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Jubilerende Voltreffer
Omdat de Voltreffer jubileert, heeft de huidige
redacteur mij gevraagd om als oud-redacteur een
stukje te schrijven.
Tsja, waar schrijf je dan over?
Tegenwoordig gaat alles digitaal, geen papieren
Voltreffer meer.
Maar ten tijde dat ik de redactie vormde was het nog
echt primitief! Alle copy moest met een elektrische
typmachine op stencils getypt worden. Vervolgens
moest er nog een leuk tekeningetje bij, want alleen
maar tekst is ook zo saai. Dus de stencils werden
versierd met grappige, of minder grappige schetsjes.
Vervolgens moesten de stencils door een
brandapparaat, die er voor zorgde, dat de stencils
ingebrand werden, zodat de inkts gemakkelijk door de
gaatjes kwam. Dan door de stencilmachine, die
natuurlijk altijd vast liep. Of het papier liep vast of de
inkt was op of er kwamen grote plassen inkt op de
stencils waardoor alles weer van voor af aan gedaan
moest worden. En dan natuurlijk de andere kant van
de pagina stencilen. En als DAT fout ging, dan konden
beide pagina’s opnieuw!
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Het stencilen nam ik over van Jan Visser, die mij nog
regelmatig geholpen heeft op mijn zolder met draaien
van alle stencils en papieren. Later hebben Rien van
der Putten en zijn vrouw Joke (begaafd tekenares) hun
steentje bijgedragen en uiteindelijk alles van mij
overgenomen.
Het leuke van toen was, dat we een grote vereniging
waren, dus er was veel copy en er waren dan ook
dikke Voltreffers. Een hoop werk, maar altijd met veel
plezier gedaan.
En ja, wie kent niet de bekende artikelen, zoals de
roddels van Pietje Parasol, de interviews met bekende
en minder bekende Huizers, sportlieden of leden, de
“wist u datjes”, de kookrubriek van Greet Klein.
Leuk om eens na te bladeren.!
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Vanuit het bestuur

Het najaarseizoen is van start gegaan met een tweetal
senioren toernooien. Op vrijdagavond 2 september
werd het Openingstoernooi gespeeld. Aan dit
Openings toernooi konden alle senioren leden aan
deelnemen en er werd gespeeld volgens een handicap
systeem zodat de winst binnen bereik lag van iedere
deelnemer. Uiteindelijk bleek Danny Harthoorn het
beste te kunnen omgaan met dit handicapsysteem
plus de zomerse omstandigheden en werd hierdoor
de winnaar van dit toernooi. Op vrijdagavond 9
september werd het EMT Bedrijventoernooi gespeeld.
Dit traditionele toernooi had weer een redelijk goede
opkomst met 32 deelnemers van 9 verschillende
bedrijven. Nathanaël ter Borg en Kobbe van
Daatselaar uitkomend voor Zig Websoftware wisten
uiteindelijk in de finale Harry Kempers en Hendrik
Jongerden uitkomend voor Brandweer Gooi &
Vechtstreek met het juiste vuur te bestrijden,
hierdoor een verrassende winnaar dit jaar: Zig
Websoftware.

Het KinderTafelTennisFeest welke wordt gehouden op
zaterdag 10 december en het EMT Oliebollentoernooi
Jeugd Leden + Niet-leden op vrijdag 30 december zijn
als follow-up toernooien gepland. De vrijdagavond
traningen voor de recreanten jeugd zijn een half uur
naar voren gebracht: van 18.30 tot 19.30 uur. Deze
tijd is specifiek uitgekozen om er voor te zorgen dat
ook de jongste jeugd deze training kan bezoeken
zonder dat het te laat voor hen wordt. Bijkomend
voordeel is dat er nu een betere tijdsverdeling is
tussen eind jeugd training en begin van de senioren
competitie dezelfde avond.
In de periode van 17 tot en met 25 september is de
Nationale Sportweek. Ook dit jaar is TTV Huizen
present. Op donderdagavond 22 september is er een
open huis voor zowel jeugd en senioren. De jeugd is
van harte welkom van 19.00 – 20.30 uur en de
senioren van 20.30 – 22.00 uur. Tevens is onze
vereniging present op de strippenkaart welke
momenteel wordt uitgedeeld op diverse
evenementen binnen de gemeente Huizen. Deze
strippenkaart is een initiatief vanuit het Sport
Platform Huizen. De strippenkaart creëert een
makkelijke ingang binnen diverse sport verenigingen
in Huizen om een keer deel te nemen aan een
proeftraining om zo te kijken of een sport bij je past.

De “Met Sport Groot!” commissie 2016/2017 bestaat
dit jaar uit de volgende commissieleden: Gijs
Molenaar, Maarten Robbers, Patrick Visser en Robert
Bunschoten. De commissie is inmiddels een aantal
keer samengekomen om een plan in elkaar te zetten
om nieuwe jeugd aan te trekken binnen onze
tafeltennisvereniging en tevens advies te geven aan
de Technische Commissie Jeugd hoe ook de huidige
jeugdleden te behouden. Plan de campagne voor het
najaarseizoen: op een drietal Huizer basisscholen
zullen we vanuit de TTV Huizen langsgaan om tijdens
de gymlessen de kinderen op een laagdrempelige
wijze kennis te laten maken met de tafeltennis sport.
Op zaterdag 19 november zal er een Tafeltennisclinics
dag worden georganiseerd in samenwerking met MJ
Tafeltennis. We willen deze dag zoveel mogelijk
promoten binnen Huizen, dit door middel van een
digitale flyer naar alle basisscholen in Huizen.
Communicatie dmv kranten en digitale media. Maar
we willen ook een papieren flyer gaan rondbezorgen
in de wijken rondom onze vereniging. Voor het
rondbezorgen van deze papier flyer zoeken we een
aantal vrijwilligers, er zal hiervoor een intekenlijst in
de kantine worden opgehangen om je hiervoor op te
geven. De periode van het rondbrengen van de flyers
zal zijn tussen 31 oktober en 12 november.

Op woensdag 21 september om 20.00 uur is er een
barvrijwilligers bijeenkomst gepland. De bedoeling van
deze avond is om over een aantal onderwerpen met
elkaar van gedachte te wisselen en voor een aantal
zaken de puntjes op de i te zetten.
De competitie is inmiddels weer voor zowel de jeugd
als senioren begonnen. Via Facebook worden alle
teams aangespoord om elkaar op de hoogte te
houden over de top prestaties van elk afzonderlijk
team, de eerste bijdragen beloven naast de prestaties
veel humor.
Iedereen een sportief tafeltennis najaar gewenst!
Robert Bunschoten
Voorzitter

3

Nieuwe spelregel: Coaching tussen rally's
toegestaan
Goed nieuws voor alle coaches die hun pupil tijdens

regel. Begin 2016 was de ITTF er uit en in maart 2016

een duel vaker van handig advies willen voorzien:

tijdens de WK in Kuala Lumpur is de definitieve tekst

vanaf 1 september 2016 mag je ook tussen de rally's

vastgelegd.”

in je speler in woord en gebaar coachen. Tijdens de
rally's coachen mag nog steeds niet en het is óók

Geldt deze nieuwe regel voor tafeltennissers en coa-

geen extra mogelijkheid voor overleg zoals in een

ches van alle niveau's en alle leeftijden?

time out, dus hou het advies kort. Het is niet de be-

“Deze regel gaat in Nederland in alle NTTB-

doeling dat deze nieuwe regel leidt tot vertragingen

competities en toernooien gelden. Op alle niveaus en

en langere wedstrijden. Geef je coachingsadvies dus

voor alle leeftijden.”

kort en bondig!

Wat zal het te verwachten effect ervan zijn op tafel-

Igor Heller, secretaris van de Reglementscommissie

tenniswedstrijden?

van de Nederlandse Tafeltennisbond, waarom is deze

“Dat moet blijken. Als het goed is niet zo veel. Een

nieuwe regel bedacht?

coach mag nu wel tussen de rally's door wat zeggen

“In het tafeltennis worden spelers al heel lang ook

tegen de speler, maar het spel mag niet worden on-

tijdens wedstrijden gecoached. Tot nog toe mocht dat

derbroken. En de regel dat tijdens de games behalve in

alleen tussen de games en tijdens time-outs. In de

de toegestane onderbrekingen het spel zonder opont-

praktijk zag je echter dat coaches ook tijdens de ga-

houd door moet gaan blijft bestaan. Ongetwijfeld ga

mes via afgesproken gebaren, codes of gewoon hard-

je vaker een coach wat horen zeggen tijdens de wed-

op praten advies gaven aan de speler. Dat mocht niet

strijd. Maar de speler mag niet naar de coach lopen of

en veel coaches werden dan ook door de scheidsrech-

tussen punten wachten. Als er een punt gescoord is,

ters weggestuurd. Vaak terecht, maar vaak ook onte-

moet het volgende punt altijd meteen daarna begin-

recht omdat het voor de scheidsrechter heel moeilijk is

nen.

te bepalen of de coach advies geeft of gewoon een

En tijdens de rallies moet de coach nog steeds zijn

zenuwtrekje laat zien. Als de scheidsrechters dit niet

mond houden. Doet hij dat niet, dan zal een bonds-

hoeven te doen kunnen ze zich concentreren op het

scheidsrechter (als die er is) nog steeds waarschuwin-

goed waarnemen van het spel. En dat is in onze snelle

gen geven (gele kaart) en bij herhaling de coach weg-

sport al moeilijk genoeg.”

sturen (rode kaart). En daar waar geen bondsscheidsrechters zijn, zal men elkaar ongetwijfeld goed in de

Wie heeft de nieuwe spelregel bedacht?

gaten houden. Misschien gaan wedstrijden langer

“Het is begonnen met een experiment in Duitsland.

duren, maar aan de andere kant hoeven coaches nu

Dat beviel zo goed dat de Duitse bond na twee jaar

tussen de games en in de time-outs minder tijd te ge-

besloot een voorstel voor een spelregelwijziging aan

bruiken.”

de Board of Directors van de ITTF (een groep vertegenwoordigers van de zes continenten binnen de ITTF)
voor te leggen. Dat voorstel werd tijdens de WK van
2015 aangenomen. Daarna is nog wel veel discussie
geweest over de precieze formulering van de nieuwe
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Groot feest in 1989
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Anno 2016 worden ze steeds dunner, dit
was in 1987:
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In 1988 was het groot nieuws of was er
koffie over
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Vriendentoernooi voorjaar 2016

De ene halve finale gewonnen door Danny van Ferry
en in de andere versloeg Edwin Robert B. De finale
werd in drie keer 11-9 gewonnen door Danny
Harthoorn.

Als afsluitend toernooi werd dit jaar wederom het
vriendentoernooi georganiseerd.
We hadden 14 deelnemers, waarvan 6 geen lid
van de tafeltennisvereniging.

Namens de T.C.S.,
Bram Gerritse

De sfeer was goed en iedereen had er zin in, dus
we hebben wel 7 rondes gespeeld. Er werd volgens het Zwitsers systeem gespeeld, dus
gedurende de rondes kwam men tegen spelers
uit van gelijkere sterkte.

EMT Bedrijventoernooi 2016 bij
T.T.V. Huizen

Vrijdag 9 september jongstleden was het weer
zover. Het jaarlijkse EMT Administratie
Bedrijventoernooi werd weer gehouden. Er
waren dit jaar 32 deelnemers (16 teams) van 9
verschillende bedrijven (Gall & Gall, Kannegieter
Electronica, KPN, Brandweer Gooi en Vechtstreek,
Bruna, Zig Websoftware, Timmerheer, Mario
Kart, Bruna en Van Veldhuizen & Liebrecht). Om
omstreeks 20:15u konden de deelnemers
beginnen met de wedstrijden. De teams waren
verdeeld over vier poules. Er werd volgens het
halve Daviscup principe gespeeld, dus er werd
een dubbel en twee enkels gespeeld voor elke
wedstrijd.

Michiel van de Brink was de nummer 1 van de
niet tafeltennissers en had zich zelfs in de totale
eindranking tussen de tafeltennissers geschaard.
Nummer 2 was John van Es en als derde mocht
Robson ook een beker in ontvangst nemen.
Van de tafeltennissers was Frank Hagen als eerste
geëindigd, Marcel Molenaar als tweede en Ferry
de Hoogen als derde waarbij als kanttekening
gezet moet worden dat Ferry halverwege het
toernooi het stokje overgenomen heeft van
ondergetekende anders had hij vast wel een gooi
gedaan naar plek 1.

In de poule werden de wedstrijden beslist in best
of five. Dit had tot gevolg dat de poules op een
schappelijk tijd afgelopen waren. Na diverse
spannende wedstrijden konden de nummers één
en twee van de twee poule de ¼ finales gaan
spelen. Op dat moment waren er nog 6
verschillende bedrijven vertegenwoordigd en
werden er alleen nog dubbels gespeeld in best of
five.

Namens de T.C.S.
Bram Gerritse
Openingstoernooi 2 september 2016
Op 2 september werd het openingstoernooi van T.T.V.
Huizen gehouden.
Dit toernooi wordt georganiseerd om weer een
beetje in het competitieritme te komen. Of niet iedereen heeft dit blijkbaar nodig, daar het toernooi
uiteindelijk kon starten met 15 deelnemers.
We hebben dit in 3 poules verdeeld. Hierin werden
partijtjes gespeeld zonder fratsen en met handicap.
De nummers 1 van de poules gingen door en er
werd één nummer 2 bijgeloot.

In de ene halve finale kwam Zig Websoftware 4
uit tegen Brandweer Gooi en Vechtstreek en deze
partij werd in vijven beslist in het voordeel van de
Brandweer. De andere halve finale ging tussen Zig
Websoftware 3 en Gall & Gall. Zig software wist
zich met een 3-0 overwinning voor de finale te
plaatsen. De finale ging tussen Harry Kempers +
Hendrik Jongerden (Brandweer G&V)
en
Nathanaël ter Borg + Kobbe van Daatselaar (Zig
Software). Zig Websoftware wist in vier games de
wisselbeker binnen te slepen.

Uitslag poule 1: Danny, Edwin, Joost, Bram,
en Manuella
Uitslag poule 2: Robert B., Robert S., Bert, Pieter,
en Henny
Uitslag poule 3: Ferry, Marcel, Rob, Paul en Erik
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SANITAIR

t /m 18 jaar: 10 euro
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ELEKTROTECHNIEK

CENTRALE VERWARMING

DAKBEDEKKING
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Sanitair

Centrale verwarming
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Elektrotechniek
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Dakbedekking

(om de hoek bij de Zomerkade)

1273 SC Huizen
035 - 526 25 12
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Ook voor uw gordijnmode
Oude Raadhuisplein 2
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Tel. 035 - 526 27 76
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Wat een leuke droom 1n 1987
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Wie kende in de jaren 80 niet Bettine Vriesekoop, die
als Nederlandse het wist te presteren om Europees
kampioene te worden. Een geweldige prestatie, waar
de tafeltennissport van profiteerde (niet in de laatste
plats onze eigen vereniging, die zelfs even de grootste
vereniging van Nederland was met 330 leden). In de
jaren 90 presteerde Bettine het zelfs nog een keer om
Europees kampioene te worden.
Hoe zit dat nu dan? Met name de Nederlandse dames
hebben de afgelopen jaren enorm goed gepresteerd.
Li Jiao is als kopvrouw van het Nederlands team
meermalen Europees kampioene geweest en heeft
meerdere malen de belangrijke Europese Top 12 gewonnen. Wist u dat???
Het Nederlands team is met Li jiao, Li Jie, Elina Timina
en Britt Eerland Europees kampioen bij de dames geweest en doen nog steeds mee in de top van Europa.
Wist u dat???
Op de Olympische Spelen in Londen in 2012 werd
door Li Jiao en Li Jie de kwartfinale in het enkelspel
behaald. Wie wist dat???
(foto: Bram Gerritse)

In 2015 stonden Li Jiao en Li Jie in de finale van de
Europese spslen in Baku en haaldenvoor Nederland
goud en zilver binnen. Wist u dat?

De organisatie van het toernooi werd verzorgd
door ondergetekende en Edwin van Dijk. De bar
werd deze avond verzorgt door Gijs Molenaar en
Nicole van Beurden. Hartelijk dank hiervoor.

De verwachtingen voor Rio waren hoog gespannen.
Helaas konden de dames deze verwachtingen niet
waarmaken. Maar wie wist dat???

Namens de T.C.S.,
Bram Gerritse

Het toenmalige “Vriesekoop-effect”, waarbij velen lid
werden van een tafeltennisvereniging vanwege de
prestaties van Bettine Vriesekoop is er niet. Vanwege?

W at is er m is m et tafeltennis???????
Wij, als leden van de tafeltennisvereniging Huizen
vinden het oleuk een balletje te slaan. De een wat
fanatieker dan de ander, de een met meer plezier dan
de ander.

De Chinese namen van onze toppers?
De prestatie van onze toppers?

Qua populariteit is tafeltennis echter niet echt gestegen als sport in Nederland. De statistieken laten zien,
dat de ledenaantallen dalen. En duit ondanks de pogingen in de loop van de jaren om tafeltennis als kijksport aantrekkelijker te maken: games tot de 11 in
plaats van de 21, grotere ballen, zodat het balletjes
daadwerkelijk te volgen is.

De keuze van de media?
De sport tafeltennis?
Wat is er mis met tafeltennis?
Wie het weet mag het zeggen

Maar niet alleen qua kijksport, maar ook qua naamsbekendheid en resultaten ziujn de beledingen van het
tafeltennis toch anders.

Geert
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Dit was in 1987
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Beleving uit 1988 hoe de ALV was, nu 2016
geldt het eigenlijk nog steeds.

(Vervolg op blz: 16)
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(vervolg van blz: 15)
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Nieuwe leden
We mogen drie nieuwe leden verwelkomen, namelijk
jeugdlid Chris Bunschoten, de zoon van Robert
Bunschoten, en seniorenlid Joost Kleijn.
Joost gaat competitie spelen in team 6, 3e klasse.
En per 1 september is Sergev v. Shadrin speler. Nadat
hij jaren had getraind bij de jeugd, heeft Sergev
besloten om zelf ook te gaan spelen. Nadat zijn
blessure over was, hij gaat bij de recranten spelen.
Iedereen veel plezier op onze verening.
Dit is Chris Bunschoten

En dit is Joost Kleijn.
De laaste is Sergev v. Shardin

17

Een spreuk uit 1988, zou het waar zijn??

18

Toch leuk dit in 1989 , wat weten wij nu?
Oh ja even google-en
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Hobbiieeezzzz
achter de rug is. Al die sporten kijken vind ik fantastisch. Wat een beleving bij die topsporters.

Met dank aan mijn broer Ruud, die het stokje voor
deze rubriek aan mij overdroeg. Altijd leuk zo’n broer
die je opzadelt met dit soort zaken. Ik pak hem nog
wel een keer terug. Aan de tafeltennistafel zal dat
echter niet zo makkelijk gaan, want hij is toch wel
beter dan ik. Als kind speelden we al tafeltennis. Dat
ging dan zondagavond thuis na het eten. Wij hadden
een tafel die we konden uitschuiven, zodat we daar
als gezin (ouders en 6 kinderen) aan konden eten. De
kamer was niet zo groot, zodat het hele theemeubel
met kopjes, theepot en al met en allerlei stoelen naar
de keuken verplaatst moesten worden om ons ruimte
te geven om te pingpongen. Die uitschuifbare tafel
zorgde wel voor een handicap. Er waren aan weerskanten van het netje twee grote spleten over-dwars.
Als het balletje daarop terechtkwam, dan ging het alle
kanten op. Zo werden er hele competities gespeeld.
Wat betreft tafeltennis is het daar bij gebleven, totdat
Nico (Luiks) mij een jaar of 3 terug op mijn verjaardag
als cadeau een batje gaf met de mededeling dat ik dan
ook maar lid van zijn tafeltennisclub moest worden.
Zo ben ik op de club terecht gekomen.

In mijn dagelijkse leven werk ik in Kortenhoef op een
basisschool. Om dat nu ook als hobby te zien is overdreven, maar ik heb het er wel erg naar mijn zin. Tussen sporten en werk ben ik ook nog opa van 3 kleinkinderen.
De jongste is net in juli geboren. De wekelijkse oppasdag gaat helaas voor een groot deel aan me voorbij.

Sporten is altijd wel een onderdeel van mijn leven
geweest. Ik heb meer dan 25 jaar gevoetbald bij de
Larense voetbalclub LVV. Dat was mijn lust en mijn
leven. Na al die jaren voetbal ben ik gaan badmintonnen. Dat heb ik ook meer dan 12 jaar gedaan. Maar
dat kostte heel wat tijd omdat ik naast de trainingsavond ook nog competitie speelde op zondag. In al
die jaren liep ik ook al hard en na mijn badmintontijd
meldde ik me aan bij Zuidwal waar ik bijna 15 jaar heb
hard-gelopen. En dat met veel plezier.
We lipen ook met een groepje (waaronder Nico) jaarlijks de Zevenheuvelenloop, de Dam tot Damloop,
halve marathons, etc.. Maar blessures zorgden ervoor
dat ik daar jammer genoeg mee moest stoppen. Een
goed alternatief is uiteindelijk tafeltennis geworden.
Elke donderdagavond onder de bezielende leiding van
Henk en Ina. Henk weet als trainer altijd wel de juiste
toon aan te slaan. Je moet soms een beetje een dikke
huid hebben als hij meldt dan mijn stijl er niet uit ziet.
Hij weet er dan gelukkig ook altijd nog wel een positieve draai aan te geven door op te merken dan het
wel effectief is. Mensen als Henk en Ina zijn onmisbaar
voor een club. Petje af voor hen.

Het laatste halfuurtje kan ik vaak net even meemaken.
Dat is echt genieten. Francis en ik hebben de afgelopen maand onze oudste kleinzoon van 4 jaar een
beetje kennis laten maken met een andere passie van
ons: kamperen. Hij mocht een aantal dagen mee naar
Winterswijk. Bij camping Lutje Kössink hielp hij mee
om de tent op te zetten. Er ging een wereld voor hem
open. Wat is er ook leuker om met je tent door Nederland of Europa te trekken en te vertoeven op de
mooiste plekjes. Daar kan geen hotel, appartement of
“all inclusive” tegenop. En in die “ruststand” dan tijd
hebben om te fietsen, te lopen, te luieren, wat te roeren in een potje en zeker ook te lezen.
Mocht ik met pensioen gaan -en dat zal niet lang meer
duren-, dan zal dat zeker een belangrijke tijdspassering gaan worden. Tegen die tijd heb ik dan ook wat
meer tijd voor mijn tuin. Die is nu door tijdgebrek een
beetje een onder-geschoven kindje.

Mijn leven bestaat natuurlijk niet alleen uit sporten.
Met Francis ben ik al meer dan 40 jaar gelukkig getrouwd. Op dit moment is ze blij dat de “ Sportzomer”

Tot slot wil ik graag de pen overdragen aan Nico Luiks.
Ik ben benieuwd wat hij allemaal te vertellen heeft
over de nieuwe fase in zijn leven. Frans Wikkerman
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Pfff wat een herrie in 1991 maar welk koppel zijn nog steeds bij elkaar
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Deze twee Dames hebben in 1991 een aantal
bladen gevuld met leuke teksten dit is er 1
van.

Toch bijzonder in 1991
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Ve n t i l a t i e
Sanitair
Wa t e r
Gas
Dak
C.V.

MARKTDAGEN
donderdag
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zaterdag
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Centrum
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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

23

25 jaar eerder

24

Deze rubriek O/haatjes kwam niet 1x in de
Voltreffer maar …….. ben maar gestopt met
tellen, deze is uit 1991

25

TTV Huizen heeft dit jaren gedaan nu
wordt het door TTV Hilversum gedaan.

26

1992 De Gooische Kampioenschappen

27

De jeugd schreef ook regelmatig, maar
nu???
Wat ook vaak te lezen was,
de rubriek Wist u datjes, deze is van 1992

28

Chris kras kolom was ook niet weg te
denken uit de Voltreffer, deze is van 1993

(vervolg op blz: 30)

29

(vervolg van blz: 29)

30

In 1993 was Gijs opppermachtig

31

In 1993 hadden we een heel ander heren
team, waar was Gijs, Andre?
V.l.n.r. Ronald vd Hulst , Geert Molenaar ,
Dhr. Kos en Jan van Wessel

32

Dat deed best wel zeer als je 1 team op moet geven
voor de competitie maar het is er gelukkig nog 1.
Jongens ik hoop dat jullie toch een fijne competitie
mogen hebben en met veel plezier.
Jullie weten dat je bij de thuiswedstrijden op tijd moet
komen en ik neem aan dat jullie gezien hebben dat de
thuiswedstrijden om 12.00 uur beginnen.
Jullie kunnen daarna nog mooi bij het 1e team kijken
want die spelen gelijk thuis met jullie.
Dan rest mij nog de namen van het team bekend te
maken.
Jullie begeleider/coach is Harry Kempers.
Dan de namen:
Luca Wagenmakers
Lucas Kamp
Koen Gerards

Competitie jeugd
De Najaarscompetitie gaat weer van start dus er moet
weer een stukje worden geschreven. Dat wordt wel
steeds moeilijker daar er maar zo weinig
competitiespelers zin bij de jeugd.

Jongens maak er wat van wie weet kunnen we er de
2e helft van de competitie wel een team bij maken al
is het maar weer een starters team.

We gaan deze keer van start met 1 team dit is iets wat
ik nog nooit heb meegemaakt in al die jaren dat ik bij
de jeugd van de TTV “Huizen”zit. En dan te bedenken
dat wij eerst de grootste vereniging in het gooi waren
met de meeste jeugd teams.

Namens de Technische Commissie Jeugd
Peter van den Broek

1992 gingen ze ipv balletjes slaan maar
pijltjes gooien.

33

34

Wat waren de commisies klein in 1994

35

In 1995 was er een nieuwe commissie

36

Prinsenstatoernooi in Delft was onder TTV
een drukke bezocht toernooi van ons, dit
was 1995

37

(vervolg op blz: 39)

38

(vervolg van blz: 38)

39

(vervolg van blz: 39)

(vervolg op blz: 41)

40

(vervolg van blz: 40)

41

Uit 1997

42

Rene Kahle Toernooi is regelmatig
georganiseerd door TTV, deze was in 1997

43

1997 was dit, we hadden leuke tijden zowel
hier als daar

44

In 1999 ging het naar Robert, wie neemt het
van mij over?

45

Tijdens het doorbladeren van de oude
Voltreffer kwam ik de ouw koeien tegen,
deze is uit 1999

46

In 1999 hadden we telekst, wat hebben we
nu allemaal te veel of te weinig informatie
bronnen

47

In 1999 was er nog oudere koeien

48

2001

49

2016 weer zitten bladeren, vaak met een
lach

50

2001 was dit

51

2001 ging we echt het net op

52

Wat waren ze nog jong in 2002

53

Voor in je Agenda
Wanneer:
08-oktober
08-oktober
22-oktober
29-oktober
05-november
14-november
19-november
25-november
03-december
07-december
10-december
10-december
29-december
30-december
30-december
03-januari
04-januari
07-januari
08-januari
13-januari
15-januari

Wat:
Competitie landelijk DOV 1 - Huizen 1
Bestuursvergadering
Competitie landelijk Hercules 2 - Huizen 1
Competitie landelijk Huizen 1 - HTC 1 om 15:00U
Competitie landelijk ONI 1 - Huizen 1
Bestuursvergadering
Opendag
Competitie landelijk Huizen 1 - DOV 1 om 15:00u
Competitie landelijk Huizen 1 - Hercules 2 om 15:00u
TCS vergadering
Dedaline Voltreffer
KTTF
EMT oliebollentoernooi niet leden
EMT oliebollentoernooi senioren
EMT oliebollentoernooi jeugd en niet leden
Nieuwjaarsreecptie
Zaalvoetbal SV Huizen
Zaalvoetbal SV Huizen
Afdelingskampioenschap Senioren
Algemeen Clubkampioenschap
Afdelingskampioenschap Senioren
Voor de uitgebreide agenda kijk dan op www.ttvhuizen.nl

54

Voor wie:
Senioren
Senioren
Senioren
Senioren
Jeugd & Senioren
Senioren
Senioren
Jeugd & Senioren
Jeugd
Senioren
Senioren
Jeugd
Jeugd & Senioren

Senioren
Senioren
Senioren

