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T.T.V. Huizen 50 jaar
De tafeltennisvereniging Huizen is 50 jaar!
Op 5 januari 2001 vieren we het feit, dat de vereniging 50 jaar geleden is opgericht.
Een jubileumboekje, als vervolg op het jubileumboekje van 10 jaar geleden, mag dan natuurlijk
niet ontbreken.
In de volksmond noemt men, dat iemand, die 50 jaar is Abraham heeft gezien, hetgeen betekent
als "oud" en "grijs" en mogelijk wat ingezakt.
Voor onze vereniging telt echter het tegendeel.
Met zo'n 170 leden zijn we nog springlevend en doen op alle fronten mee!
In de competitie, zowel bij de jeugd als bij de senioren, maar ook bij de recreanten.
"Huizen" spreekt een woordje mee en daarom vieren we samen in januari een grandioos feest.
Een grote eer vind ik het om als voorzitter direct betrokken te zijn bij dit jubileum.
Een nog grotere eer vind ik het, dat we dit feest mogen vieren met 1 van de oprichters, nog
steeds een boegbeeld voor onze vereniging. Uiteraard spreek ik hier over Arie Rebel. Een extra
felicitatie gaat dan ook uit naar hem.
De tijd om te feesten is aangebroken.
Leden van de T.T.V. Huizen: Van harte gefeliciteerd met je 50e verjaardag en voorlopig maar
weer eens 10 jaar erbij. Laten we hopen, dat we dan weer van de partij zullen zijn!

Namens het Bestuur
Geert Molenaar
Voorzitter
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Voorwoord 50-jarig bestaan TTV Huizen
Een 50-jarig jubileum is een feit waar een vereniging terecht trots op is.
Het is ook een moment om waarderende woorden uit te spreken voor al diegenen die zich in
al die jaren verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging, op welk niveau dan ook.
Tafeltennisvereniging Huizen is een duidelijk voorbeeld van een bloeiende vereniging.
Ondanks de toenemende kaderproblemen bij sportverenigingen lukt het TTV Huizen nog
steeds om een veelvoud aan (jeugd)activiteiten te organiseren. Ook in competitieverband
scoort zij zeer goed. Zowel junioren als senioren behalen op landelijk niveau goede resultaten,
waardoor de vereniging landelijk als één van de betere en grotere verenigingen gezien kan
worden.
Tafeltennisvereniging Huizen is een moderne vereniging die met beide benen in de Huizer
samenleving staat. Op het gebied van de jeugd timmert de vereniging goed aan de weg en ook
de samenwerking met concurrerende tafeltennisverenigingen zoals Bijmaat, Vitus, Niké en
Sukses schuwt zij niet.
Het 50-jarig bestaan is een mooi moment om terug te kijken op het verleden van de club. Het
is ook een moment om je te bezinnen op de toekomst van de vereniging.
Een goed tijdstip ook om alle vrijwilligers van de vereniging in het zonnetje te zetten en ze te
bedanken voor de zo onontbeerlijke inzet voor hun vereniging.
Ik feliciteer het bestuur, oud-leden en leden van de tafeltennisvereniging Huizen met dit
gouden jubileum en wens ze een feestelijk en sportief jubileumjaar toe.

Drs. H.J. Verdier
Burgemeester van Huizen
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Voorwoord
Langs deze weg wil ik uw vereniging van harte feliciteren met het vijftigjarig bestaan.
Al meer dan vijftig jaar wordt er door uw vereniging op een voortreffelijke manier aan de weg
getimmerd om onze tafeltennissport te promoten.
Het doet mij deugd dat u dit heugelijke feit luister bij wilt zetten door een jubileumviering en
ik ben ervan overtuigd dat uw bestuur en leden een plezierige viering zullen beleven.
Naar ik aanneem zal deze viering ertoe bijdragen dat nieuwe elan wordt gevonden om onze
prachtige sport te promoten.
Nogmaals mijn hartelijke gelukwensen.

Raymond Gradus
Voorzitter Nederlandse Tafeltennisbond
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De geschiedenis van de TTV Huizen
Het begin.......
In het najaar van 1950 stapten Onno Vlaanderen, Joep Ruyzendaal, Klaas Visser, Kees Vos
en Henk van der Born naar de voorzitter van de SV Huizen, dhr. Van Eijsden, met het plan
een tafeltennisvereniging op te richten. Van Eijsden zag wel wat in het plan en er werd een
advertentie in de Huizer Courant gezet. In de advertentie werd de oprichtingsvergadering
aangekondigd en werden belangstellenden uitgenodigd.
Op 5 januari 1951 werd in Hotel Promenade de oprichtingsvergadering door dhr. Van
Eijsden geopend. Ongeveer 12 personen hadden aan de oproep gehoor gegeven en werden
ook direct lid van de opgerichte TTV Huizen. Nog diezelfde vergadering werd een bestuur
gekozen en was de TTV Huizen, als onderafdeling van de SV Huizen, een feit.

Hotel Promenade

Het tafeltennissen werd gestart in een lokaaltje van de Openbare School aan de Schoolstraat.
Van de SV Huizen werd een voorschot verkregen voor de aanschaf van een tafeltennistafel.
Een tweede tafel werd door een aantal leden zelf gemaakt.
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De eerste jaren verliepen niet altijd even soepel. Met name op bestuurlijk niveau waren er
problemen. Zo moest er met regelmaat aanvulling uit de leden komen, omdat de zittende
bestuursleden tijdens hun ambtstermijn aftraden, om bijvoorbeeld de wapenrok aan te
trekken. Ook de zaal gaf wel eens problemen. Deze was voorzien van een grote potkachel,
die 's winters de accommodatie moest verwarmen. Bij binnenkomst moest de kachel echter
vaak nog aangemaakt worden, zodat er in het begin van de avond in een koude zaal gespeeld
moest worden. Tevens was de speelruimte niet voldoende. Een verdediger stond al gauw
letterlijk met zijn rug tegen de muur. Op één van de trainingsavonden speelde iemand zo fel,
dat in een poging de bal nog te retourneren, door het raam gedoken werd. Kleedkamers
waren er niet en limonade of andere versnaperingen moesten door de leden zelf meegenomen
worden.

Het verenigingsgebouw

Een paar maanden na de oprichting werd de eerste vriendschappelijke wedstrijd gespeeld.
Vitus uit Blaricum was de tegenstander. Er werd dik verloren, maar de leden hadden de
smaak van het wedstrijdspelen te pakken en men besloot zich aan te melden voor de
competitie.
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De contributie in die tijd bedroeg slechts f 0,35 per week en werd wekelijks geïnd, meestal
aan de zaal. Contributieschuld kwam op die manier nauwelijks voor. Als speelavond werd, al
direct bij de oprichtingsvergadering, de woensdagavond gekozen.
Om het ledenaantal wat op te vijzelen werd er in oktober 1953 een demonstratie gegeven
door de leden van de TTV Huizen. Deze demonstratie werd goed bezocht: liefst 35
toeschouwers genoten van het tafelten -nisspel. Ook de jeugdige aanwezigen waren geboeid
en er werd dan ook een jeugdafdeling gestart.
In december 1953 werd het Oudejaars-Handicaptoernooi georganiseerd. Het was de eerste
keer dat er een dergelijk toernooi, dat open stond voor alle leden en alle inwoners van
Huizen, gehouden werd. Later werd de naam gewijzigd in het nu zo beroemde
Oliebollentoernooi.
In de zaal aan de Schoolstraat werd een aantal jaren gespeeld, maar al snel werd duidelijk dat
de zaal niet geschikt was voor de tafeltennis sport. Door de inzet van de toenmalige
bestuursleden kon, in overleg met de gemeente, op 7 april 1954 een ander onderkomen in
gebruik worden genomen. Het werd het gymnastieklokaal van de Cort van der Linden-school
aan de Trompstraat.
Snel na de verhuizing nam het ledenaantal fors toe, Ook nu werd er op woensdagavond
gespeeld, terwijl de jeugd op de zaterdagmiddag in actie kwam
Na verloop van tijd daalde het ledenaantal echter zodanig, dat er nog slechts 5 a 6 personen
lid waren. Het voortbestaan van de TTV Huizen hing aan een zijden draadje. Moest men wel
of niet doorgaan? Waren de kosten nog op te brengen voor dit kleine ledenaantal?
Nadat men de koppen bij elkaar had gestoken, nam men de beslissing de zaalhuur
gezamenlijk te betalen en door te gaan met de TTV Huizen.

De Trompstraat
Van 1954 tot 1963 groeide en bloeide de vereniging onder voorzitterschap van Cees Wijnen.
Tesamen met Koos Leurink, die het secretariaat voor zijn rekening nam, Dinie Wijnen, die
diverse bestuursfuncties vervulde en verschillende andere bestuursleden, zorgde Cees voor
een goed gestructureerde en goed functionerende vereniging,
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Er werd regelmatig meegedaan aan diverse toernooien door het hele land, het ledental
groeide en het spelpeil kwam op een hoger niveau.

Cort van der Linden-school

Om de tafeltennissport nog populairder te maken in Huizen werd er in 1957 een
demonstratiewedstrijd georganiseerd De demonstratie werd gegeven door meervoudig
Nederlands kampioen Cor du Buy en de toen nog zeer jonge en talentvolle Frans Schoofs.
De vele bezoekers genoten van dit voor Huizer begrippen hoogstaand tafeltennis. Bovendien
mochten een aantal leden en niet leden hun geluk beproeven tegen Cor, die zittend op een
stoel met zijn hand op zijn rug, alle partijen met groot gemak wist te winnen.
In voornoemde periode werd ook de familie Tessensohn lid. Ben, Walter en llse bleken grote
talenten te zijn. Ilse groeide uit tot een nationale topspeelster, en werd zelfs Nederlands
kampioene in het dubbelspel, toen ze al buiten Huizen woonde.
In 1960 werd door het bestuur besloten het 10-jarig bestaan in januari 1961 op bescheiden
wijze te vieren, omdat men het niet nodig vond dit lustrum overdreven te vieren.
Desalniettemin werd er een jubileumcommissie ingesteld, die met een budget van maximaal
f 300,- een feestavond mocht gaan organiseren.
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In januari 1961 werd de feestavond dan ook gehouden. In de zaal van de Gereformeerde
Kerk aan de Naarderstraat werd een programma gebracht. Dit ging echter niet zonder
problemen. Er was een aantal artiesten uitgenodigd, dat echter weigerde op te treden omdat
er geen kleedkamers waren waar men zich om kon kleden.
Nadat de gemoederen waren gesust en de artiesten toch besloten op te treden, kreeg het publiek de schrik van zijn leven, want op het podium verscheen een halfnaakte dame, hetgeen
in die tijd veel opschudding veroorzaakte.
Achteraf kon men echter toch spreken van een geslaagde viering, ondanks dat er (te) weinig
feestgangers waren en het budget fiks was overschreden.
Men had namelijk f 440,- uitgegeven.

Op hoger niveau
Eindelijk was het dan zover. In 1963 zette het eerste team van de TTV Huizen een prestatie
van formaat neer. Voor het eerst mocht een team in de eerste klasse van de afdeling
uitkomen. Ben Tessensohn, llse Tessensohn en Koos Noordam waren hier verantwoordelijk
voor.
Tegelijkertijd hing het bestaan van de vereniging echter weer aan een zijden draad. Deze keer
niet door gebrek aan leden, maar door het feit dat er geen bestuur meer was.
Omdat de TTV Huizen nog steeds een onderafdeling van de SV Huizen was, besloot de
voorzitter van de SV Huizen, dhr. Klaas Schaap, bij Arie Rebel langs te gaan. Op geheel eigen wijze sprak hij:” Wat hemm ik ehoord, Arie? Wat is dat môt dee verêniging van jelui?
Dat kan toch neit. Jij motten dan mar vurzitter wurden.” En aldus geschiedde Tijdens een
Bijzondere Algemene Ledenvergadering kon er toch nog een bestuur geformeerd worden en
was het voortbestaan van de TTV Huizen gewaarborgd.
In datzelfde jaar zou het 12 1/2jarig bestaan gevierd worden. Ook nu was weer een
feestavond gepland. Leden konden zich hiervoor opgeven .Helaas kwamen er maar 3
aanmeldingen binnen, waardoor het bestuur besloot de hele viering af te gelasten, om er
intern een gezellig avondje van te maken. Ten huize van de voorzitter Arie Rebel kwam het
bestuur toen bijeen, inclusief partners.
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1964 werd een zeer belangrijk jaar in de geschiedenis van de vereniging.
Allereerst zorgde het eerste team, bestaande uit llse Tessensohn, Ben Tessensohn en Koos
Noordam, voor een grote verrassing door kampioen te worden van de eerste klasse van de
afdeling 't Gooi.
Via promotiewedstrijden veroverden zij een plaats in de landelijke competitie: een mijlpaal.

De promotie wedstrijden vonden plaats in Amsterdam.
De schare supporters reisde met het team mee in een grote vrachtwagen van expeditie Vos,
met zoon Jacob (ook lid) aan het stuur. Dat betekende natuurlijk dat binnen Huizen en
Amsterdam de grootst mogelijke stilte in acht genomen moest worden, want ook toen was
personenvervoer in een vrachtwagen niet toegestaan

De Voltreffer
In die tijd was ook de geboorte van het clubblad een feit. Het eerste officiële clubblad werd
in januari 1964 onder de naam Voltreffer uitgebracht. Verantwoordelijk voor de verzorging
van het blad waren Adri Bakker en Chris van Leeuwen.
In de voorafgaande jaren werd weliswaar wel één en ander geschreven in het clubblad van de
SV Huizen, maar de ruimte was slechts beperkt en niet altijd werden artikelen geplaatst.
Omdat Huizen landelijk ging spelen, moesten er in de zaal enige aanpassingen worden
aangebracht. Het licht was namelijk van zeer slechte kwaliteit De vereniging had dan ook de
bijnaam "De nachtclub van het Gooi"
Tijdens de wedstrijden op zaterdagavond werden TL-bakken boven de tafel gehangen,
waardoor het licht nog enigszins acceptabel was.
Jammer genoeg moest in het volgende seizoen de plaats in de landelijke competitie
opgegeven worden, omdat het volledige eerste team naar elders verhuisde De TTV Huizen
kon weer beginnen in de tweede klasse van de afdeling .De vereniging bestond inmiddels
wel uit zo'n 50 leden.
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De volgende jaren......
De eerste clubshirtverwikkelingen vonden plaats in 1966. Degene die de geschiedenis van
de TTV Huizen een beetje heeft gevolgd kan weten dat dit de eerste van velen was. Vele
discussies ontstonden rondom model, embleem, kleur, pasvorm, etc.

hand-genaaid clubembleem uit de beginjaren.
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Ter ondersteuning van een ledenwerfactie, organiseerde men in 1968 een Open Huis. De
ledentoeloop was dusdanig groot, dat men besloot bij de gemeente naast de woensdagavond
en de zaterdag een tweede avond aan te vragen.
De beslissing liet echter lang op zich wachten. Daarom besloot het bestuur een
wat pittige brief naar de gemeente te sturen.
Men kreeg direct antwoord: Jan Visser en Chris van Leeuwen werden door de gemeente op
het matje geroepen Zij kregen duidelijk te verstaan dat de gemeente een brief in die vorm
niet op prijs stelde. Vervolgens kreeg men de mededeling dat de tweede avond was toegewezen. Het jaar daarop werd het aantal speelavonden zelfs uitgebreid naar 3. De vereniging
telde toen inmiddels 63 leden.
In februari 1970 werd weer een tafeltennisinstuif georganiseerd, ditmaal alleen voor de
jeugd. Ook het Oliebollentoernooi, al een traditie, werd weer gespeeld, deze keer in een
andere opzet. Leden en niet leden speelden op verschillende avonden.
De beste 10 niet leden werden uitgenodigd voor de avond waarop de leden speelden en
konden dus twee keer in de prijzen "vallen".

De bloeiperiode.........
In de jaren 1971 en 1972 kabbelde de vereniging rustig voort. Men bemerkte dat de gymzaal
aan de Trompstraat minder geschikt was voor de tafeltennissport, maar echte stappen tot
veranderingen werden niet genomen
Tot Jaap Roeten, inmiddels 1 1/2 jaar lid, zijn licht eens opstak. Na zijn aantreden als
voorzitter in 1973 werden al zeer snel bij de gemeente plannen ingediend, hetgeen het begin
betekende van een lange, bloeiende periode voor de TTV Huizen.
Op 10 september 1973 stelde de gemeente de gymzaal aan de Koers ter beschikking. Op
maar liefst 6 gloednieuwe tafels konden de 83 leden van de vereniging hun balletje slaan.
De vereniging bleef na de verhuizing groeien met name door flinke propaganda- campagnes.
De jeugdafdeling groeide als kool .Helaas moest het bestuur een ledenstop afkondigen voor
de jeugd, want voor meer dan 83 jeugdleden en 59 seniorleden was te weinig plaats.
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Dat was dan ook de reden om alweer nieuwe plannen te maken voor een verhuizing. Deze
keer kwam het bestuur met het plan voor een eigen home.
In augustus 1973 kreeg de tafeltennissport nog eens een extra impuls door een demonstratie
bij de opening van de Bun door Bert van der Helm en Bert Schoofs Onder grote
belangstelling brachten zij een fantastische show.
Op 24 september 1974 maakte de TTV Huizen zich los van de SV Huizen. Ook werd op die
datum de Koninklijke Goedkeuring verkregen. De TTV Huizen was nu een zelfstandige
vereniging.

De Koers

Epe-Emst
Ook in 1974 werd voor de eerste keer vriendschappelijk gespeeld tegen TTV V.M.I. uit
Epe-Emst. Bij de vriendschappelijke wedstrijd werd een wisselbeker beschikbaar gesteld
voor de winnaar. Nadien werd elk jaar om deze beker gespeeld op een zeer sportieve,
vriendschappelijke wijze, waarbij de gezelligheid de boventoon voerde.
In 1989 werd de 15e ontmoeting nog feestelijk gevierd, maar in 1993 kwam er einde aan deze
traditie.
De vereniging kon, door betere opvang intern, de ledenstop voor de jeugd gelukkig weer snel
opheffen en in het voorjaar van 1975 kon het 100-ste jeugdlid worden begroet.
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Binnen de vereniging barstte het van de activiteiten. Behalve deelname aan de normale
competitie werden er diverse feestavonden, bingo/dansavonden, droppings, fietsenralleys,
onderlinge wedstrijden etc. georganiseerd .

Arie Rebel

Het 25 jarig jubileum
Dan 1976.... dat tijdens een grandioos weekend werd ingezet met de viering van het 25-jarig
jubileum.
Allereerst begon 's morgens in de Bun een tafeltennisinstuif voor de jeugd Maar liefst 240
kinderen speelden een potje tafeltennis en allen met groot plezier.
's Middags was er receptie. Na de diverse officiële toespraken van
hoogwaardigheidsbekleders van de NTTB, de NTTB afdeling 't Gooi, de gemeente etc., werd
behalve de vereniging ook een lid in het zonnetje gezet. Arie Rebel kreeg namens het bestuur
en de leden de titel "erelid" toegekend. Vanaf de oprichting was hij lid en had hij zich in
diverse besturen en commissies nuttig gemaakt. Hij kreeg het erelidmaatschap dan ook voor
25 jaar bijzondere inzet voor de TTV Huizen.
's Avonds werd de jubileumviering beëindigd met een fantastische feestavond. Hoogtepunt
op deze avond was het optreden van de Roemeense zanger Victor Constatin, die het publiek
tot een staande ovatie bracht.
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Vooral onder de vrouwelijke aanwezigen oogstte hij veel waardering, hetgeen tot uiting werd
gebracht met een bloemenstroom waarmee de zanger overladen werd. Helaas waren de
bloemen eigendom van de Bun en moesten weer teruggezet worden in de vazen op de tafels.
De volgende dag werd in de Bun de derde voorronde van het Wintercircuit gespeeld. Zowel
de heren- als damestop van Nederland was aanwezig en zorgde voor een groot spektakel.
Ondanks de veelheid aan activiteiten, was het begrotingstekort slechts
f 65,55. Een pluim voor de organisatie dus.

Wintercircuit in de Bun

En maar doorgroeien . .
Ondertussen was het ledenaantal gestegen naar 180. Met name in de jeugdafdeling, onder
leiding van Ruud Jongerden, ging alles zeer voorspoedig. Er werden trainingen
georganiseerd, in eerste instantie door een aantal bereidwillige leden, later door
gediplomeerde trainers. Het eerste jongensteam werd in december kampioen in de eerste
klasse en mocht het in de landelijke competitie gaan proberen.
Het meisjesteam, bestaande uit Nellie Bleijenberg, Mieke van Eijden en Marjolein Köller
deed het nog beter. Het wist beslag te leggen op de tweede plaats in de landelijk A-klasse en
mocht daarom in 1977 meedoen aan het Nederlands Kampioenschap voor meisjes-
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teams, de zogenaamde Kampioenspoule. Een unicum in het Gooi.
Ook bij de senioren konden successen verwelkomd worden. In één jaar tijd klom het eerste
team van de derde naar de eerste klasse. Daarnaast won de TTV Huizen zowel in 1976 als in
1977 de Gooise Bekercompetitie, een handicap toernooi voor seniorenteams.

De Kloef.......
Nog een zeer belangrijk jaar voor de TTV Huizen: 1977. De dames bereiken de landelijke
competitie en de vereniging verhuist weer.
Op 15 oktober 1977 werden door burgemeester Fontein de gymzalen en de
verenigingsruimte in het Holleblokcomplex geopend. Hij deed dit door een sleutel uit een
klomp te halen en een maquette te onthullen. De verenigingsruimte, speciaal voor de TTV
Huizen bestemd, kreeg de naam De Kloef. Nog diezelfde dag werd een receptie gehouden en
speelde de jeugd haar clubkampioenschappen. Ook speelden de dames en de jongens
junioren hun landelijke competitiewedstrijd in de nieuwe zaal.
Omdat het organiseren van de voorronde van het Wintercircuit in 1976 zo goed bevallen was,
besloot men in 1978 de finale van het Wintercircuit naar Huizen te halen. In januari kwamen
de 10 beste dames en heren van Nederland naar de Bun om hun kunnen te laten zien en het
publiek te vermaken. Daarnaast natuurlijk om hun krachten onderling te meten.
In een volle Bun werden werkelijk grandioze partijen gespeeld. Het publiek genoot met volle
teugen met als climax de laatste herenpartij, toen Nico van Slobbe een kansloos geachte
achterstand inhaalde en met een ovenwinning in deze partij het hele toernooi op zijn naam
bracht.
Bij de dames werd een zekere Bettine Vriesekoop(!), met groot verschil ten opzichte van
haar concurrentes, eerste.
Intussen was het ledenaantal nog verder gegroeid. Vooral de jeugd en recreantenafdeling
groeiden hard. De recreanten (senioren) speelden iedere maand een zeer gezellig
laddertoernooi.
De opkomst was elke maand weer enorm en steeds was er een toeloop van nieuwe leden.
In juli mocht de Voltreffer haar 121/2 jarig bestaan vieren. De redactie deed dit op gepaste
wijze met een terugblik. Vooral Chris van Leeuwen had zich in al die jaren enorm ingezet
voor de realisatie, invulling en verzorging van het clubblad,
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naast de vele berichtgeving in de pers.
Inmiddels was het ledenaantal gestegen naar 263 en mocht de TTV Huizen zich de grootste
vereniging van Nederland noemen. Mede een reden om een meerjarenplan te presenteren,
zodat een juiste verenigingsstructuur in beeld kwam.
De eerste interland
Dankzij het grote succes van de finale van het Wintercircuit kreeg de TTV Huizen de
organisatie van de interland Nederland-Polen toegewezen. De interland werd in maart 1979
gespeeld. Ondanks de 6-1 nederlaag die Nederland leed kon de vereniging terugzien op een
zeer geslaagd evenement.
Op 18 mei 1979 mocht het 300-ste lid verwelkomd worden. Karin Westland werd
voorafgaand aan de clubkampioenschappen voor de jeugd binnengehaald als 300-ste lid.

het Holleblokcomplex (De Kloef)
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Feest in de Beerendshoeve
De competitie verliep voor de senioren van de vereniging zeer voorspoedig. Vele teams
werden kampioen, maar het vlaggeschip van de vereniging spande de kroon. Voor het eerst
sinds 1965 mocht het eerste herenteam weer uitkomen in de landelijke klasse. Gertjan Vos,
René de Bruijn en Harry Wortel zorgden voor het kampioenschap in de eerste klasse van de
afdeling. Naast het damesteam, werd dit dus het tweede landelijke team bij de senioren.
Al deze daden waren voor het bestuur aanleiding een receptie in de Beerendshoeve te
houden.

De club van Jan
In augustus 1980 werd weer een Open Huis gehouden, hetgeen, na een kleine terugloop,
weer 60 nieuwe leden opleverde, waarmee het ledental wederom boven de 300 kwam.
Jaap Roeten werd benoemd tot ere-voorzitter, toen hij de voorzittershamer van Huizen
verwisselde voor die van de NTTB.
Jan Visser werd zijn opvolger en bleef de werkelijk allesdoener van “zijn” club. Hij kan in
feite de “TTV Huizen koning van de jaren tachtig” genoemd worden.
In oktober werd de jeugdraad opgericht, een commissie van en voor de jeugdleden, waarin
jeugdleden zitting namen, die belangen voor de jeugd behartigden bij de Jeugdcommissie en
het bestuur.
En dan het volgende lustrum. Januari 1981: het 30-jarig bestaan werd gevierd met een
goochel/filmmiddag voor de jeugd en een fantastische dans/feestavond voor alle leden en
introducé(e)s. Het hele festijn vond plaats in de Kloef.
In het voorjaar brachten een aantal jeugdleden en begeleiders op uitnodiging van de
Gemeente Huizen en Bad Vilbel een bezoek aan de SV Heidelberg, een tafeltennisvereniging
uit de zustergemeente Bad Vilbel in Duitsland. Het werd de eerste ontmoeting, waarna er
velen zouden volgen. Nu bijna 20 jaar later zijn de banden dermate hecht, dat er ondanks het
feit dat beide gemeentebesturen de Jumelage hebben opgeheven, of op een laag pitje gezet,
ongetwijfeld nog een lange reeks van ontmoetingen zal volgen.
Buiten de gebruikelijke tafeltennisactiviteiten werden er ook veel activiteiten op ander gebied
ontwikkeld. Zo werd in augustus voor het eerst een zaalmixed-toernooi gehouden.
Deelnemers aan dit toernooi waren de volleybalvereniging Huizen, de badmintonvereniging
de Bun, de basketbalvereniging Quick Runners en de tafeltennisvereniging Huizen.
Iedere vereniging kwam met twee teams uit en men bestreed elkaar op
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diverse sportonderdelen. Elke vereniging mocht echter niet in haar eigen sport uitkomen. Het
werd zo'n groot succes, dat het toernooi nog enkele malen daarna gehouden is.
Daarnaast werden Klaverjastoernooien gehouden en voor de jeugd wer- den disco-avonden
georganiseerd, welke zeer goed bezocht werden.
Tevens werd in 1981 voor het eerst een trainingsweek georganiseerd onder de deskundige
leiding van trainer Bob Leysen, die de jeugd tot zeer goede prestaties bracht.
Vanaf 1995 tot 2000 werd de trainingsweek met veel succes in “eigen beheer” uitgevoerd
met medewerking van leden, die een aantal vakantiedagen opofferden om de jeugdige
deelnemers/sters wat taktiek en techniek bij te brengen. Ook voor de inwendige mens werd
goed gezorgd.

De Gooimeerweek
Het volgend jaar stond in het teken van de "Gooimeerweek", een week waarin de Gemeente
Huizen gepromoot werd. Diverse takken van sport werden getoond, culturele uitwisselingen
vonden plaats etc. Alles werd gedaan om Huizen een goed aanzien te geven. In het kader van
deze week werd door de TTV Huizen een teamtafeltennistoernooi georganiseerd. De
deelnemende teams kwamen uit alle steden en dorpen rondom het IJsselmeer. Het team van
de TTV Huizen, bestaande uit Marjolein Köller, Carla van der Hulst, Jan van Wessel en
Geert Molenaar wist beslag te leggen op de eerste plaats.

Tevens werd in het kader van de Gooimeerweek het Maaslander Kaastoernooi gehouden: een
toernooi met 6 dames, die op individuele uitnodiging een 6-kamp speelden.
Deelnemende toppers waren: Ann-Christian Hellman uit Zweden, Jill Hammersley uit
Engeland, Sonja Grefberg uit Finland, Claude Bergeret uit Frankrijk, Edith Urban uit
Hongarije en Sandra de Kruijff uit Nederland. Bettine Vriesekoop, die enkele weken
daarvoor juist Europees kampioene in het enkelspel was geworden, moest helaas verstek
laten gaan vanwege een blessure. Het werd een fantastische avond, waarop Edith Urban
eerste werd. Wederom een top-toernooi door de TTV Huizen georganiseerd en wederom een
goede promotie voor de tafeltennissport.
In de vereniging waren ook weer enkele successen te vieren. Het eerste herenteam, dat in
1980 weer gedegradeerd was naar de afdeling en vervolgens zelfs afdaalde naar de tweede
klasse, werd kampioen. Bij de jeugd speelde een aantal spelers in het landelijk A. Om deze
spelers een kans te geven hoger in de seniorencompetitie te starten, werd besloten het hele
team over te hevelen en in de eersteklasse te laten spelen. In mei 1983 werden Ronald van
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der Hulst, Robertjan van der Pol en Jan van Wessel kampioen en kon er weer aanspraak
gemaakt worden op een plaats in de landelijke herencompetitie.

Het Meerjarenplan
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van dat jaar presenteerde het bestuur het Tweede
Meerjarenplan. Het bestuur achtte het wederom noodzakelijk het beleid op papier te zetten.
De TTV Huizen zou via goede training en begeleiding op een hoger plan gebracht moeten
worden.
Er werd in het Meerjarenplan echter niet alleen naar het prestatieve gedeelte van de
vereniging gekeken, ook de recreatieve sector van de vereniging werd goed genoemd.
Speciaal voor de top van de vereniging werd een aparte commissie ingesteld, de Coördinatie
Commissie Technische Zaken.
Verantwoordelijke man in deze commissie en groot voorvechter van een prestatief beleid,
was René Schijff. Hij hield zich specifiek bezig met het stimuleren, organiseren en uitvoeren
van het beleid etc. aangaande de top, zowel jeugd als senioren
Het betekende dan ook een heel verlies toen op 5 september 1983 René Schijff overleed.
Hiermee verloor de vereniging een belangrijk stimulator. Een klap voor de hele vereniging.
Nog hoger ...
Ondanks de domper, die de TTV Huizen te verwerken kreeg, behaalde het meisiesteam
bestaande uit Anja Heijnen, Monique Fennis en Sylvia Jongerden toch het kampioenschap in
de landelijk A-klasse en voor de tweede keer in de geschiedenis plaatste Huizen zich
daarmee voor de Kampioenspoule. Ook het eerste en tweede jongensteam werden kampioen,
respectievelijk in het landelijk B en landelijk C.

In 1984 herhaalden Anja Heijnen, Monique Fennis en Karina Smit de prestatie, ook zij
werden kampioen in de landelijk A-klasse en mochten in 1985 mee strijden voor het
Nederlands Kampioenschap voor meisjesteams.
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Het is het jaar van de successen op de Gooise Kampioenschappen Jeugd. De TTV Huizen
wint met een gigantische voorsprong voor de zoveelste keer de Verenigingsbeker en
Monique Fennis en Bastiaan Last grijpen de Gooise titel in het enkelspel.
Een goede start dus van 1985. In mei wordt het eerste damesteam kampioen in de vierde
divisie, waarmee het team met Marjolein Köller, Carla van der Hulst en Ariënne Roeten de
derde divisie bereikt.
Het team wordt in september versterkt. Anja Heijnen, Wini de Waal en Carla van der Hulst
pakken in december nog eens de titel, nu in de derde divisie en de TTV Huizen maakt weer
geschiedenis in 't Gooi want nooit speelde een damesteam zo hoog.
Herman Galet wint voor de vijfde keer het oliebollentoernooi en mag de wisselbeker
definitief houden. Hij stelt direct een nieuwe wisselbeker ter beschikking.

Historie schrijven
Nogmaals laat het damesteam van zich horen in 1986. Anja Heijnen, Monique Fennis en
Barbara Fassotte presteren het tweede te worden in de tweede divisie en daarmee een
promotie/degradatiewedstrijd af te dwingen tegen een team uit de eerste divisie voor een
plaats in die klasse.
De wedstrijd wordt gespeeld in Zoetermeer, tegenstander is het team Noordkop uit Den
Helder. Een grote schare supporters ondersteunt de dames massaal en na een zeer spannende
wedstrijd winnen onze dames met 6-3. De promotie naar de eerst divisie is een feit. Helaas
valt het team het jaar daarop uit elkaar en degradeert.
Heren 1 weet zich wel te verzekeren van een plaats in de derde divisie.

55+ CLUB
Er ontstaat binnen de vereniging nog een andere vereniging. In februari 1987 wordt de 55+
club gestart. Onder leiding van een aantal clubleden kunnen 55-plussers iedere week op
recreatieve wijze een balletje slaan, zonder lid te zijn van de TTV Huizen. Dit idee slaat
enorm aan. Velen vinden hun weg naar de Kloef, spelen een potje tafeltennis, maken een
praatje, drinken een glaasje, alles onder het mom: " tafeltennis voor ouderen, het is zo
gezellig.”
In de loop der jaren zijn ook hier uitwisselingen met andere verenigingen gehouden. Eerst
alleen met de Visentas (voorheen Victoria) uit Hilversum, maar daarna ook met TIOS uit
Tilburg. Met beide verenigingen worden regelmatig de degens gekruist.
Helaas zijn ons van de 55+ club een aantal deelnemers ontvallen, namelijk
Wil Dekker ( mede oprichter van de 55+ club ), Jan Kuipers ( tevens lid van
de TTV Huizen ), Wim Westerbeek en Paul van de Poel.

21

In maart wordt, in samenwerking met de afdeling 't Gooi, nog eens een tafeltennisinterland
georganiseerd.
Nu tussen Nederland en Bulgarije. Opnieuw een topper op internationaal niveau, die door
veel toeschouwers bezocht werd.
Schrik . . .
Tijdens het Oliebollentoernooi 1988 voltrekt zich een drama. Peter Nijhuis, lange tijd al
recreant bij de vereniging, overlijdt tijdens het toernooi. Het bestuur en de organisatie
besluiten direct het toernooi te staken. Weer een verlies voor de vereniging, dat tijdens
diverse gelegenheden herdacht werd.

Prestige duel
18 december 1988, interland Nederland - West Duitsland. Een enorme Oranjesfeer hangt in
een tot de laatste plaats bezette de Bun, mede dankzij de successen van het Nederlands
voetbalelftal in 1988. Nederland redt het echter niet. Met een nipte nederlaag moet men de
Bun verlaten. De TTV Huizen ontvangt weer volop lof voor haar organisatie.
Wel een overwinning is er weggelegd voor Wini de Waal, die zich in dat jaar laat kronen tot
Nederlands Kampioene bij de 50-plussers. Tot nog toe is zij de enige Nederlands Kampioene
in de geschiedenis van de TTV Huizen.
Het meisjesteam wordt kampioen in het landelijk B, maar valt helaas uit elkaar.
De decembermaand staat bol van de activiteiten: de 55+ club houdt zijn jaarlijkse
uitwisseling met Victoria uit Hilversum, de tafeltennissers uit Bad Vilbel komen op bezoek
en de vriendschappelijke wedstrijd tegen VMI wordt voor de 15-de maal gespeeld, hetgeen
gevierd wordt met een koud buffet.

Bijna 40....
1990 Komt langzamerhand in het teken van de jubileumviering in 1991.
In maart draagt Jaap Roeten, na een korte come-back, definitief de voorzittershamer over.
Tijdens dezelfde A.L.V. wordt een jubileumcommissie in het leven geroepen, die zich bezig
moet gaan houden met de viering van het 40-jarig bestaan in januari 1991.
De in maart door de TTV Huizen georganiseerde interland tegen Frankrijk wordt door
Nederland verloren. Ook deze interland wordt in een sfeervolle Bun gespeeld en ten vierde
male haalt '”Huizen" Studio Sport.
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Het eerste herenteam bestaande uit Gijs Molenaar, Peter Daas en Sander de Riemer wordt
met 1 punt verschil kampioen in de vierde divisie. Het tweede herenteam degradeert op 1
punt uit dezelfde klasse.

Overzichtsfoto van de landelijke teams tijdens een competitiewedstrijd
Ook bij de jeugd begint de TTV Huizen weer te scoren, want na teleurstellende jaren en grote
tegenvallers door het vertrek van topspelers weten het eerste meisjesteam en het eerste
jongensteam zich te plaatsen voor de landelijk C-klasse, terwijl bij de dames een tweede
team gevormd kan worden, dat in de vierde divisie gaat uitkomen.
Het 40 jarig jubileum
In januari 1991 werd het 40 jaar bestaan van de vereniging uitbundig gevierd. De
jubileumcommissie bestond uit:
Chris van Leeuwen, Jaap Roeten, Jan Klein, Henk Klein, Jeroen Blok, Geert Molenaar en
Jan Provoost.
Op het feestmenu stonden de volgende gerechten:
Tafeltennisinstuif, Filmavond, Feestmaaltijd, Disco, 55+ toernooi, Gooise
kampioenschappen, Toptoernooi, Receptie, Feestavond, Jubileumboekje, Loterij, Fotowand
en verenigingsvlag.
Dankzij de medewerking van alle leden en vele bedrijven werd het een geslaagde “volop
viering” die er mede toe leidde, dat de kantine kon worden opgeknapt, nieuw meubilair kon
worden aangeschaft en het banksaldo vermeerderd.

23

Recreatief tafeltennis
Zoals reeds beschreven speelden in 1977 senioren recreanten maandelijks een laddertoernooi.
Vanaf die periode kent de TTV Huizen ook een specifieke recreantengroep. Leden, welke
vrijblijvend op een moment dat ze kunnen lekker even een balletje komen slaan, of op
uitnodiging voor een echt recreantenavondje.
De personen welke hier in de loop van de jaren de leiding over hadden en vele initiatieven
ondernamen en nemen verdienen het hier genoemd te worden:
Lia Wijnen, Piet Knop, Rien van der Putten, Joost Blankenberg, Jaap Roeten, Henk van der
Hulst en Henk Oversteegen.
Verdriet
Eerder in deze uitgave werden enkele overlijdens vermeld. In de negentiger jaren verloor
onze vereniging nog enkele leden.
In september 1997 Henk van der Hulst, lid van verdienste en jarenlang op zijn fanatieke
wijze aktief binnen de club al vertegenwoordiger in allerlei commissies, als vice voorzitter en
coach en begeleider van diverse teams.
Ook vertegenwoordigde hij de TTV Huizen in het afdelingsbestuur.
In december 1997 overleed Greet Klein, de 'moeder van de bar'.
Honderden uren was ze een helpende hand en een luisterend oor.
In diezelfde decembermaand overleed ook Ruud Jongerden.
Onder zijn leiding -zo staat elders ook in dit boekje vermeld floreerde de jeugdafdeling als
nooit tevoren.
Ruud was ook een aantal jaren competitieleider van de jeugd binnen de afdeling.
En kort geleden kregen we de trieste melding van het overlijden van Hugo Wapstra.
Jarenlang actief lid als recreant, trouw bezoeker van de recreantenavonden.
René Kahlé toernooi
TTV HUIZEN organiseerde de afgelopen 5 jaar samen met de TTV BIJMAAT het René
Kahlé toernooi en steeds met honderden deelnemers.
1996 De eerste keer met deelname van Huizen en Bijmaat.
1997 Wegens groot succes werd het toernooi weer herhaald.
1998 Nieuwe opzet met deelname van de Gooise landelijke top.
Gastspeelster was Bettine Vriesekoop.
1999 De deelname werd ook opengesteld voor tafeltennissers uit Blaricum
en Laren, waar de verenigingen Vitus en Niké aktief zijn.
Gastspeler was Merijn de Bruin.
2000 Voor de vijfde keer en in de nieuwe sporthal De Meent met over de
300 aktievelingen. Gastspeler was dit keer Trinko Keen.
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Landelijk A
Het landelijke meisjesteam van de TTV Huizen bestaand uit: Sabine van Duinkerken, Nicole
van Beurden en Bianca Steen promoveert in het najaar 2000 naar het landelijk A. Na
afwezigheid van 13 jaar is de TTV weer aanwezig op het allerhoogste front.

Sabine v. Duinkerken, Nicole v. Beurden en Bianca Steen

De afgelopen 10 jaar:
1991
Verbouwing keuken en kantine compleet met nieuwe apparatuur en meubilair.
1992
Fusie besprekingen met TTV Bijmaat i.v.m. samen te bouwen eigen
accommodatie, wat na veel vergaderen financieel niet haalbaar bleek door het
terugtreden van een mogelijke sponsor.
1993
Eerste gesprekken met de gemeente betreffende het aanbouwen van een eigen
bestuurskamer.
1996
Bestuurskamer gereed na 3 jaar voorbereiding.
De bouw werd geheel door eigen leden uitgevoerd.
1997
Bert van de Helm, een van de beste tafeltennistrainers van
nederland en tevens begeleider van de topspeler Danny Heyster,
gaat training geven bij onze vereniging.
Het bestuur ondergaat met instemming van alle leden een
belangrijke verjonging.
Dankzij een goed financieel beleid ontvangen alle leden een
gratis clubshirt ter waarde van 60 gulden.
1998
Huizen gaat samenwerken met Bijmaat bij de samenstelling van
het eerste herenteam.
1999
Het eerste meisjesteam wordt kampioen landelijk C.
2000
De verenigingscontributie is na 1989 niet meer verhoogd en bedraagt nog steeds
ƒ 12.50 voor senioren en ƒ 8.50 voor jeugdleden.
Overigens bedroeg de contributie in 1951 ƒ 1.40
Voorbereiding 50 jarig-jubileum.
Jubileumcommissie: Geert Molenaar, Jaap Roeten, Inge Steen en Robert Bunschoten
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De hieronder genoemde hoofdstukken uit het jubileumboekje worden apart vermeld op de
site onder clubinfo en onder geschiedenis.
De clubkampioenschappen
Het oliebollentoernooi
De René Schijff bokaal
De mentaliteitsbeker
De jeugdbokalen
Bijzondere kampioenen
Besturen door de jaren heen
Bijzondere leden binnen de TTV Huizen
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Bijzondere evenementen
In de loop der jaren heeft de TTV Huizen aan veel evenementen deelgenomen en ook veel
evenementen georganiseerd. In een poging zo volledig mogelijk te zijn volgt onderstaand
een opsomming van de bekend zijnde evenementen:
Meegedaan aan:
Nederlandse kampioenschappen
Gooise kampioenschappen
Uitwisseling Kennemerland - 't Gooi
Gooise bekercompetitie
Noord-Hollandse kampioenschappen
Phoenix toernooi
Jeugdvoetbal toernooi voor tafeltennissers
Zuiderzeecup
in Naaldwijk
Jeugdtoernooi Nijmegen
Gooise meerkampen jeugd & senioren
Maasland toernooi in Oss
Wintercircuit voor B-speelsters
Mixed zaalsport toernooi
Nederlands kampioenschappen voor veteranen
Avondvierdaagse
Meerkamp in Sijsjesberg
Gooimeerweek tafeltennistoernooi
A-ranglijstentoernooi jeugd
B-ranglijstentoernooi jeugd
Shot-toernooi
Victoria-E toernooi
Westland Kaas toernooi
Meerkamp Crailo
Zwemmarathon
Vriendschappelijke wedstrijden tegen Elan, Hoogerheide, Bunshot,
Diemen, Tempo Team, VMI, Bad Vilbel (SV Heidelberg), Vitus, de Hilt,
Victoria, Docos, Phoenix, D O V, T S O en anderen die de redactie niet
kon achterhalen
En natuurlijk alle toernooien waar spelers afzonderlijk naar toe zijn geweest om deel te
nemen.
Georganiseerd werden:
Gooise Ranglijsten jeugd
Gooise kampioenschappen jeugd en
senioren
Mixed-zaalsporttoernooi
Klaverjastoernooien
Gooimeerweek toernooi
Dubbeltoernooi
Laddercompetitie
Play-in voor jeugd en senioren
Gooise recreantentoernooi voor jeugd
en senioren
Feestavonden

A-ranglijsttoernooi jeugd
B-ranglijsttoernooien jeugd
Clubkampioenschappen
Interlands
Meerkamp Europese Dames
Zonder batjes toernooi
Recreantentoernooi
Oliebollentoernooi
Bedrijven toernooi
Straten toernooi
Jeugdfeestmiddagen
Droppings
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Taptoetoernooi
Vossejachten
Wintercircuit
Playback shows
Disco avonden
Zuiderzeecup

Bingo
Fietsenralley’s
Veteranentoernooi
Afdeling het Gooi
Trainingsweken
Sportpresentatie Oude RH Plein

en andere activiteiten die diverse leden van de TTV Huizen in de loop der jaren hebben
georganiseerd.
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Samenstelling en redacties
Dit jubileumboekje
kwam tot stand in
opdracht van de
jubileumcommissie
in het kader van het
50 jarig bestaan van
de TTV Huizen.
Uiteraard gold het
jubileumboekje
TTV Huizen 40 jaar
als basis en werd
dit niet “herschreven”,
maar aangevuld.
TTV Huizen 40 jaar
kwam tot stand o.l.v.
Jan Provoost en
Geert Molenaar
Historisch materiaal:
Arie Rebel
Koos Leurink
Chris van Leeuwen
Jaap Roeten
Jan Visser
Archief TTV Huizen
Gemeente Huizen
Redactie en speurwerk 40 jaar:
Geert Molenaar
Jan Provoost
Redaktie en speurwerk 50 jaar:
Rien van der Putten
Chris van Leeuwen
Robert Bunschoten
Bewerking internet versie:
André Rebel
Juli 2002

29

