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Jubilerende Voltreffer
Omdat de Voltreffer jubileert, heeft de huidige redacteur gevraagd aan een aantal oud-redacteuren om
een stukje te schrijven. Helaas had de laatste geen
tijd. Zijn werk had voorrang en dat is logisch.

Wil je de oude Voltreffers nog eens doorlezen: ze staan
in de archiefkast in de bestuurskamer. Ik kan het
aanraden, wij hebben thuis erg gelachen om de
berichtgeving in de tijd dat wijzelf lid waren bij de
jeugd.

Dus schrijf ik als huidig redacteur een stukje. Dat heb
ik in de afgelopen jaren zo min mogelijk proberen te
doen J. Tijdens het doorspitten van al die oude Voltreffers viel op dat veel items steeds terugkeren: sommige zaken waar men ontevreden over was, spelen
nog steeds. Maar er werd gelukkig ook heel veel gelachen.
Bladerend door al die Voltreffers valt op dat er veel
geschreven werd: de Voltreffer was en is de spreekbuis van de vereniging.

Vanaf 2003 is de Voltreffer digtaal te lezen op onze
website, een archief van 14 jaar dus. Lekker te lezen op
de tablet of smartphone J.
Zelf ben ik (nog steeds) op zoek naar een vervanger:
na 9 jaar ben ik toe aan een nieuwe uitdaging binnen
de verening. Er zijn gesprekken geweest met mensen
waarvan gedacht werd dat zij geschikt waren voor
deze “ klus”, maar helaas zeiden ze allemaal nee. Ben
je verbaasd dat we jou nog niet benaderd hebben
(omdat je dit ontzettend leuk lijkt om te doen en je
bent gewend met tekstverwerkingsprogramma’s/internet te werken), of wil je weten wat het inhoudt om
redacteur van de Voltreffer te zijn, stuur dan een mail
naar voltreffer@ttvhuizen.nl

Toch merk ik dat de Voltreffer in de loop der jaren
steeds dunner wordt. Jammer, maar het komt vast
door alle ander info-kanalen die we inmiddels hebben
(email, Facebook, twitter, wattsapp, infomail en de
website).
Is beter of jammer dat alles digitaal gaat? Wie zal het
zeggen, digitalisering is niet meer te stoppen. In 1999
is er onderzoek geweest naar de opkomst van de mobiele telefoon. De grote meerderheid antwoordde op
de vraag of ze er één gingen aanschaven met: “ik heb
toch een vaste telefoon, waarom zou ik?”. Er zijn tegenwoordig meer mobiele telefoons in omloop dan inwoners van Nederland. Dus zeg het maar.

Ik weet niet of de Voltreffer in deze vorm zal blijven
bestaan, maar hij zal nooit verdwijnen uit onze vereniging.
Ik wens iedereen fijne feestdagen, een prachtig 2017
en veel leesplezier met deze Voltreffer.
De huidige redacteur
Maarten

In deze Voltreffer
Vanuit het bestuur
Gerrit Schipper
Uitnodiging
Teamsamenstelling senioren
Senioren toernooi
Herfst toernooi
Wie is deze vrijwillger
Hobbiieeezzzz
Jeugdcompetitie
KTTF
Agenda
Bestuur & commissie

Pagina 3
Pagina 4
Pagina 6
Pagina 9
Pagina 21
Pagina 23
Pagina 27
Pagina 28
Pagina 30
Pagina 31
Pagina 33
Pagina 34

2

Vanuit het bestuur
De afgelopen maanden hebben we als vereniging diverse activiteiten uitgevoerd om de tafeltennis sport
en onze vereniging te promoten. Door een enthousiaste groep van vrijwilligers zijn er op er op drie basisscholen (de Parel, van der Brugghenschool en de
Tweemaster locactie Holleblok) gym clinics gegeven.
Een extra bijkomstigheid bij de gym clinics bij de van
der Brugghenschool was een goede logistiek om de tafeltennistafels bij de gymzaal locatie te brengen en
weer op te halen en tevens ervoor te zorgen dat de tafeltennistafels op een veilige manier te vervoeren om
geen schade te veroorzaken aan onze tafeltennistafels. Dit alles is prima verlopen, dus zeker ook voor de
toekomst weer een optie om te gebruiken. In november werd een TTV Huizen flyer in de wijken rondom de
vereniging bezorgd welke gevuld was met de promotionele toernooi activiteiten in de maanden november
en december. Plus algemene informatie wanneer
jeugd en volwassenen kunnen komen trainen om kennis te maken met de tafeltennissport en vereniging.

De najaarscompetitie is weer ten einde. Bij de jeugd
werd Jeugd 1 kampioen in de vierde klasse. Lucas
Kamp, Koen Gerards en Luca Wagenmakers van harte
gefeliciteerd en veel succes komend seizoen in de
derde klasse. Bij de senioren was er uiteindelijk ook 1
kampioensteam. Huizen 3 is kampioen geworden in de
tweede klasse en maakt hierdoor het verloren terrein
van het seizoen ervoor weer goed. Monique Kievith,
Geert Molenaar, Ferry de Hoogen en Robert Bunschoten gefeliciteerd.
Ons vlaggenschip van onze vereniging wist zich te
handhaven in de landelijke derde divisie. Het team gesprek met een afvaardiging van het bestuur leek precies op tijd te komen. Na dit gesprek werd een indrukwekkende eindspurt in gang gezet en bewees het
complete team dat Huizen gewoon in de derde divisie
thuis hoort.
Dit seizoen was er behoorlijk wat discussie in tafeltennis Nederland met betrekking tot de beoogde verandering van de de opzet van zowel de landelijke als afdelingscompetitie voor zowel de senioren als de
jeugd. Tijdens de bondsraadsvergadering in november
heeft het NTTB hoofdbestuur na een lange discussie
dag het besluit genomen om de plannen niet in stemming te brengen. Dus voorlopig veranderd de huidige
competitie setup niet en blijven we doorgaan in de setup zoals deze de afgelopen jaar gebruikelijk en bekend is.

Zaterdag 19 november overdag was de Open dag voor
de jeugd. Deze Open dag werd georganiseerd in samenwerking met MJ Tafeltennis. Helaas was de de opkomst in de ochtend sessie compleet teleurstellend,
gelukkig volgde een redelijk herstel in de middag sessie. Vanaf 17.00 uur stond het Ultieme PingPong toernooi voor volwassenen op de planning. Helaas hadden
we voor dit toernooi heel geen goede opkomst, dit
moet goed geevalueerd worden waar dit aan heeft gelegen om hier lering uit te trekken voor de toekomst.

De Vrijwilligerscentrale Huizen heeft in opdracht van
de Gemeente Huizen op 5 oktober een Jeugd Veilig
Actief bijeenkomst georganiseerd. Alle verenigingen
met actieve jeugd waren uitgenodigd. Namens de TTV
Huizen waren Gijs Molenaar en Robert Bunschoten
aanwezig tijdens deze bijeenkomst Het doel van deze
avond was om met alle betrokken verenigingen een
veilig sport- en beweegklimaat te creëren voor de
jeugd, zodat Huizen in 2017 een veilige omgeving is
voor kinderen in vrijwilligersorganisaties. De avond
had een interactief karakter, waarbij onder begeleiding van tafelcoaches diverse onderwerpen zijn besproken met aanwezigen. Uitgangspunt was: Welke
preventieve maatregelen zijn er reeds genomen en
wat heb je al voor elkaar? De Gemeente Huizen heeft
voor de periode van een jaar Rubin Vos als procesbegeleider aangesteld. Ruben heeft als taak vanuit de
gemeente gekregen het proces te begeleiden met de
hoop dat alle organisaties medio 2017
(vervolg op blz: 4)

Zaterdag 10 december werd het KinderTafelTennisFeest voor basisscholen gespeeld. De opkomt was ’s
ochtends met de groepen 3,4 en 5 aan de magere
kant. Gelukkig werd dit in de middag goedgemaakt, de
groepen 6, 7 en 8 speelden in een volle zaal hun kampioenschappen. De combinatie met zowel wedstrijden
afgewisseld met tafeltennis spelletjes wanneer de kinderen moesten wachten op hun volgende wedstrijd
werkte zeer goed. MJ Tafeltennis ondersteunde de
Jeugdcommissie tijdens dit toernooi, zij konden nogmaals worden gefinancieerd uit het geldbedrag wat
we als vereniging hadden ontvangen van het Rabobank Cooperatiefonds.
Komende toernooi activiteiten in de cyclus dit jaar zijn
nog de traditionele EMT Oliebollentoernooien welke
worden gespeeld op donderdag 29 en vrijdag 30 december. Hopelijk leveren al deze activiteiten uiteindelijk een aantal enthousiaste nieuwe leden op voor
onze vereniging.
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(vervolg van blz: 3)
een basis hebben gelegd voor een preventief beleid,
maar ook in staat zijn om in voorkomende gevallen de
juiste maatregelen te treffen. De Jeugd Veilig Actief
avond krijgt een vervolg op 8 februari 2017, alle verenigingen zullen opnieuw worden uitgenodigd, inclusief de verenigingen die op 5 oktober niet aanwezig
konden zijn.

Dat kwam door twee redenen. Gerrit was weer heel
laat en ik verdwaalde in de polder.
Kees zat voorin en Gerrit achterin. Kees was de discjockey. Hij zocht altijd de muziek en tussen 8 en 9 was
er op een zender heavy metal, de favoriete muziek
van Kees. Gerrit kon het echter niet uitstaan, alleen Elvis was het aanhoren waard. De muziek stond hard
met de boxen achterin. Opeens zei Gerrit:”Als die muziek niet zachter gaat trek ik de draaien stuk.” Kees
schoot in de lach op de manier die alleen Kees kan. De
stemming zat er dus goed in toen we veel te laat bij
ATC aankwamen. Toen ook nog een van de tegenstanders uit z’n dak ging van kwaadheid was de lol niet
meer te stoppen. Kort na die wedstrijd sprak ik met
Gerrit af dat ik hem op tijd van huis zou halen.
Gerrit was goud voor de club. Hij was jarenlang commissielid van de ZKC. Samen met Greet Klein zorgde
hij tot diep in de nacht voor de kantine. Als ik Jan Visser mag geloven overnachtte hij er zelfs wel eens. Hij
is wel eens ’s ochtends slapend aan de bar aangetroffen. Een tweede hobby van Gerrit was klaverjassen. Eigenlijk was dat zijn belangrijkste hobby. Hij stopte
zelfs met spelen op dinsdagavond, omdat hij dan
moest kaarten. Naar mijn idee kon hij goed kaarten.

In november ontvingen we het treurige bericht dat
Gerrit Schipper op 68 jarige is overleden. Gerrit is 47
jaar lid geweest van onze vereniging. Tijdens Gerrit
zijn begrafenis welke door verscheidende TTV leden
werd bezocht refereerde Gerrit zijn broer Klaas in zijn
afscheids speach aan Gerrit zijn opmerkelijke eigen levensstijl en kijk op het leven welke een glimlach op de
gezichten toverde van velen. We zullen Gerrit mede
door deze eigen levensstijl en kijk op het leven in onze
herinnering bewaren.
Het bestuur van de TTV Huizen wenst u prettige feestdagen en een gezond en sportief 2017. Wij zien u
graag op de Nieuwjaarsreceptie op dinsdag 3 januari
vanaf 20.00 uur om het nieuwe tafeltennisjaar te openen.
Namens het bestuur
Robert Bunschoten
Voorzitter
Gerrit Schipper
Op 10 november hoorde ik op de club dat Gerrit
Schipper was overleden. Gerrit werd door zijn broer
dood aangetroffen op de bank in zijn huis. Als je dat zo
hoort schrik je toch wel even, hoewel het niet echt
een onverwachte gebeurtenis was. Het ging de laatste
jaren niet zo goed met Gerrit. Een val van de trap in
zijn huis, een val van zijn fiets met een kratje bier. Het
waren eigenlijk al aankondigingen van een slechtere
gezondheid. Maar als ik aan Gerrit terug denk wil ik
niet aan nare dingen terugdenken.
Ik heb Gerrit leren kennen op de club. Hij was al lid
toen ik in 1977 lid werd. Hij speelde beter dan ik deed(
niet zo veel voor nodig) en ik speelde vrij vaak met
hem. Na een jaar of wat gingen we in één team spelen
samen met Piet Traarbach en later met Kees Visser.
Met Piet was het alleen gewoon spelen, maar met
Kees was er altijd wat te beleven. In die tijd reed ik
meestal. We vertrokken van de Kloef. Kees en ik
moesten altijd wachten, want Gerrit was in één ding
erg vasthoudend: Hij kwam altijd te laat. We zijn zelfs
een keer om bijna 9.00 uur aangekomen in Almere.

(vervolg op blz: 5)

4

Huizen 1 dankzij sterk eindsprint
gehandhaaft in 3e divisie

(vervolg van blz: 4)
Na het tafeltennissen gingen we vaak nog kaarten met
Greet, Henk vd Hulst, Gerrit en ondergetekende. Dat
was tot diep in de nacht dikke pret. Maar ook de laatste jaren werd dat minder goed. En sinds het roken in
de kantine verboden werd kaartte Gerrit ook nauwelijks meer op de club. Gerrit heeft ook met Yolanda
Schijf en Frank Hagen in een team gespeeld. Frank of
Yolanda reden. Gerrit voelde zich soms wel eens bezwaard dat hij nooit reed. Toen het team een keer
naar Vitus moest, dus niet zo ver, bood Gerrit aan om
te rijden. Of hij zijn auto van te voren schoon gemaakt
heeft weetik niet, maar hij was wel vergeten te tanken
en op de terugweg kwamen ze nog voor het Huizerhoogt zonder benzine te staan. Werd het toch nog lopen. Gerrit hield op met competitie spelen. Hij kwam
alleen nog op de donderdagavond naar de training
van de recreanten. Je kon er de klok op gelijk zetten,
Gerrit kwam altijd te laat. Zelfs op de toernooitjes drie
keer per jaar als de indeling al veranderd was omdat
Gerrit ontbrak dan kwam hij er nog aan. Ina en ik hebben zelfs een keer gezegd dat hij niet meer mee
mocht doen. Als er nu iemand naar mijn idee te laat
op de training komt vraag ik of die iemand bij Gerrit
op bezoek is geweest.

De najaarscompetitie 2016 van de senioren behoort
weer tot het verleden en daarin kunnen we opmaken
dat het een minder seizoen is geweest voor de senioren, met maar liefst 6 degradanten en 1 kampioen
(Huizen 3) is dit een jaar om snel te vergeten en weer
vooruit te kijken naar wat komen gaat.
Huizen 1: met nieuwkomer Nico Sentini in de ploeg
kwam heel erg laat op stoom na 8 wedstrijden stonden de mannen bestaande uit Gijs, Frank B, Patrick en
Nico laatste met een miniem verschil op de veilige 4e
plaats, wekenlang werd er gevreesd dat degradatie
echt ging gebeuren maar niks was minder waar… in de
laatste twee wedstrijden werd er een sterke reeks
neergezet met 17 punten uit twee wedstrijden en zodoende veilig gespeeld.
Geen moment in de problemen geweest toch ;)
Huizen 2: terugkomers uit de hoofdklasse mochten dit
jaar weer aantreden in de 1e klasse met Jurriaan Dekker nieuw in de gelederen, werd er weer met frisse
moet begonnen aan de competitie, een sterke start is
uiteindelijk bekroond met een 3e plaats in een zeer
(sterke poule)

Hoe we ook over Gerrit kunnen denken, we moeten
blijven denken aan de goede dingen die hij voor de
club heeft gedaan met een glimlach op zijn gezicht en
toen dat nog mocht met een shaggie in zijn mond.
Gerrit was eigenlijk niet kwaad te krijgen. Hij ging alleen dood op de bank met een flesje bier naast zich,
maar we denken met z’n allen aan hem en dan zullen
de goede dingen van hem nog vaak genoemd worden.

Huizen 3: voorjaar 2016 plotseling gedegradeerd uit
de 1e klasse mochten het dit jaar gaan doen in de 2e
klasse met de basisopstelling Ferry, Monique, Robert
B, Geert met fris en frivool tafeltennis en enkele tegenslagen werd het kampioenschap binnen gehaald
door de directe concurrent een pak slaag te geven in
de hol van de leeuw, zodoende keren zij terug in de 1e
klasse waar zei in thuis horen!

Henk Oversteegen

Huizen 4: met de versterking van John in het team
leek het een formaliteit handhaving in de 2e klasse,
wisselvalligheid en pech gedurende het seizoen deed
de hoop in duigen vallen en moeten zij helaas een
treetje lager gaan zingen. Volgend jaar maar fier kampioen worden dan!
Huizen 5: na een paar speelweken leek degradatie al
onafwendbaar het pech dat het team in een bijzonder
sterke 3e klasse poule werd ingedeeld en het niet mee
zat in de punten werd degradatie een feit en mogen
zij het komend voorjaar in de 4e klasse gaan doen. Onder de motto: missie naar glorie.
(vervolg op blz: 7)
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HUIZEN
UITNODIGING

ALGEMENE LEDEN VERGADERING
TAFELTENNISVERENIGING
HUIZEN

Maandag 27 maart 2017
“DE KLOEF”
20.00 uur
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(vervolg van blz: 5)
Huizen 6: met de verlosser Joost uit het hoge noorden
leek het team nieuw elan te bieden een stabiele start
in de competitie tot gevolg deed nou niet spreken dat
het team voor degradatie moest gaan spelen na 21
punten uit 5 wedstrijden was de start naar behoren.
Jammer genoeg konden ze in de tweede helft niet
mee meekomen met de concurrentie en werd degradatie een feit .
Huizen 7: een kwalitatief sterk 4e klasse team dat altijd wel mee zou kunnen komen in de middenmoot,
had niet het geluk aan haar zijde, met veel pech en
tegenslagen kon er niet voorkomen worden dat het
team met miniem verschil toch degradeerde. 2017
een nieuw jaar en nieuwe kansen. Kom maar op!
Huizen 8: al jaren een vertrouwd gezicht in de 5e
klasse hebben ook dit jaar weer laten zien waarom dat
zo is, jaar in jaar uit keurig in de middenmoot en dat
was dit seizoen ook weer het geval op een steady 3e
plaats geëindigd! Volgend jaar misschien kampioen? ;)
Huizen 9: jarenlang een gezicht voor de 5e klasse, hadden het dit jaar niet meezitten tijdens de competitie
hierdoor was degradatie tot gevolg niet te voorkomen
al zal er misschien wel over dit jaargang nog lang nagesproken gaan worden…
Huizen 10: in het voorjaar kampioen geworden in de
6e klasse mochten het dit jaar gaan doen in de 5e
klasse, het bleek een lastig seizoen te worden met degradatie tot gevolg maar dat mag het speelplezier niet
onderdrukken volgend jaar weer een nieuwe kans!
Nico Sentini
Geldt nog steeds maar dit is uit 2003
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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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Teamsamenstellinh najaar 2017

Huizen 1 - 3e divisie zaterdag
Gijs Molenaar ©
Patrick Visser
Frank Bilius
Nico Sentini

Huizen 2 - 1e klasse vrijdag
Ruben Lam ©
Danny Harthoorn
Michiel van Amersfoort
Jurriaan Dekker
Mak Temmet

Huizen 3 - 1e klasse vrijdag
Ferry de Hoogen ©
Geert Molenaar
Monique Kievith
Robert Bunschoten
Jerry van Leeuwen

Huizen 4 - 3e klasse vrijdag
Marcel Molenaar ©
John Ouderdorp
Edwin van Dijk
Frank Hagen

Huizen 5 - 4e klasse vrijdag
Robert Smit ©
Ruben Tempelaars
Cees Lam
Joost de Kleijn
Jasper Tax

Huizen 6 - 4e klasse vrijdag
Rob Barendregt ©
Kees Visser
Bert van de Zwaan
Peter Keijer
Nicole van Beurden

Huizen 7 - 5e klasse vrijdag
Harry Kempers ©
Paul Dekker
Henny Dekker
Bram Gerritse

Huizen 8 - 5e klasse vrijdag
Henk Oversteegen ©
Pieter Kos
Bert jongerden
Arne Kießling

Huizen 1 - DUO 5e klasse vrijdag
Manuela Schuurman ©
Marco vd Pol
Jeroen Blok
Cees lam
Gerben de Jong

Huizen 2 - DUO 6e klasse vrijdag
Hans le Poole©
Irma de Heer
Ingeborg Rebel
Nico Luijks
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Eindstand najaar 2016

3e divisie poule C
HTC 1
DOV 1
ONI 1
Huizen 1
Hercules 2
DHC 1

10-75
10-60
10-48
10-45
10-36
10-36

Gijs
Frank
Patrick
Nico

53%
17%
62%
30%

2e klasse poule B
Huizen 3
Over t Net 2
Rega 2
Elan 2
Hoogland 2
Tovo 1

10-62
10-56
10-49
10-47
10-46
10-40

Robert
Ferry
Monique
Geert

56%
86%
62%
52%

3e klasse poule F
Woerden 6
Hilversum 13
SVE 8
De schans 3
VEV 2
Huizen 5

10-67
10-60
10-53
10-50
10-43
10-27

Robert
Ruben
Jasper
Bert
Invaller

38%
38%
17%
19%
33%

4e klasse poule F
Hilversum 15
Maarssen 6
Hoogland 4
Smash-W
Huizen 7
Bunshot 2

10-69
10-67
10-58
10-44
10-41
10-21

Manuela
Marco
Peter
Jeroen
Gerben
Invaller

33%
40%
63%
67%
11%
17%

5e klasse Poule E
LTTC 5
Vitac 2
Almere United 4
Bijmaat 6
UTTC 9
Huizen 9

10-78
10-52
10-51
10-47
10-41
10-31

Henk
Pieter
Bert
Tim

38%
42%
19%
-

1e klasse poule C
ATC Almere 1
Over t net 1
Huizen 2
Almeerspin 3
LTTC 1
Shot 2

10-81
10-56
10-55
10-41
10-34
10-33

Michiel
Ruben
Danny
Jurriaan
Invaller

44%
63%
67%
42%
17%

2e klasse poule C
ATC Almere 2
Almere United
LTTC 2
Hilversum 9
Huizen 4
Good Luck 1

10-83
10-57
10-46
10-42
10-39
10-33

Frank
Marcel
Ecwin
John

19%
11%
59%
54%

3e klasse poule B
Bunshot 1
Almeerspin 4
Rega 3
Shot 4
ATC Almere 5
Huizen 6

10-67
10-56
10-54
10-50
10-42
10-31

Rob
Cees
Kees
Joost
Nicole
Invaller

24%
38%
33%
38%
67%

5e klasse poule B
VEV 3
TOVO 2
Huizen 8
HTTC 7
Hilversum 20
Shot 9

10-72
10-63
10-55
10-47
10-46
10-17

Harry
Paul
Bram
Henny

67%
33%
53%
56%

Invaller

33%

5e klasse Poule F
Hilversum 19
Rega 5
Over t Net 7
LTTC 6
Huizen 10
Reflex Maarn 1

10-71
10-64
10-63
10-44
10-32
10-26

Arne
Nico
Ingeborg
Irma
Hans

93%
43%
17%
6%
17%
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Na de alv in 2004
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Na ongeveer 1,5 jaar gebeld en gepraat door
Maarten, was het eindelijk zover Trinko
Keen kwam bij ons, er staan nog een paar
leden op in hun jongere jaren. Dit was in
2004

Wijze woorden van Rien in 2005
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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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Zwaar seizoen in 2005

Nog nodig Ina?, dit was in 2005

Foto’s ?? 2006
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Wat gaat de tijd toch snel nog even dan zitten we jaargang 51

In 2006 werden nog aankondigingen gedaan in voltreffer nu komt het via de
Infomail.
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Het blijft een steeds teugkerende rubriek,
Dat was 2006
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De rondvraag bestaat nog steeds

17

Het bestuur van de
TTV Huizen wenst u prettige feestdagen en
een gezond en
sportief 2017.

Wij zien u graag op de
Nieuwjaarsreceptie op

dinsdag 3 januari vanaf 20.00 uur om het
nieuwe tafeltennisjaar te openen.
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www.henkmolenaarinstallatie.nl

Bouwbedrijf VLOT bv
VAKMANSCHAP sinds 1984
t"BOCPVw VFSCPVw 6JUCPVX tVSJKTUBBOEFXPOJOH
t0QCPVXBMTFYUSBWFSEJFQJOHFO t)PVUFOLP[JKOFO
PG[PMEFSFUBHF
t3FOPWBUJF POEFSIPVE
t%BLLBQFMMFOFBEBLXFSLFO

.JEEFMHSPOEFO #1)VJ[FOtTel 035 - 525 69 96
'BYtXXwWMPUJOGP
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Netjes toch?

En druk dat ze waren in 2006

In 2008 nam ik (Maarten) het stokje over
van Robert wie doet van mij?
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In het stukje visserlatijn van 2009
Senioren toernooien
Het einde van het jaar nadert weer en dat betekent
dat de traditionele toernooien ook weer voor de deur
staan.
Op 29 december zal het 'EMT administratiekantoor'
Oliebollen toernooi voor niet-leden gehouden worden. De aanvangstijd is 20:00. Inschrijven is mogelijk
via de website van T.T.V. Huizen of via het inschrijfformulier in de Kloef.
Op 30 december wodt het 'EMT administratiekantoor'
Oliebollen toernooi voor leden gespeeld. Aanvangstijd
is ook 20:00 en de inschijfmogelijkheden zijn
gelijk aan het niet-leden toernooi.
Op 15 januari zijn de afdelingkampioenschappen voor
de hogere senioren. Verzamelinschrijflijst hangt in de
Kloef en 16 december is de laatste dag om in te schrijven via het verzamelformulier Via internet kan je op
http://tinyurl.com/AKmidden2017 inschrijven tot en
met 18 december. Wees er dus op tijd bij.
Op 13 januari zijn de algemene clubkampioenschappen voor de senioren. Aanvangstijd 20:15.
Op 22 januari zijn de afdelingskampioenschappen
voor de lagere senioren. Zie voor inschrijfmogelijkheden bij de hogere senioren.
Namens de T.C.S.
Bram Gerritse
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Het ultieme ping-pong toernooi

Vrije week toernooi van 25 november

Op 19 november werd er een toernooi georganiseerd
voor iedereen van 17 jaar en ouder. Het ultieme pingpong toernooi! De vorm van het toernooi was van te
voren niet bekend gemaakt, maar wel dat het een
toernooi voor de gezelligheid was en dat elke deelnemer een hapje en een drankje zou krijgen.

Op verzoek heeft Edwin deze keer een dubbeltoernooi
georganiseerd. Er waren 13 deelnemers dat resulteerde in een zeskamp. Teams waren samengesteld
op binnenkomst. De laatkomer is bij een ander team
geplaatst, waarbij Geert en Bram de wedstrijden afwisselde en samen een dubbel vormde met Marcel.
Er werd zonder handicap gespeeld en aan de uitslagen
te zien was dat ook geen probleem. Zes wedstrijden
werden in vijven beslist, zeven in vieren en slechts
twee in tweeën.

De uiteindelijke vorm die het toernooi heeft gekregen
was zodanig dat de gezelligheid voorop stond en dat
de sterkte van de speler minder relevant was. Wat ook
in de uiteindelijke slotstand blijkt. Iedereen moest met
dezelfde, alternatieve batjes spelen. Gewoon spelen
was hiermee niet echt mogelijk. Tevens werd er per
partij drie games gespeeld maar wel op drie verschillende tafels. Eén op een normale tafel waarbij één
punt was te verdienen, één op een midi tafel voor 2
punten en één op een mini tafel voor drie punten.

Of nu de mensen die graag wilde winnen als eerste
binnengekomen zijn of dat het toeval was bleek de
plaatsing van de teams tevens de uitslag te zijn. Al
moest bij de eerste drie plaatsen de quotiënten
uitgerekend worden daar ze alle drie op vier punten
waren geëindigd.
Van plek één t/m zes: Edwin van Dijk + Manuela
Schuurman, Marcel Molenaar + Bram Gerritse + Geert
Molenaar, Gerben de Jong + Ferry de Hoogen, Frank
Hagen + Rob Barendregt, Henny Dekker + Nico Luiks
en Peter Keijer + Irma de Heer.

Bij gelijkspel (3-3) kreeg ieder één wedstrijdpunt en bij
winst de winnaar drie.
Na veel ping-pong plezier, een patatje en nog meer
geping-pong kon de eindscore opgemaakt worden.
Van 1ste tot 6de plek: Robert Smit, Nico Sentini, Gijs
Molenaar, Marcel Molenaar, Fleur en Ruben Lam.

Namens de T.C.S.,
Bram Gerritse

Namens de T.C.S.,
Bram Gerritse
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V|D Recreanten herfsttoernooi.
van Deth en Arie Hoek verloren van Arne Kießling. Hij
werd tweede in de poule. Eerste werd Piet Versteeg.
Verder deed Joop Manussen mee, hij won ook van
Arie Hoek.

Dit toernooi had een moeilijke start. Doordat er geen
jeugdtraining meer is, moet ik zelf openen. Dus ik was
om 19.45 uur op de club, maar toen stonden de eersten al voor het dichte hek te wachten. Dus gauw
open doen en meteen maar koffie zetten, daar liepen
ze meteen al om te zeuren. In de haast vergat ik eerst
de kan onder het filter te zetten, dus na korte tijd
moest ik al de eerste koffiedruppels wegvegen.
Daarna organiseren dat de deelnemers bereid moesten zijn om de tafels op te zetten. Ik stond te wachten
op de bardienst, maar die kwam nog niet. Gauw de
aanwezigen aftekenen en koffie in schenken. Dan
maar wachten op de laatste deelnemers( natuurlijk de
laatsten, want de eersten waren er al.) Ina kwam binnen, maar we konden de poule indelingen nog niet
uitschrijven, omdat we op de laatsten wachtten.

In de B poule was de spannende wedstrijd die tussen
vader en zoon Weinberg. Ondanks dat Timo dit seizoen nog niet gespeeld had, wist hij toch van pa te
winnen. Zij werden 1 en 2. Eigenlijk was er maar één
die een beetje uitviel, dat was Kristian Broere, maar
die was door zijn late komst verkeerd ingedeeld.
In de C poule was Pim de Keijzer de grote man Hij won
alles, weliswaar moest hij steeds een game afstaan.
Ina Busscher werd hier tweede. (onderling resultaat
met Ruud en Gerard) Zij was hier blij mee!

Om 20.30 uur besloten we om niet langer te wachten
en we schreven de poules uit. Ik schrijf we, maar ik
doe daar niets aan, want Ina schrijft netter en sneller.
We waren net klaar toen de twee laatsten toch nog
kwamen. Dus we konden deels weer opnieuw gaan indelen. Om 20.40 uur draait alles op volle toeren. Toen
kwam ook nog de bardienst binnen ( na een telefoontje van Irma op haar GSM, want de telefoon op de
club werkt niet.

In de D poule was oud-lid Patrick Hoogeboom de
beste, tot enige teleurstelling van Irma de Heer. Er
eindigde een drietal gelijk met vier punten; Jaap Schipper en voornoemde Irma en Patrick.

Borg had geen barrooster ontvangen. Ik zal jullie niet
vermoeien met eindeloze wedstrijd verslagen. Saignante details wil ik jullie echter niet onthouden. Harry

In de E poule waren er twee uitschieters; Frans van
Haeften en Karel de Boo. De eerste won alles en de
tweede won alles bijna. Erik van Haeften verloor alleen van zijn vader en werd dus tweede.
De sponsor van dit toernooi, Rob van Domselaar was
erg Vertrouwd en Dienstbaar, hij werd verdienstelijk
derde.

Zij hadden zelf het onderling resultaat uitgerekend.
maar bij een gelijk onderling resultaat moet een puntentelling uitsluitsel geven. En dat gaf iets anders aan,
dus 1. Patrick, 2. Irma en 3. Jaap
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Ina Busscher, Ruud Wikkerman en Pim de Keijzer
werden ex aequo 3, 4 en 5, maar door gametelling
werd die volgorde pas vastgesteld. Ina won in een zeer
spannende partij in vijven van Ruud en zij wist zo de
degradatie naar de C poule te voorkomen. Dit lot was
nu aan Irma de Heer toebedeeld, hoewel zij in vijven
van Ina won.

Alle deelnemers kregen een flesje Herfstbok van Huizer brouwerij de Grens mee. Hoewel het niet ze erg
schuimde, was het voor enkele consumenten toch een
reden om meer dan één flesje mee te nemen. ( gelukkig waren ze bereid om hier voor te betalen.)
Ondanks de chaotische start was het een leuk toernooi, waar vooral na afloop de bitterballen goed
smaakten.

Voor de C poule moest toch weer een nieuw formulier
geschreven worden, omdat op het laatste moment
Johan Sponselee kwam kijken. Hij moest meteen
meedoen, want kijken vinden wij maar niets. Ook hier
waren de wedstrijden het kijken meer dan waard. Zo
kon ik zien dat Sergey Shadrin, ondanks geen
winstpartijen, grote vorderingen heeft gemaakt. Jitske
Veldhuizen vroeg een teller voor de wedstrijd tegen
Erik van Haeften, omdat zij het tellen niet kon
controleren. Zij won de wedstrijd in vijf games. Lida
Vermeul, net oma geworden, werd gedeeld eerste. Zij
was te moe (oma worden is inspannend) om de
wedstrijd tegen Johan Sponselee uit te spelen. Het
bleef 2-2. Moreel was Henk Schaap dus winnaar. In
deze poule werden Frans van Haeften, Erik van
Haeften, Johan Sponselee, Jitske Veldhuzen en Sergey
Shadrin respectievelijk nummer 3, 4, 5, 6, 7.

Ina en ik overwegen om de naam van het toernooi te
wijzigen. Het zal wel iets als:
V|D donderdagavondtoernooi worden.
Ook dit keer beloofde Rob van Domselaar weer om
eens op woensdagmiddag mee te spelen.
Ina en Henk
Zwarte Pietentoernooi.
Op 1 december hebben we het donderdagavond
toernooi gehouden. Dit toernooi wordt gesponsord
door VD| administraties en belastingzaken van Rob
van Domselaar, oud-lid van de club.
Hoewel het toernooi niet zo goed bezet was als het
herfsttoernooi was de stemming er niet minder om. Er
waren 19 deelnemers, waarvan een totaal
onbekende , spontaan kwam binnen lopen en
meedeed.

Na afloop van de wedstrijd was er voor veel
deelnemers nog behoefte aan een derde helft, waarna
iedereen met een chocoladeletter van Zwarte Piet
huiswaarts keerde. Jan Visser was onze man achter de
bar.

Meestal zijn er in de A poule goede 65 plussers die
elkaar het leven zuur maken, dit keer was hun aantal
beperkt tot een tweetal, daarom werd dit aangevuld
met: Nico Luiks, Tom Rensink, Guus Weinberg en Mark
Boelens. Hoewel zij niet konden winnen van Piet
Versteeg en Harry van Deth, maakten zij het hun wel
erg moeilijk. Nico wist Harry tot een vierde game te
dwingen .

Ina en Henk

Ook Piet moest een vierde game toestaan aan Tom
Rensink. Toch gingen de eerste en tweede plaats naar
Harry en Piet na een uitputtende vijfgamer. Derde
werd Guus, vierde Nico, vijfde Mark en Tom sloot hier
de rij.
In de B poule was het ongenadig spannend. Hoewel
het leek alsof Leo van Bijleveld alles met gemak won,
was het tegendeel waar. Zo moest Leo tegen Pim de
Keijzer tot het uiterste gaan om uiteindelijk in de vijfde
game met 14-12 te winnen. Frans Wikkerman werd
tweede door onder andere nipt van zijn broer te
winnen.
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Blijft leuk om dit te lezen dit was in 2009
gebruikt als opvulling
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In 2010 kwam er een nieuw rubriek erbij
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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 nu was het Harry Kempers
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De laatste in 2014 daarna was werd het
rubriek Hobbieez
Hobbieeez
Iedereen komt een keer aan de beurt dus hierbij.
Mijn naam is Nico Luiks.
Ik ben geboren in Leiden en opgegroeid in Amsterdam
waar ik tot mijn zeventiende heb gewoond. Ik woonde
daar op zo”n 200 meter van het oude Ajax stadion.
Hier ontstond mijn grootste hobby nl. Voetballen.
Zelf heb ik in de jeugd bij AFC gespeeld tot ik senior
werd. Ik doorliep alle topjeugdteams en speelde in de
leukste competities . Een tijd waar ik nog altijd met
veel plezier op terug kijk . Als voetballer was ik zeker
in de jeugd een veel scorende spits.
Toen ik 17 was verhuisden mijn ouders naar Naarden ,
en heb ik hier mijn voetballoopbaan verder doorgezet
bij eerst Ministerpark, daarna Naarden en later beeindigd bij NVC .Toen ik 42 was ben ik gestopt met voetballen op selectieniveau.
Een jaartje later heb ik nog in een artiestenteam bij
Actif gespeeld. Ook heb ik jaren zaalvoetbal gespeeld
bij o.a. Ab Fashion,de Adelaars en Burger.
Na het voetballen ben ik lange afstanden gaan lopen.
Hier liggen wel wat connecties met de club. In ons
groepje van 5 lopers zaten onder meer Frans Wikkerman (recreant op de donderdagavond) en Johan Dekker (vader van Jurriaan Dekker). Ongeveer 6 keer per
jaar liepen wij een grote wedstrijd. Dit hebben wij zo
een 10 jaar volgehouden.

Hier heb ik heel veel plezier aan beleefd en het was
jammer dat hier een jaar of 7 terug een eind aan
kwam door een blessure die ik opliep tijdens een oudemannenpotje voetbal .
Als duursport ben ik hierna fanatiek gaan wielrennen.
Iets dat ik ook regelmatig doe met Arne Kiessling en
tegenwoordig ook met mijn nieuwste hobby Irma de
Heer. Erg leuk en overal te doen.
Tafeltennissen doe ik nu 4 jaar en ik ben blij dat ik
dankzij mijn grote vriend Hein Stam bij de club ben gekomen.
Een ander hobby die ik heb en fysiek wat minder
zwaar is, is schaken.
(vervolg op blz: 29)
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(vervolg van blz: 28)
Met sport groot
Dagelijks ben ik op chess.com te vinden voor het spelen van wat potjes snelschaak.

In de maand november was TTV Huizen druk geweest
met het overnemen van de gymlessen op een aantal
basisscholen. De gelukkige scholen waren deze keer
Van der Brugghenschool, De Parel en de Tweemaster
(Holleblok).
In een speelse en gevarieerde training konden de kinderen van groep 3 t/m 8 van deze scholen kennismaken met de sport tafeltennis. Op de Van der Brugghenschool werd als primeur ook een training verzorgd
voor groep 1 en 2.

Mijn werk is ook wel een hobby en zeker het wijnwhiskygedeelte. Het is en blijft ontzettend leuk om
hiermee te werken en altijd weer bij te leren en iets
nieuws te ontdekken.
Verder lees ik graag een goed boek .Het ontbreekt mij
hiervoor wel vaak aan tijd. Ook reis ik graag.
Ik kijk graag een film of een serie . Op het moment
zijn de Scandinavische crimeseries zeer in zwang bij
mij.
Mijn laatste passie die ik wil melden is muziek. Je kan
mij bijna geen groter plezier doen als naar een concert
te gaan. Een paar absolute favorieten op muziekgebied zijn Bruce Springsteen , Red Hot Chili Peppers,
Aerosmith , Aretha Franklin, De Dijk en nog vele anderen. Ik wil eindigen met een titel van een song van
Bruce Springsteen die wel van toepassing is voor mij
Born to run.

(Foto: Maarten Robbers)

Als afsluiting van deze serie trainingen heeft
TTV Huizen op zaterdag 19 november een clinic dag
voor zowel kinderen als volwassenen in samenwerking
met MJ Tafeltennis georganisseerd.
Maarten Robbers

Voor de volgende uitgave van de voltreffer zou ik willen weten wat voor Hobbieez Guus Weinberg heeft.
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Deze keer was het Luca Wagenmakers die de hoogste
score behaalde hij kwam op 83% daarna kwam Koen
Gerards met 80% en Lucas Kamp bleef steken op 27%
maar ook Lucas is flink vooruit gegaan vergeleken met
het begin van de competitie.
En het duurt nog even voor het nieuwe seizoen begint
dat is eind Januari dus kan er nog even flink worden
getraind.
Verder was het een heel leuke en sportieve competitie ook hun coach Harry Kempers was dik tevreden
over hun vooruitgang. Hopelijk wordt het nieuwe seizoen net zo voortgezet en dat denk ik wel.
Je ziet wel als er weinig teams zijn is er ook niet zo
veel te schrijven dus rest mij alleen nog om ieder een
fijne kerst te wensen een goede jaarafsluiting en een
goed begin in het nieuwe jaar.
Namens de Technische Commissie Jeugd
Peter v.d. Broek

Jeugdcompetitie najaar 2016
De najaarscompetitie zit er weer op en wel met een
heel goed resultaat. We hebben deze keer net 1 team
deelgenomen aan de competitie en speelden in de 4e
klas.
Het is in mijn loopbaan bij de jeugd nog nooit voorgekomen dat we maar 1 team hadden en dat is meer
dan 40 jaar.
Het was best een spannende competitie van af de eerste wedstrijd speelden we in de top mee.
Van af wedstrijd 1 stonden wij bovenaan eerst gelijk
met Over ’t Net later alleen na de 2e wedstrijd en dat
hebben zij niet meer uit handen gegeven.
En werden zij dus kampioen met 6 punten verschil
met de nr. 2 en dat was nog steeds Over ’t Net uit
Amersfoort. Gelukkig gaan alle 3 spelers het volgend
seizoen door met de competitie.
Wel zullen zij het wat moeilijker krijgen want na een
kampioenschap ga je wel een klas omhoog, maar ik
denk dat het wel gaat lukken gekeken naar de vooruitgang die zij allemaal hebben geboekt.
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(foto: Maarten Robbers)

In groep 8 stonden net als vorig jaar Luka en Tycho tegenover elkaar(dat was natuurlijk in groep 7) en ook
net als vorig jaar was Luka net de sterkste.
Na een 2e demonstratie van Mark en Melanie was het
tijd voor de prijsuitreiking en natuurlijk ging de kamperfoelieschool er voor de 3e keer met de wisselbeker
van door, want zij hadden gezamenlijk de meeste punten gescoord. Al met al was het toch een geslaagde
dag ondanks het lage aantal inschrijvingen

KTTF 2016
Zaterdag 10 december was het weer zover, het kindertafeltennisfeest werd weer verspeeld, zou de kamperfoelieschool de wisselbeker voor de 3e keer op rij
winnen? De organisatie was deze dag geheel in handen van MJ-tafeltennis.
In de ochtend was het de beurt aan de scholieren van
groep 3 tot en met 5. Hier waren slechts 5 deelnemers
dus zij vielen allemaal in de prijzen.

Rest mij nog om een aantal mensen te bedanken,
Mark, Melanie, Koen , Henk O, Edwin, de TCJ en een
ieder die deze dag heeft geholpen

Zij begonnen met een spelletjes circuit , vervolgens
konden zij genieten van een clinic gegeven door Mark
(van MJ) en Melanie Bierdrager (voormalig nederlands
kampioene jeugd),waarna er een 5-kamp volgde en iedereen vervolgens zijn prijs kreeg uitgereikt.

Gijs Molenaar

In de middag was het de beurt aan groep 6 tot en met
8, hier waren gelukkig meerdere deelnemers, zodat er
nu ook echt gestreden moest worden om de prijzen.
Nadat er een kwartiertje rond de tafel gespeeld was,
kon het toernooi aanvangen. Er werd gespeeld in een
8,9 en een 11-kamp, waarna de stand opgemaakt kon
worden voor het spelen van de halve finales.
In groep 6 kwamen Chris en David tegenover elkaar te
staan, eerstgenoemde trok aan het langste eind en
won.

(foto: Maarten Robbers)

In groep 7 gingen Nathan en Nick met elkaar de strijd
aan, die Nathan in zijn voordeel besliste.
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Namens de redactie wensen wij jullie
Fijne Kerstdagen
en een
Gelukkige Nieuwjaar
Ik wil iedereen weer bedanken die hebben
bijgedragen aan de totstandskoming van de
eerste digitale voltreffer,
Petra & Maarten
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Voor in je Agenda
Wanneer:

Wat:

Voor wie:

29-december EMT oliebollentoernooi niet leden

Senioren

30-december EMT oliebollentoernooi senioren

Senioren

30-december EMT oliebollentoernooi jeugd en niet leden

Jeugd

03-januari Nieuwjaarsreecptie

Jeugd & Senioren

04-januari Zaalvoetbal SV Huizen
07-januari Zaalvoetbal SV Huizen
08-januari Afdelingskampioenschap Senioren

Senioren

13-januari Algemeen Clubkampioenschap

Senioren

15-januari Afdelingskampioenschap Senioren

Senioren

22-januari Afdelingskampioenschap Senioren

Senioren

25-januari TCS vergadering
13-februari Bestuursvergadering
13-maart Bestuursvergadering

33

