen ik echter het cassettebandje afluisterde stond er
helaas niets op, gloeiende gloeiende….. Gelukkig had
ik mijn vragen nog wel op papier staan en had ik de
antwoorden nog redelijk in mijn geheugen. Misschien
heb ik er wat aan toegevoegd, maar Jaap is later niet
bij mij geweest om te zeggen dat er fouten in zaten,
anders had ik dat wel gevoeld (hij kon hard slaan, zeker met het spelletje knokkels).

50 jaar De Voltreffer
Ik heb een paar jaar lang De Voltreffer gedaan met
veel plezier. Gelukkig kon ik De Voltreffer op mijn
computer maken en niet zoals vele voorgangers op de
stencilmachine. Ik maakte ook veel gebruik van tekeningen die ik van een cd haalde en moest invoegen,
dat leverde toen nog weleens problemen op, zeker als
ook de koptekst en voettekst gewijzigd moesten worden. Heb weleens hard gevloekt,omdat de hele indeling weer niet klopte en alles opnieuw moest doen.
Het grootste probleem was natuurlijk altijd dat iedereen op tijd zijn stukje moest inleveren en dat was
meestal bij Peter van de Broek het lastigst, die kwam
altijd nog op het laatste moment met een stukje over
de jeugd en hij gebruikte volgens mij ook geen tekstverwerker, want er zaten altijd veel fouten in. Gelukkig was er toen al wel internet en kreeg daardoor veel
stukken binnen via de mail.

Ik werkte toen voor de Koninklijke Marine in Den Haag
en heb wel wat belastinggeld gebruikt voor De Voltreffer. Ging dan weleens in de avond "overwerken"
en heb weleens een keer De Voltreffer op belastinggeld papier gedrukt, vandaar dat ze nu geen nieuwe
boten meer kunnen kopen.
Gelukkig waren er ook altijd genoeg mensen die meehielpen om De Voltreffer in elkaar te zetten in De
Kloef, meestal zo'n 250 exemplaren, en rond te brengen, want als ik dat alleen zou moeten doen dan had
ik tien kilo minder gewogen.

De stukjes van Joop Rovekamp vond ik altijd leuk en
grappig, dat was goed geschreven en er zat altijd een
leuke hint in, vaak naar Henk Oversteegen die er dan
de volgende Voltreffer weer op reageerde.

Toen ik voor de marine naar Curaçao moest voor 4
jaar in 1999 heb ik het stokje (alle cd's met cliparts)
overgegeven aan Robert Bunschoten.

Ik had ook een rubriek waarin ik ereleden intervieuwde en op een gegeven moment had ik Jaap Roeten
geintervieuwd. Dat deed ik dan in de Kloef met een
taperecorder met een cassettebandje. Meestal stelde
ik 20-30 vragen die ik later thuis ging uitwerken.

Ik lees De Voltreffer nu nog steeds met veel plezier op
mijn pc op Curaçao en hoop dat deze nog jaren zal
verschijnen.
De groeten vanuit een warm en zeer droog Curaçao
Henk Klein, oud-redacteur van 1995 tot 1999
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Zaterdag 28 mei heeft de gemeente Huizen een werkbezoek gebracht aan de TTV Huizen. De afvaardiging
van de gemeente bestond uit wethouder Marianne
Verhage en Liesbeth Schoppen. Een afvaardiging van
het bestuur heeft met hen een goed gesprek gehad
over onze vereniging en het contact met de gemeente
en andere gebruikers van de gymzalen. Daarnaast
werd er tijdens de rondleiding in twee zalen druk getafeltennist op 12 tafeltennistafels aangezien onze
vereniging gastheer was van de Afdeling Midden
Meerkampen Jeugd. Vanuit het bestuur willen we
graag aandacht vragen over de omgang met de materialen, zie het stuk verderop in de Voltreffer vanuit de
ZKC.

Vanuit het bestuur
Vanuit een herfstachtig Brazilië even tijd aan het maken om weer een stuk aan te leveren voor de Voltreffer. Begin april werd de Algemene Leden Vergadering
gehouden. Tijdens deze ledenvergadering hebben we
Patrick Visser bedankt voor zijn inzet de afgelopen 6
jaar in het bestuur. Jurriaan Dekker is benoemd tot de
nieuwe penningmeester van onze vereniging. In de
vergadering is Jeroen Blok benoemd tot erelid van de
TTV Huizen. Jeroen heeft zich binnen de vereniging op
velerlei vlakken ingezet voor onze vereniging zowel
binnen het bestuur en diverse commissies. De variariteit is goed te zien in deze opsomming: Technische
Commissie Senioren, Technische Commissie Jeugd,
Promotie Advies Commissie, secretaris, Holleblok
commissie, Jubileum commissie en recentelijk commissie met sport groot! Jeroen nogmaals van harte
gefeliciteerd met deze waardering vanuit de vereniging. Ingeborg Rebel en Maarten Robbers mochten
hun 25-jarig lidmaatschap speldje in ontvangst nemen. Cees Lam en Pieter Bosch kregen hun 10-jarig
lidmaatschap speldje. Daarnaast zijn ook Frank Bilius
en Sander Lam alweer 10 lid van de TTV.

In mei hebben we met een afvaardiging van het bestuur een gesprek gehad met Rubin de Vos. Rubin is
aangesteld vanuit Stichting Sportplatform Huizen als
buurtsportcoach. In ieder geval een tweetal punten
kwamen uit dit gesprek welke interessant zijn voor
onze vereniging. Deelname aan de strippenkaart welke in Huizen gaat worden geintroduceerd waarmee
kinderen bij verschillende verenigingen een les kunnen volgen om op die manier een heleboel sporten
uit te kunnen proberen. Verder heeft Rubin een ingang bij de middelbare scholen in Huizen.

De voorjaarscompetitie is voorbij met als resultaat 1
kampioensteam bij de senioren. Arne, Nico, Ingeborg,
Hans en Irma gefeliciteerd met jullie kampioensschap
in de 6e klasse. In de jeugd competitie greep Huizen J3
net naast het kampioenschap, zij kwamen 1 punt te
kort. Ten tijd van dit schrijven zit nog 1 team in de
beker competitie van afdeling Midden, zij hebben
inmiddels de laatst 16 bereikt.

In mei werd ook het jaarlijkse vrijwilligersuitje weer
gehouden. Dit jaar zijn we naar Spanbroek geweest,
daar werd in vier teams gestreden over een parcours
vol met boerderij survival spellen. Tijdens deze dag
was er ook gelegenheid om de stallen van de boerderij
te bezoeken. Aan het eind van de middag werd het
programma afgesloten met een barbecue. Alle vrijwilligers nogmaals bedankt voor jullie inzet, zonder jullie
geen vereniging.

Eind mei heeft de vereniging weer een aanvraag ingediend bij het cooperatiefonds van de Rabobank. De
aanvraag heeft als projectnaam “Met Sport Groot! –
het vervolg” Dit jaar willen we “Mét sport groot!”
graag voortzetten. In de maanden voorafgaand aan
ons jaarlijkse Kindertafeltennis Feest willen we opnieuw langsgaan bij de gymlessen van Huizer basisscholen om de kinderen op laagdrempelige wijze te
laten kennismaken met onze sport. Ook willen we
samen met de gemeente weer gaan nadenken over
welke specifieke doelgroep we kunnen uitnodigen
voor gezellig tafeltennisclinicdagen in onze verenigingsruimte. Aan het afgelopen jaar hebben we fijne
contacten met sportdocenten, oudercommissies en de
gemeente overgehouden, welke ons dit jaar zeker
zullen helpen in de startfase van het project. Verderop
in deze Voltreffer meer over dit project. Een gedeeltelijk nieuw projectteam van vrijwilligers binnen de vereniging gaat dit jaar het project trekken.

Na de landelijke competitie is vanaf dit jaar de non
celluloid bal voor alle competities geintroduceerd. Na
een test periode was er aan het eind van vorig jaar
gekozen om te gaan spelen met de Donic Coach 40+
bal. Dit liep het voorjaarsseizoen vrij goed totdat er
een nieuwe batch ballen van dit merk werd geleverd,
klachten over de kwaliteit van deze nieuwe batch waren niet van de lucht. Binnen het bestuur is daarna
besloten om weer een aantal tafeltennis non celluloid
ballen te testen. Hieruit is gekomen dat we in de najaarscompetitie gaan spelen met de Tibhar Basic 40+
bal. Zoals bekend is zijn de non celluloid tafeltennis
ballen een stuk duurder dan de vroegere celluloid
ballen.
(vervolg op blz: 4)
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(vervolg van blz: 3)
Graag voorzichtig omgaan met de tafeltennisballen,
speel met 1 tafeltennisbal tegelijk en lever deze aan
het eind van het spelen weer in bij de bar.
Eind mei werd voor de 2e keer het uitwisselingstoernooi met SVE Utrecht gehouden. Ditmaal was SVE de
gastheer. Vorig jaar won SVE nipt de beker, maar dit
jaar sloeg Huizen terug en dus is de beker nu in Huizer
bezit. Na afloop van dit toernooi werd een gezamelijke
maaltijd gehouden voor alle deelnemers.

Clubkampioenschappen eigen klasse
Op vrijdag 15 april 2016 werden weer de jaarlijkse
clubkampioenschappen eigen klasse gehouden we
hadden hier een opkomst van 25 man.
we zijn rond half negen begonnen met een geslaagd
toernooi met in sommige poules verrassende uitslagen en bij andere weer te verwachte winnaars hierbij
de uitslagen op een rijtje
Hoofdklasse:

De zomerperiode nadert, evenals voorgaande jaren
zijn we in de zomer periode weer open op de vrijdagavonden vanaf 20.00 uur om te tafeltennissen of gezellig samen te zijn in de kantine.

1e klasse:
2e klasse:
3e klasse:

Robert Bunschoten
Voorzitter

4e klasse:
5e klasse:
6e klsse:

(foto: Edwin van Dijk)
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1e Nico Sentini
2e Ruben Lam
1e Monique Kievith
2e Robert Bunschoten
1e Marcel Molenaar
2e Edwin van Dijk
1e Pieter Bosch
2e Cees Lam
1e Jasper Tax
2e Jeroen Blok
1e Pieter Kos
2e Gerben de Jong
1e Arne Kiebling
2e Hans le Poole

www.henkmolenaarinstallatie.nl

Bouwbedrijf VLOT bv
VAKMANSCHAP sinds 1984
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Teamsamenstelling najaar 2016
Huizen 1 (3e divisie) Zaterdag
Gijs Molenaar
Patrick Visser
Nico Sentini
Frank Bilius

Huizen 2 (1e klasse) Vrijdag
Ruben Lam
Danny Harthoorn
Jurriaan Dekker
Michiel van Amersfoort

Huizen 3 (2e klasse) Vrijdag
Robert Bunschoten
Ferry de Hoogen
Monique Kievith
Geert Molenaar

Huizen 4 (2e klasse) Vrijdag
Marcel Molenaar
Edwin van Dijk
John Ouderdorp
Frank Hagen

Huizen 5 (3e klasse) Vrijdag
Robert Smit
Bert vd Zwaan
Jasper Tax
Yoeri Tax

Huizen 6 (3e klasse) Vrijdag
Rob Barendregt
Cees Lam
Kees Visser
Nicole van Beurden
Ruben Tempelaars

Huizen 7 (4e klasse) Vrijdag
Manuela Schuurman
Marco vd Pol
Jeroen Blok
Peter Keijer
Gerben de Jong

Huizen 8 (5e klasse) Vrijdag
Henny Dekker
Bram Gerritse
Harry Kempers
Paul Dekker

Huizen 9 (5e klasse) Vrijdag
Henk Oversteegen
Pieter Kos
Bert Jongerden
Tim Hoek

Huizen 10 (5e klasse) Vrijdag
Hans le Poole
Nico Luiks
Ingeborg Rebel
Irma de Heer
Arne Kieβling
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In 1985

Dit jaar zal er wederom een Bedrijventafeltennistoernooi georganiseerd worden bij Tafeltennisvereniging
Huizen. Dit jaar gesponsord door Administratiekantoor E.M.T. te Huizen.

Kosten: Aan inschrijving en deelname zijn geen kosten
verbonden.
Een aantal batjes is beschikbaar voor diegenen, die er
niet zelf één bezitten.
Enige verplichting: zaalsportschoenen, geen zwarte
zolen.

Afhankelijk van het aantal deelnemers zal het toernooi met alleen dubbels gespeeld worden of volgens
het halve Daviscup systeem (2 enkels en een dubbel).
Er wordt gespeeld met teams van twee personen (al
dan niet gemengd). Per team mag slechts één persoon
lid zijn van een tafeltennisvereniging of in het verleden
competitie gespeeld hebben. Dit lijkt ons het beste
voor een spannende en leuke avond. Tevens moeten
beide spelers ouder zijn dan 17 jaar, daar dit een
seniorentoernooi is.

Alleen de zaalruimte is een beperking inzake het aantal op te geven teams per bedrijf. Tot nu toe hebben
we nog nooit een inschrijfstop hoeven toe te passen,
maar als u zeker wilt zijn van een plaats geef uw
team(s) dan zo spoedig mogelijk op. U kunt dit doen
via de website voor vrijdag 2 september a.s. of per
email (tcstoernooien@ttvhuizen.nl).
U zult zo spoedig mogelijk reactie krijgen op uw inschrijving. Met de vakantietijd is het mogelijk dat dit
niet per ommegaande is.

Het toernooi vindt plaats op vrijdag 9 september
2016.
Aanvang: ca. 20:15-20:30 uur (aanwezig 20:00u, eerder komen voor inspelen kan helaas niet daar er voor
dit toernooi nog training gegeven wordt aan de jeugd)

Met eventuele vragen kunt u terecht bij het genoemde emailadres. Ik zal dan zo spoedig mogelijk reageren.

Bedrijventafeltennistoernooi 2016

Namens de T.C.S.
Bram Gerritse
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Nu gaat alles digital, 1981

competitie verplichtingen van onze zesde klassers en
door andere verplichtingen van enkele andere recreanten. We hadden slechts 19 deelnemers. Op het
laatste moment komen er altijd wijzigingen, dus ook
voor dit toernooi. Nog eens drie afzeggingen. Maar op
het allerlaatste moment kwam er ook nog een grote
versterking.

Vrije week toernooi 1 April 2016
We hadden in de T.C.S. besloten geen inschrijflijsten
meer te maken voor het vrije week toernooi daar er
toch niemand gebruik van maakte en de deelnemers
op de avond zelf wel aan kwamen druppelen.
Dus scheelt weer werk en papier. Toch was het een
gemiste kans deze keer omdat ik pas op de avond zelf
realiseerde dat het 1 april was en dat
anders al bij het maken van het formulier wel was
opgevallen.

De A poule, waarin de sterke 65 plussers spelen, kon
nog versterkt worden met twee competitie spelende
leden van de TTV. Edwin van Dijk en Robert Smit
waren bereid om de plussers te laten zien dat er
moeilijk van ze te winnen is. Het viel ze toch niet mee.
Edwin won al zijn partijen, hoewel hij toch knap
moeite had met Ed Appelboom (12-14 en 10-12).Of hij
helemaal voluit gespeeld heeft, weet ik niet, want ook
de overige uitslagen tegen de plussers Piet Versteeg,
Harry van Deth, en Joop Manussen waren krap.
Robert Smit moest de winst aan Ed en Piet laten. De
uitslag in deze poule was Edwin eerste, Ed tweede, ex
aequo, in volgorde van gametelling Harry, Piet,
Robert en als laatste, maar hij vertelde heerlijk
gespeeld te hebben, Joop Manussen.

Was toch een mooie kans geweest voor een thema
toernooi. De indeling van het toernooi wijzigde een
paar keer. Eerst een vijfkamp 'best of five', toen een
zeskamp en uiteindelijk een zevenkamp 'best of
three'. Deelnemers waren deze keer: Hans le Poole,
Nico Sentini, Marcel Molenaar, Rob Barendregt, Cees
Lam, Gerben de Jong en Bram Gerritse.
Nico werd eerste en Marcel tweede.
Namens de T.C.S.
Bram Gerritse

In de B poule, hier werd gespeeld in maximaal vijf
games. Er eindigden zelfs maar twee spelletjes in drie
games. Erg spannend was het tussen Mark Boelens en
Pim de Keijzer. Pim won in vijven, met steeds maar
twee punten verschil. Mark speelde nog twee keer in
vijven. Uiteindelijk werd de beslissende wedstrijd om
mogelijke degradatie door hem in vijven gewonnen
van Klaas Schipper.
Klaas liep op zijn tandvlees de zaal uit, weinig conditie.
Hans v.d. Putten had een erg goed toernooi. Hij kwam
zelfs naar me toe met veel bravour om te vragen wat
ik op donderdagavond als training deed met de recreanten, nadat (vervolg op blz: 10)

Het VD recreanten Paastoernooi
Op donderdag 24 maart hebben we het VD Paastoernooi gehouden. Ina en ik twijfelden of het het voorjaarstoernooi zou worden of het Paastoernooi. Door
de reclames van de verschillende winkels om Pasen te
vervangen door voorjaar deed mij juist besluiten om
wel voor Paastoernooi te kiezen. Dat hield in dat we
eieren voor het geld van VD| administraties &
belastingzaken kozen in plaats van plantjes.
De bezetting van het toernooi was niet erg groot, door
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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
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Nog steeds??, 1981

Recreantenclubkampioenschap 2016

(vervolg van blz: 8)

HIJ ZEER MOEIZAAM IN VIJF GAMES GEWONNEN HAD
van Guus Weinberg.
Ruud Wikkerman, Mark Boelens en Pim de Keijzer
gaven elkaar in de eindstand weinig toe, er was gametelling noodzakelijk om te bepalen wie na de tweede
plaats van Guus derde, vierde en vijfde zou
worden.(Ruud, Pim, Mark).

Ik zal proberen het in één kolom te houden, dat leest
makkelijker.
Op 21 april werd het toernooitje gehouden. Er waren
12 deelnemers, een ongekende hoeveelheid voor een
clubkampioenschap. Twee poules van zes waren dus
noodzakelijk.
In de poules werden al heel leuke wedstrijden
gespeeld. Gedoodverfde poulewinnaars kwamen
deels niet aan hun trekken. De grote verrassing vond
ik Mark Boelens, hij werd tweede in de poule achter
Joop Manussen. In de andere poule ging de strijd tussen Guus Weinberg en Nico Luiks, hoewel die geen
recreant is, maar een deelnemer van de donderdagavond, mocht hij buiten mededinging mee doen. Nico
werd eerste, Guus tweede. Dit bracht de volgende
kruisfinales : Joop – Guus en Nico – Mark.
Joop won in vijf games van Guus en Nico won ook in
vijven van Mark. Dat leverde de volgende wedstrijden
op. Joop – Nico en Mark – Guus. Joop won in vier
games van Nico en Mark had totaal geen moeite met
de moegespeelde Guus. Hij gaf geen enkele game af.
Dat leverde de volgende plaatsing op: Joop eerste
prijs, Mark tweede prijs en Guus derde prijs. Nico ging
heel tevreden naar huis met de wetenschap dat hij
een goed toernooi had gespeeld. Misschien dat een
wedstrijd tegen Mark duidelijkheid kan geven omtrent
de plaats in de donderdaggroep, zij hebben niet tegen
elkaar gespeeld.

In de C poule was Ina Busscher er erg op gebrand om
als eerste te eindigen, de degradatie van vorige keer
zat haar behoorlijk dwars. Ze ging erg voortvarend te
werk, maar ze kreeg erg veel weerstand van Frans
Wikkerman. In vijf games kon ze het toch winnen. In
de onderlinge strijd tussen vader en zoon van Haeften
wist zoon Erik het van vader Frans te winnen in vier
games. Lies Belovics was ook weer eens van de partij
en ze liet aan de van Haeftens zien dat er met haar
niet te spotten valt.
De regelmatige aanwezigheid op de donderdag van
Frans Wikkerman was echter te veel voor Lies. Frans
won gedecideerd in drie games. Hier geen gametelling, maar een duidelijke uitslag: 1. Ina, 2. Frans, 3.
Lies, 4. Erik en laatste Frans van Haeften. Na afloop
werd er nog gezellig nagezeten. De bar werd weer
goed verzorgd door Jan Visser.
Ina en Henk

Ina en Henk
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Sommige spelen nog steeds competitie dit was in
1981.
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Aan de readctie in 1981
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Gebruik Dartbaan

Materiaal

Zoals jullie wellicht gezien hebben is er enkele weken
geleden een dartbord opgehangen in de kantine. Om
te zorgen dat hier netjes mee wordt omgegaan hebben we een aantal regels opgesteld waar een ieder
zich aan dient te houden. We vertrouwen erop dat
een ieder deze regels naleeft !
Vriendelijke groet,
ZKC

Al sinds jaar en dag wordt ervoor gezorgd dat het de
vereniging aan niets ontbreekt voor wat betreft de
nodige materialen om onze prachtige sport uit te kunnen oefenen (denk aan tafels, netjes, netposten en
telborden). Deze materialen worden zo goed als mogelijk onderhouden om hier zo lang mogelijk gebruik
van te kunnen maken.
Een ieder van ons moet hier een steentje aan bijdragen, om zodoende onnodige kosten en tevens frustratie tegen te gaan. Voor de duidelijkheid nog even een
opsomming van “spelregels” over hoe om te gaan met
deze materialen.

Gebruik Dartbaan
•
•
•
•
•
•

De barman/vrouw bepaalt of men mag darten.
In ieder geval niet darten tijdens competitie
wedstrijden.
Alleen darten met uitgerolde mat.

•

Pijlen en stiften te verkrijgen aan de bar.
Na afloop dartmat weer oprollen en pijlen en
stiften inleveren.
Verlichting alleen gebruiken als er gespeeld
wordt, deze werkt namelijk op batterijen.

•

•

Alvast bedankt voor de medewerking
ZKC

•

•

•

De tafeltennistafels zijn genummerd, graag ook
deze volgorde aanhouden met het opstellen van
de tafels. Dit is gedaan zodat we weten wat de
nieuwste (beste) tafels zijn, en maakt het inspecteren hiervan makkelijker.
Ook de netposten zijn genummerd, om dezelfde
redenen als hierboven, dus graag netpost 1 gebruiken bij tafel 1 enz. enz.
Na gebruik, de netjes niet als een prop terugstoppen in de genummerde vakken in het hok,
maar netjes oprollen zodat ze langer goed blijven. En uiteraard terug plaatsen in het corresponderende genummerde vak.
Mocht er iets kapot zijn, geef dit dan aan bij iemand van de ZKC, bestuur of Peter van de
Broek.
Afscheidingen netjes terugplaatsen, tafels met
beleid terugplaatsen in omgekeerde volgorde
(tafel 1 als laatste).
Zoals jullie weten zijn de (plastic)ballen een stuk
duurder geworden, houdt hier ook graag rekening mee. Gebruik 1 bal ipv meerdere, en lever
ze weer in na afloop.
Alvast bedankt voor de medewerking
ZKC
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(foto: Robert Smit)

Team kaki was de tegenstander van team zwart en
team rood die van team blauw, en al snel werd duidelijk dat het volgen van de officiële spelregels een pittige opgave zou worden. Een aantal hilarische spelonderdelen volgden en jemig, wat hebben we gelachen.
Stormbanen, spijkerpoepen, koemelken, hooivorkwerpen, estafettes, eikoppen, fiatpanda duwen enz.
enz.

Vrijwilligersuitje 2016
Afgelopen 21 mei was het weer zover, een mooie
delegatie vrijwilligers werd in het zonnetje (letterlijk
en figuurlijk) gezet voor bewezen diensten. Helaas
waren niet alle vrijwilligers van de partij, om uiteenlopende redenen moesten er een paar afhaken.
Al ver voor deze dag werd er naarstig bij de organisatie gepolst wat we gingen doen. Sommigen uit
nieuwsgierigheid, anderen vanwege fysieke uitdagingen (of toch nieuwsgierigheid?). Tot op de laatste dag
is het geheim gebleven, tot het moment dat 1 of 2
extreem nieuwsgierigen de moeite hebben genomen
om alle plaatsnamen met een s in de straal van 91
kilometer van Huizen (enige 2 hints) na te gaan, en
zodoende toch nog in ieder geval 1 nacht rustig te
slapen.

Iedereen deed op zijn manier mee, vol in het spel, of
enthousiast aan de zijlijn. De laatste paar spelen waren de zogeheten wet & wild onderdelen, door sommigen gevreesd, door anderen geliefd. Uiteraard leverde dit, het nodige spektakel, natte pakken en grote
lachsalvo’s op. Met name de buik schuivende Suzanne
en Jeroen, de kabelbaan trotserende Henk Oversteegen en de fierljeppende Gerben hebben grote indruk
gemaakt.
Moe maar voldaan werd er door sommigen gebruik
gemaakt van de heerlijke buitendouche, anderen
hebben zich omgekleed en ondertussen werden de
barbecues opgestart. Al snel werd duidelijk dat Peter
Keijer nog energie overhad (hoe kan dat nou?) en zich
ontfermde over de inwendige mens. Samen met Marcel en Gijs werd er voor gezorgd dat niemand iets
tekort kwam.

Keurig op tijd kwam de hele groep aan in Spanbroek,
waar de gezonde boerenlucht je tegemoet kwam.
Koffie en gebak stond klaar, en na het officiële welkom en de speluitleg was het tijd om de overalls en
boerenkielen aan te trekken (ook dit was voor sommigen al een uitdaging).
De kruiwagens met drank en versnaperingen stonden
klaar, 4 teams stonden te trappelen van ongeduld, dus
op naar de eerste van uiteindelijk 25 onderdelen………

(vervolg op blz: 16)
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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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(Vervolg van blz: 14)

Ondertussen werd het oppermachtige team rood gehuldigd als winnaar, en mocht team zwart een pak
melk in ontvangst nemen, daar duidelijk was dat ze
die extra witte motor wel konden gebruiken.

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.
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????)

Al met al een super geslaagde dag met mooi weer,
een groep fantastische mensen bij elkaar, leuke activiteiten en een heerlijke maaltijd. Volgend jaar weer
een nieuw evenement !!
ZKC
Note van de readctie: op Facebook van de leden zijn
er veel foto voorbij gekomen maar deze zijn niet te
zien op de pagina van TTV Huizen, één vrijwillger was
zo vrij geweest om zijn foto’s de delen met de
redacteur van de websiste
Hobbieeezz
Nou Irma echt bedankt, maar niet heus!

Ruud Wikkerman

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.
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.
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.
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.
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Advertentiepagina uit 1984
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Stukje van Peter van der Broek 1984
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Deel 2 van Peter.
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Iedereen van de jeugdcommissie probeert er van alles
aan te doen maar helaas nog steeds zonder resultaat,
zelfs de fanatiekste spelers houden het in eens voor
gezien.
Dan denk ik wel eens als je het ergens niet mee eens
bent kom er dan mee dan kunnen wij er misschien
nog iets aan veranderen.
De tegenwoordige jeugd loopt niet eens meer warm
om te mogen invallen bij team 1, nou dat was voorheen wel anders toen moest er om worden geloot
omdat iedereen dat wilde. Ook is er wel eens gezegd
dat de jeugd op zaterdag als er geen competitie was
niet terecht kon, nou ben ik zelf iedere zaterdag als er
geen competitie is aanwezig in de zaal, maar ik heb
nog nooit iemand gezien die kwam spelen, dus dit
verhaal klopt ook niet helemaal lijkt mij.

Jeugdcompetitie
Toch nog maar even wat schrijven voor de Voltreffer.
Het wordt steeds moeilijker om iets positiefs te schrijven het aantal teams wordt alleen maar minder.
Ik weet niet wat wij verkeerd doen, we proberen van
alles maar niets lukt. We hadden het afgelopen seizoen nog 3 teams in de competitie, maar voor de najaarscompetitie weet ik het nog niet.
Ik hoop dat er nog wat bij komt wat in de competitie
kan meedraaien, maar het wordt wel kortdag.
Ik kan daarom ook de teams nog niet bekent maken in
de Voltreffer want ik weet het zelf nog niet.
Volgens mij mogen we blij zijn als we 2 teams kunnen
formeren voor de najaarscompetitie.
Het is momenteel wel droevig gesteld en volgens mij
is het toch een beetje de mentaliteit van de tegenwoordige jeugd.

Nou dan nu maar iets over de afgelopen competitie
want die zou je door al dat gezeur haast vergeten,
maar er is toch echt wel gespeeld.
Huizen 1 zij kwamen uit in de 3e klasse wat toch echt
wel wat te hoog was bleek later wel en dat speelt ook
niet leuk natuurlijk.
Maar die indeling is gemaakt door de afdeling en kunnen wij niets meer aan doen.
Dit team is dan ook geëindigd op de laatste plaats met
24 punten verschil op de eerst volgende.
Dit zegt natuurlijk wel genoeg over de plaatsing en dat
werkt natuurlijk ook niet motiverend voor de spelers.
Liquenda Molenaar kwam hier tot 7 %, Thijmen van
Dijk kwam niet verder dan 13 % en Luca Wagenmakers kwam nog tot 30 %. Dat houd dan wel in dat 4e
klasse voor dat team hoog genoeg is, zeker nu Liquenda en Thijmen aangegeven hebben dat zij gaan stoppen.
(vervolg op blz: 21)

Toch grappig dat in 1984
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Huizen 3 zij kwamen uit in de 6e klasse en deden het
heel goed. Zij hebben heel lang op de 1e plaats gestaan, maar op een gegeven moment gaven zij het
kampioenschap zelf weg door tegen de concurrent
met 2 spelers aan te treden. Dan weet je dat dit niet
goed gaat. Op het eind kwamen zij net 2 punten te
kort en dat is jammer en zeker als het niet nodig is.
Ook hier stopt in ieder geval 1 speler, een ander uit dit
team wist het nog niet precies. Tegen de een zegt hij
dat hij stopt en tegen de ander gaat hij weer door, ik
zal hem nog maar een keer bellen of hij het nu al zeker weet wat hij gaat doen.
Dan is dit mijn stukje over de competitie, ik hoop dat
we betere tijden tegemoet gaan.

(vervolg van blz: 20)
Huizen 2 zij kwamen uit in de 4e klasse en dat deden
zij niet verkeerd. In dit team stopt in ieder geval
Daniël Pejic, van Bart Swinkels en Ricardo Romijn is
nog niet bekend wat zij gaan doen, maar van Koen
Gerards weet ik dat hij door gaat.
Dit team eindigde op de 4e plaats dus dat is nog niet
zo slecht.
Hier was 1 uitschieter in de poule dat was SVE, zij
werden dan ook met veel machtsvertoon kampioen.
Daniël was hier de sterkste met 71 %, daarna Bart met
45 %, Koen kwam tot 42 % en Ricardo bleef staan op
17 %.
Hopelijk gaan hier Bart en Ricardo nog wel door.

Verder wens ik iedereen een heel prettige vakantie en
dat jullie op de camping flink oefenen dat als je terug
komt van vakantie je weer heel veel zin hebt om weer
te gaan tafeltennissen.
Namens de Technische Commissie jeugd
Peter v/d Broek

Wat een activiteiten 1985
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Handboek voor tafeltennis 1985
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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 Guus Weinberg.
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Noodkreet in 1985 anno 2016 ook.
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Bestuur en commisies in 1985
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Voor in je Agenda
Wanneer:
13-juni
25-juni
27-juni
28-juni
01-juli
29-augustus
30-augustus
09-september

Wat:
Bestuursvergadering
laatste zaterdag
Deadline infomail
laatste dinsdag
Zomeropening alle vrijdagen t/m 29 augstus om 20:00u
Deadline voltreffer
Normale openingsdagen
Bedrijventoernooi
Voor de uitgebreide agenda kijk dan op www.ttvhuizen.nl

Voor hen die op vakantie gaan
Ver weg of dichtbij
Wensen wij een fijne tijd
Ontspannen weer terug

De redactie
Van de voltreffer
Petra & Maarten
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Voor wie:
Jeugd & Senioren
Jeugd & Senioren
Jeugd & Senioren
Senioren
Jeugd & Senioren
Jeugd & Senioren
Senioren

