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Vanuit het bestuur 

 
In deze maand december worden er binnen de ver-
eniging een aantal grote activiteiten georganiseerd. 
Zaterdag 16 december worden de voorrondes van het 
basisscholentoernooi voor alle groepen van alle basis-
scholen in Huizen gespeeld. Het basisscholentoernooi 
Huizen wordt in samenwerking tussen de T.T.V. Hui-
zen en T.T.V. Bijmaat georganiseerd. Hierbij wordt 
ondersteuning verleend vanuit het Stichting Sportplat-
form Huizen (SPH) en de buurtsportcoaches. De Albert 
Heijn treedt op als sponsor van dit evenement. De 
voorrondes zullen zowel bij de T.T.V. Bijmaat en bij 
T.T.V. Huizen worden gespeeld, de finale wordt ge-
houden op zaterdag 20 januari bij de T.T.V. Huizen. 
Eind december staat het traditionele Oliebollentoer-
nooi op de planning. Een speciale Oliebollencommis-
sie is in het leven geroepn om de 65e editie van dit 
toernooi tot een groot succes te maken. Op donder-
dagavond 28 december trappen de niet-leden senio-
ren het spektakel af. Vrijdag 29 december overdag 
spelen zowel de leden als niet-leden bij de jeugd en 
vrijdagavond 29 december wordt het tafeltennis jaar 
afgesloten met het Oliebollentoernooi voor leden 
senioren.  
 
In de maand november heeft de Met Sport Groot 
commissie zich ingezet in het organiseren van tafel-
tennis gymclinics bij drie basisscholen in Huizen. De 
Rehobothschool trapte het spits af, in samenwerking 
met T.T.V. Bijmaat en met de ondersteuning van MJ 
Tafeltennis stond heel de dag de tafeltennissport cen-
traal. Daarna hebben we onder onze eigen vlag ook 
tafeltennis gymclinics gegeven aan de Beatrixschool 
en zelf twee dagen aan De Parel. 
 
 

Alle TTV vrijwilligers die hebben meegeholpen aan 
deze tafeltennisgymclinics en de logistiek eromheen, 
super bedankt! De cyclus werd afgesloten met een 
Open dag, welke gehouden werd op zaterdag 11 no-
vember. We zijn als bestuur content dat de promotie-
activiteiten welke we binnen de vereniging organise-
ren voor de jeugd eindelijk hun vruchten beginnen af 
te weren, onze jeugd afdeling is inmiddels gegroeid 
naar 20 jeugdspelers. Voor het voorjaar 2018 wil de 
Met Sport Groot commissie zich tevens gaan inzetten 
voor promotie van tafeltennisactiviteiten en onze 
vereniging voor volwassenen. De commissie staat 
open voor vindingrijke plannen hiervoor.  
 
Op prestatief vlak moeten we binnen de vereniging 
helaas een stapje terugdoen. Onze vlaggenschip bij de 
senioren is gedegradeerd uit de landelijke derde divi-
sie. Aan de support en kookkunsten bij de thuiswed-
strijden heeft het zeker niet gelegen. De kantine was 
elke keer goed gevuld en er was tevens speciale zorg 
dat zowel de spelers als supporters goed gevuld wer-
den met een specialiteit van de dag uit de keuken. Het 
bestuur heeft goede hoop dat het eerste heren team 
volgend seizoen het verloren terrein weer gaat goed-
maken door kampioen te worden in de afdelings 
hoofdklasse. De thuiswedstrijden zullen nog steeds 
worden afgewerkt op de zaterdagmiddag, dus met 
een volle kantine met supporters er achter moet dit 
goed gaan komen. 
 
Dit najaar hebben we een aanvraag ingediend bij het 
ING Nederland fonds voor Medewerkers. Eind oktober 
ontvingen we het positieve nieuws dat er een donatie 
is toegekend aan de T.T.V. Huizen van 1000 Euro! De 
vereniging gaat dit geld gebruiken voor de werving 
van nieuwe leden en het behoud van de huidige le-
den. In het eerste kwartaal van 2018 zal het bestuur 
hierop terug komen met verdere details. Het bestuur 
wil Bram Gerritse bedanken voor zijn inzet als mede-
werker van de ING in het tot stand komen van deze 
donatie. 
 
Het bestuur van de TTV Huizen wenst u prettige 
feestdagen en een gezond en sportief 2018. Wij zien u 
graag op de Nieuwjaarsreceptie op dinsdag 2 januari 
vanaf 20.00 uur om het nieuwe tafeltennisjaar te ope-
nen. 
 
Namens het bestuur 
Robert Bunschoten, voorzitter TTV Huizen 
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Tafeltennistactiek: hoe een technisch ster-

kere tegenstander te verslaan 

 

Er zijn diverse boeken over dit onderwerp uitgebracht, 
meestal om techniek met techniek te bestrijden, maar 
je kunt het ook eens van een andere kant bekijken.  
Het onderstaande stukje heb ik mogen vertalen uit 
het chinees van mijn goede vriend Ma Ping Phong, die 
les geeft (Sensei) in mentaliteit op tafeltennis wed-
strijdniveau in China.  
Hier en daar heb ik cultuur technische wijzigingen 
aangebracht omdat krachtige termen in het Chinees 
nu eenmaal anders klinken dan hier. 
Tafeltennis is een sport(voor sommigen een spelletje), 
waarbij de technische vaardigheden vaak onderge-
schikt zijn aan de mentale vaardigheden. Daarom is 
het bestrijden van de mentale vaardigheden van een 
speler effectiever dan zijn technische kant.  
Of zoals een heel bekend Chinees speekwoord zegt: 
“kleine ballen vereisen grote hersenen”, wat zoveel 
betekent als: “het zijn niet alleen de kleine ballen die 
ertoe doen”. 
Hoe haal je een opponent uit zijn comfortzone of te 
wel, hoe moeilijk maak je het de tegenstander zodat 
hij zijn geliefde spelletje niet kan spelen? 
Ik, Ma Ping Phong zie 3 mogelijkheden en in combina-
tie zijn ze het meest effectief: 
A) De Verwartactiek 
B) De Schildpadtactiek 
C) De Dreigingstactiek 
 
A) De Verwartactiek:  
Het basisprincipe hiervan is om je opponent uit zijn 
concentratie te krijgen. 
*Het kan soms effectief zijn je opponent uit te leggen 
dat zijn moeilijk te bespelen batje met die “rare” rub-
bers niet meer van deze tijd zijn. Probeer uit te leggen 
dat door recent veranderde tafeltennisregels dit niet 
meer mag. Mocht je tegenstander zeggen dat hij nu 
eenmaal geen ander batje heeft, geef hem dan een 
batje van jezelf wat je voor deze gelegenheid hebt 
geprepareerd en altijd bij je hebt. 
*Een moeilijk te bespelen service kun je ook op deze 
manier behandelen. Leg ook hier uit dat de tafelten-
nisregels veranderd zijn om het spel meer toegankelijk 
te maken voor een groter publiek en dat moeilijke 
services niet meer van deze tijd zijn. 
TIP: Probeer ook eens te serveren zoals je tegenstan-
der, in sommige gevallen is dit effectief, immers jouw 
tegenstander denkt jou ook een moeilijke service voor 
te toveren.  
*Je kunt ook proberen je tegenstander te verleiden 
jou een voorsprong te geven omdat jij vindt dat hij zo 
goed is dat dit moet kunnen. 
*Op het moment dat je tegenstander weer KUT roept, 
zeg hem dat dit eigenlijk Kwalitatief Uitermate Teleur-

stellend betekent. Mocht hij je verdwaasd aankijken 
zeg dan dat hij de eerste letters achter elkaar moet 
zetten. 
Op het moment dat je tegenstander zich begint af te 
vragen of je wel goed bij je hoofd bent, heb je de eer-
ste stap naar succes al gemaakt. 
Kortom, verwar, maar blijf altijd sportief! 
 
B) De Schildpad tactiek:  
Het basisprincipe hiervan is om je opponent uit zijn 
flow te halen door het spel te vertragen. 
*TIP: Controleer altijd uitgebreid de nethoogte nadat 
je tegenstander een serie punten achter elkaar heeft 
gemaakt. Zorg ervoor dat er altijd een nethoogteme-
ter voorhanden is. 
*Gooi de bal bij het serveren eerst een paar keer op, 
leg uit dat dit is om de windrichting te bepalen. 
*Steek je hand op als je tegenstander weer die moei-
lijke service wil slaan, vaak wordt er dan een minder 
moeilijke service geslagen. Geef als excuus op dat je 
bijvoorbeeld last hebt van flitsen van de fotografen. 
*Roep “Let” als je tegenstander dreigt te gaan scoren, 
zeg altijd sorry, ook als je dit niet echt meent. Over-
drijf niet. 
Waarschijnlijk begint je tegenstander hier zichtbaar te 
twijfelen aan je verstandelijke vermogens, maar er is 
weer een extra stap gezet naar succes. 
Kortom, vertraag, maar blijf altijd sportief. 
 
C) De Dreigingstactiek:  
Het basisprincipe hiervan is om je tegenstander men-
taal uit zijn evenwicht te krijgen. 
*Draag een liefst reflecterende haarband met leuzen 
als: “we zien je buiten nog wel”, “het lukt je toch niet” 
of “Ik lust je rauw”. Zeg dat je deze haarband draagt 
om je eigen onzekerheid te verbergen. 
*Stamp tijdens het serveren altijd hard op de vloer. 
Zeg dat je dit doet om epileptische aanvallen te voor-
komen. 
*Leer een strijdkreet aan en laat deze horen na elk 
zelfgemaakt punt. Zeg dat je dit doet om je hyperven-
tilatie onder controle te houden. 
*Trap of knijp regelmatig de bal “per ongeluk” stuk en 
maak gelijk een hoop misbaar. Een balletje stukbijten 
is niet aan te raden. Ik weet uit ervaring dat de verve-
lende nasmaak je nog dagenlang zal achtervolgen. 
*TIP: Als je tegenstander zich na een 9-6 achterstand 
oppept met “Kom op nog maar 5 punten”, dan leg je 
hem uit dat hij niet kan tellen. Na 2 punten heeft hij 
immers deze set al verloren. Of na een 2-0 achter-
stand in sets roep je: “verdorie, al weer in 5 sets win-
nen”. 
Kortom zorg er voor dat je tegenstander meer met jou 
bezig is dan met zijn spel, maar blijf altijd sportief. 
Het moment is nu daar dat je tegenstander zich reali-
seert dat hij met een echte debiel en uitslover te ma-
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ken heeft en dat hij nu beter kan opgeven om niet 
straks gillend te hoeven wegrennen. Een enkeling 
daargelaten die wil doorspelen, is compleet murw 
gemaakt en zal geen problemen meer opleveren. 
Mijn tips en aanbevelingen zijn geschreven voor het 
spelen tegen mannelijke tegenstanders, natuurlijk 
gelden deze ook voor het spelen tegen vrouwelijke 
tegenstanders. Aangezien vrouwen over het algemeen 
emotioneler zijn dan mannen werken deze tips en 
aanbevelingen meestal nog beter. 
Er zijn nog wel meer tips te noemen, zoals het ver-
spreiden van onaangename geuren, het aanbieden 
van drugs voor de wedstrijd, serveren als je tegen-
stander nog niet klaar is, het balletje onder tafel te-
rugschoppen in plaats van aangeven, per ongeluk op 
het batje van je tegenstander gaan staan of het inhu-
ren van een vazal die je tegenstander continu tijdens 
zijn wedstrijd voor schut zet, maar je moet je altijd 
afvragen of dit wel binnen de grenzen van de sportivi-
teit valt. 
 
Kort samengevat moet je tafeltennistas buiten het 
batje en de handdoek extra bevatten:  
*een grote doos met ballen                                                                                                                             
*een geprepareerd reservebatje voor je tegenstander                                                                                                                 
*een nethoogtemeter 
*een reflecterende haarband met strijdleuzen 
*(optioneel) een spuitbus met onaangename geur 
*(optioneel) drugs 
Mochten mijn goedbedoelde tips en aanbevelingen je 
toch niet aan een overwinning kunnen helpen dan is 
de tijd om je af te vragen: 
-heb ik wel voldoende geoefend en alle tips en aanbe-
velingen goed toegepast? 
-waren alle attributen voorhanden?       
-wilde ik wel genoeg winnen en was ik niet te sociaal?                                                                                                               
-heeft mijn tegenstander deze tips en aanbevelingen 
ook gelezen?    
-zijn knikkeren en zitvolley voor gehandicapten mis-
schien toch beter voor mij? 
Ik wil nog wel even een voorbehoud maken. Het is 
zaak mijn tips en aanbevelingen zoveel mogelijk voor 
jezelf te houden, immers bij grotere bekendheid 
neemt de kans op succes af. 
Misschien is het daarom handig om voor aanvang van 
de wedstrijd aan je tegenstander te vragen of hij wel 
eens heeft gehoord van Ma Ping Phong.  
Bij een negatief antwoord kun je met een gerust hart 
alle mogelijkheden uittesten.  
Bij een positief antwoord kun je altijd zeggen: “Wat 
een mafkees, hé?” en ga je gewoon een lekker potje 
tafeltennissen. 
 
Door Ma Ping Phong, vertaald door Ed Appelboom. 
 

 

Huizen 1 haalt het net niet 

 

De najaarscompetitie is ten einde en we kunnen de 
balans gaan opmaken voor deze jaargang. 
Ons vlaggenschip kwam helaas net te kort om zich 
naar de veilige 4e plaatst te hijsen, Huizen 4 had een 
moeilijk seizoen en kon het uiteindelijk ook niet meer 
redden en Huizen 6 was vanaf het begin af aan al ver-
oordeeld tot achtervolging. 
Ook zijn er 2 kampioenen te aanschouwen, Huizen 8 
was al vanaf begin af aan zeker van het kampioen-
schap en dat gebeurde op de sloffen! En het debutan-
ten team Huizen Duo 3 zaten verwikkeld in een strijd 
met Duo 2 maar uiteindelijk was het Duo 3 dat aan het 
langste eind trok. 
 
Huizen 1  
Met Gijs weer terug na een pauze van een half jaar liet 
bij vlagen weer zijn kwaliteit zijn waarom hij eigenlijk 
niet te missen is. In een sterke 3e divisie poule werd 
de toon al meteen vanaf het begin gezet, na een matig 
begin van het seizoen waar er wat onnodige punten 
zijn laten liggen en een behoorlijke achterstand werd 
opgebouwd door de moordende concurrentie. Een 
sterke 2e helft van de competitie bracht ze heel dicht-
bij maar redde het net niet.  
Het team staat nu in de wachtrij voor eventueel een 
plaats in de 3e divisie maar de kans lijkt klein.. 
 
Huizen 2 
Vorig seizoen als team 3 op het nippertje erin geble-
ven in de 1e klasse en ze hebben laten zien dat het 
niet voor niks is. In een sterke 1e klasse poule zijn zij 
keurig in de middenmoot geëindigd op de 3e plaats te 
verstaan. Volgend seizoen kampioen?? 
 
Huizen 3 
Vorig seizoen zeer verrassend gedegradeerd uit de 1e 
klasse, en hun doelstelling was duidelijk. Meteen weer 
terug naar de 1e klasse, met aanwinst Robert in de 
gelederen gingen zij op jacht. Een aderlating was een 
andere degradant had dezelfde doelstelling en door 
een teleurstellend begin onder andere tegen de con-
current kwamen ze op het eind net te kort.  
Komend voorjaar zal ik daarom ook geen problemen 
verwachten. 
 
Huizen 4 
Vorig seizoen deden ze heel lang mee om het kampi-
oenschap in de 2e klasse.  
Dit seizoen was alles anders, het zat niet mee voor het 
team dat uiteindelijk 5e eindigde in de competitie en 
moet vrezen voor degradatie deze keer. 
Hopelijk komen er wat extra plekken vrij in de 2e klas-
se waardoor ze misschien er alsnog in kunnen blijven. 
Anders volgend seizoen kampioen in de 3e klasse! 
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Huizen 5 
Vorig seizoen gepromoveerd vanuit de 4e klasse, heb-
ben dit seizoen uitstekend bewezen dat ze in de 3e 
klasse thuis horen. 
Goede resultaten werden er behaald en uiteindelijk 
zijn zij op de 4e plaats terechtgekomen, ruim op af-
stand van de gevarenzone. In het voorjaar misschien 
een hogere plek? 
 
Huizen 6  
Ook een promovendus uit de 4e klasse en zij hadden 
het aanzienlijk zwaarder, met een zware poule-
indeling waren ze vanaf het begin al veroordeeld tot 
de gevarenzone en kwamen ze jammer genoeg niet 
verder dan de 6e en laatste plek. Volgend seizoen 
weer opnieuw kampioen dan maar, zodat de bloemen 
weer in ontvangst genomen kunnen worden! 
 
Huizen 7 
Al jarenlang steevast te vinden in de 5e klasse en zich 
altijd in de middenmoot plaatsen, zijn ook dit seizoen 
in de middenmoot geëindigd op de 3e plaats, volgend 
seizoen weer een keer kampioen? Zou leuk zijn. 
 
Huizen 8 
Onterecht gedegradeerd uit de 5e klasse, maar goed, 
dat verhaal is inmiddels bekend. 
Ze hebben zich moeten oprichten om in de 6e klasse 
deel te nemen. Zoals verwacht ging dat op hun sloffen 
met 88 punten na 7 wedstrijden was het al beslist en 
uiteindelijk met 36 punten voorsprong op de nummer 
2. Het ging soms zo makkelijk dat er soms ballen hoog 
werden gegeven om de tegenstander überhaupt een 
kans te kunnen geven. 
Volgend seizoen eindelijk weer op niveau! 
 
Huizen Duo 1 
Ons vlaggenschip van de duo competitie, deed heel 
lang mee om kampioen te worden in de 4e klasse van 
de duo maar door een wat mindere 2e competitiehelft 
werd jammer genoeg de strijd gestaakt waardoor zij 
alsnog op een ruime afstand 2e zijn geworden.  
Geen man overboord vanaf het voorjaar gewoon weer 
opnieuw een gooi naar het kampioenschap doen! 
 
Huizen Duo 2  
Al een aantal jaar samen bij elkaar in de duo team en 
dit jaar waren ze heel erg dichtbij het kampioenschap. 
ze gingen nek aan nek met ons Duo 3 team maar uit-
eindelijk trokken ze toch aan het kortste eind met 
maar 2 punten verschil. 
Grappig weetje: het was zo close onderling dat de 
games 19-16 in het voordeel van team 2 was. 
 

 

 

Huizen Duo 3 
Op de valreep kwam er nog een team bij dat mee ging 
doen aan de competitie. Gelukkig was er nog een plek 
vrij in de duocompetitie alleen dan wel in de poule 
van ons Duo 2 team waardoor er een heuse derby 
ontstond. Meteen de 1e wedstrijd tussen beide teams 
werd een overwinning voor het debutantenteam en 
de minivoorsprong die ze al hadden, hebben het goed 
vast weten te houden! Coen en Katawut, gefeliciteerd 
met het kampioenschap en op naar de 5e klasse! 
 
Nico  

 

(Een overzicht van de eindstanden staat op p. 9.) 

 

 

 

 
 

 

Voltreffer-nieuws 

 

De laatste jaren heeft de Voltreffer geleidelijk een 
aantal veranderingen ondergaan. Door mijn voorgan-
ger(s) is de Voltreffer al volledig gedigitaliseerd, maar 
het format is nog grotendeels hetzelfde gebleven. 
Per a.s. maart stappen wij over naar een ander pro-
gramma. Dit is een tussenoplossing voor de duur van 
twee jaar, waarin wij willen toewerken naar een half-
jaarlijkse Voltreffer, die meer het karakter zal krijgen 
van een glossy. Hoewel de Voltreffer nog steeds ge-
schikt blijft om het verenigingsnieuws in woord te 
blijven delen, zal er een grotere rol worden weggelegd 
voor beeldmateriaal. 
Voor de komende twee jaar blijft u de Voltreffer nog 
gewoon vier keer uitkomen, zoals u dit gewend bent. 
 
Namens de P.A.C., 
Pieter Bosch
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Eindstanden najaar 2017 senioren 
 

3e divisie poule D 
   

1e klasse poule A 
   De Toekomst 1 10-71 Gijs 63% 

 
ATC Almere 1 10-81 Jerry 62% 

Van Herwaarden 1 10-64 Frank 22% 
 

Almeerspin 2 10-57 Monique 54% 

TT Zwolle 1 10-55 Patrick 42% 
 

Huizen 2 10-50 Ferry 50% 

Bit.nl 2 10-48 Nico 37% 
 

Shot 2 10-45 Geert 43% 

Huizen 1 10-45 
 

  
 

LTTC 1 10-38   

Almeerspin 1 10-17     
 

Hilversum 7 10-29     

         2e klasse poule B   
   

2e klasse poule C 
   Almeerspin 3 10-69 Robert 71% 

 
Hilversum 8 10-68 Frank  28% 

Huizen 3 10-67 Ruben 75% 
 

Lauren 1 10-60 Marcel 24% 

ATC Almere 3 10-48 Danny 62% 
 

UTTC 4 10-52 Edwin 38% 

Bijmaat 2 10-47 Jurriaan 61% 
 

SHOT 3 10-51 John 52% 

Hilversum 9 10-44     
 

Huizen 4 10-36     

Werinon 1 10-25 
   

TOVO 1 10-33 
  

         3e klasse poule F   
   

3e klasse poule B 
   SHOT 4 10-67 Robert 61% 

 
Hilversum 12 10-69 Rob 8% 

Over t net 2 10-66 Ruben 39% 
 

Vlug en Vaardig 2 10-60 Peter 26% 

SVE 10 10-62 Yoeri 17% 
 

De Vaart 1 10-59 Kees 11% 

Huizen 5 10-48 Cees 39% 
 

VTV 7 10-46 Bert 30% 

Maarssen 4 10-32 Joost 83% 
 

Almeerspin 7 10-46 Nicole 13% 

Hilversum 15 10-25     
 

Huizen 6 10-20     

     5e klasse poule F   
   

6e klasse poule D 
   LTTC 7 8-46 Henk 33% 

 
Huizen 8 10-88 Henny 96% 

Bijmaat 4 8-45 Pieter 57% 
 

TVA 2 10-52 Bram 93% 

Huizen 7  8-40 Arne 83% 
 

Over t net 8 10-46 Paul 83% 

HTTC 8 8-39 Nico 50% 
 

REGA 6 10-42     

Hoogland 5 8-30     
 

Batua 4 10-36 
 

  

        
 

Good Luck 4 10-36     

         Duo 4e klasse poule A   
   

Duo 6e klasse poule À 
  Almeerspin 2 10-39 Cees 0% 

 
Huizen 3 10-40   Huizen 2 

Huizen 1 10-31 Joost 88% 
 

Huizen 2 10-38 Nico 92% 

REGA 2 10-27 Robert 92% 
 

TVP 6 10-22 Ingeborg 75% 

Hilversum 6 10-25 Marco  50% 
 

ZTTV 6 10-20 Irma 62% 

VTV 3 10-23 Ruben 50% 
 

Almere United 2 10-18 Hans 83% 

Bunshot 2 10-5     
 

Veenland 4 10-12     

       
  Huizen 3 

       
Coen  95% 

       
Katawut 55% 
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Seniorentoernooien 

 

Het einde van het jaar nadert weer en dat betekent 
dat de traditionele toernooien ook weer voor de deur 
staan. 
 
Op 28 december zal het 65e Oliebollen toernooi voor 
niet-leden gehouden worden. De aanvangstijd is 20.00 
uur. Inschrijven is mogelijk via de website van T.T.V. 
Huizen of via het inschrijfformulier in de Kloef. 
Op 29 december wordt het 65e Oliebollentoernooi 
voor leden gespeeld. Aanvangstijd is ook 20.00 uur en 
de inschijfmogelijkheden zijn gelijk aan het niet-
ledentoernooi. 
Op 14 en 21 januari zijn de afdelingskampioenschap-
pen voor de senioren. Verzamelinschrijflijst zal zodra 
deze er is in de Kloef komen te hangen 
Op 19 januari zijn de algemene clubkampioenschap-
pen voor de senioren. Aanvangstijd 20.15 uur. 
 
Voor het Oliebollentoernooi is dit jaar een speciale 
commissie actief om er een speciaal tintje aan te ge-
ven vanwege de 65ste editie. Laten we er met ze al-
leen een daverend succes van zien te maken door met 
zoveel mogelijk mensen mee te doen. Oftewel, schrijf 
je in. 
 
Namens de T.C.S., 
Bram Gerritse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Open dag & P-day 

 
Najaar 2017 
11 november 2017 was onze najaars open dag van 
13.00 tot 15.30 uur. Onder leiding van Cees Lam 
mochten circa 11 kinderen deelnemen aan verschil-
lende tafeltennisspelletjes. Het was een geslaagde 
middag, waarbij deze kinderen konden kennismaken 
met de tafeltennissport en onze vereniging. 
 
Om 15.00 uur was de aftrap voor de P-day van onze 
eigen jeugd. Ze moesten Papier, Potlood, Plezier en 
Prima eetlust meenemen voor een zeer gezellige mid-
dag. Deze middag werd geleid door Ruben Lam. Alle 
kinderen moesten binnen bepaalde tijd zoveel moge-
lijk punten halen op verschillende onderdelen. 
Bij de jongens werd Dennis Bunschoten eerste. De 
tweede plaats was voor Chris Bunschoten en derde 
werd David Robbers. 
Bij de meiden was de uitslag als volgt: eerste Aimeé 
van de Brink, tweede Katja Rebel en Amanda Robbers 
werd derde. 
Om 17.00 uur stonden er een paar flinke stapels pan-
nenkoeken klaar (door enkele moeders gebakken) die 
gretig aftrek vonden bij zowel de kinderen als de aan-
wezige vrijwilligers en ouders. Een lekkere maaltijd als 
afsluiting van een gezellige middag.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Voor in de Agenda 

      Wanneer: Wat:  Voor wie: 

      16 december Basisscholentoernooi Jeugd 

      23 december Jeugduitje Jeugd 

      25/26 december Kerst (club is gesloten!) Jeugd & Senioren 

      28 december Oliebollentoernooi senioren niet-leden (v.a. 20.00 uur) Senioren niet-leden 

      29 december Oliebollentoernooi jeugd en niet-leden (v.a. 10.00 uur) Jeugd 

      29 december Oliebollentoernooi senioren leden (v.a. 20.00 uur) Senioren 

      2 januari Nieuwjaarsreceptie  Jeugd & Senioren       

v.a. 11 januari SuperStars Jeugd (6+)       

19 januari Algemene Clubkampioenschappen (v.a. 20.15 uur) Senioren       

14/21 januari Afdelingskampioenschappen Senioren       

26 maart Algemene Leden Vergadering 2017 Jeugd & Senioren       

         

         

         

         

Voor de uitgebreide agenda, zie www.ttvhuizen.nl.       
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Jeugdtrainingen en -evenementen 

 
In 2017: 
09 december: laatste training op de zaterdag 
16 december: geen training (voorrondes basisscholen-
toernooi) 
19 december: laatste dinsdag training  
23 december: geen training (jeugduitje) 
De hele kerstvakantie is er geen training! 
 
In  2018: 
09 januari: start de dinsdag training 
13 januari: is onder voorbehoud, want deze dag is er 
een extern toernooi bij ons voor de kinderen die aan 
de starterscompetitie meedoen. 
Afhankelijk van hoeveel deelnemers er meedoen, dit 
weten wij pas op 6 januari. We laten jullie zo snel mo-
gelijk weten. 
20 januari: training 
 
Evenementkalender jeugd: 
16 december: voorrondes basisscholentoernooi  
23 december: jeugduitje  
29 december: Oliebollentoernooi  
20 januari: finale Basisscholentoernooi 
 
Met vriendelijke groet,  
Maarten Robbers 

 

 

Let op met de materialen… 

 

Dan nog even een stukje wat toch weer over de mate-
rialen moet gaan. 
Ik kan nl. niet begrijpen waarom van 5 netposten de 
stelschroeven voor de netjes er gewoon uit zijn. 
Gelukkig waren ze in de kast gegooid en kon ik ze 
weer repareren. Graag gewoon erin laten zitten. 
Dan nog iets over het vastzetten van de netposten op 
de tafel. Dat hoeft echt niet met geweld worden vast-
gezet. Ze vallen er echt niet af als je ze gewoon vast-
zet, bij te strak zetten draait het schroefdraad kapot. 
Hopelijk wil iedereen daar even op letten. 
 
Bedankt, 
Peter v/d Broek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe jeugdleden 

 

We hebben afgelopen maand een aantal nieuwe 
jeugdleden mogen verwelkomen op onze vereniging.  
 
We wensen Fedde van Leuven, Esmée Folkers, Aman-
da Robbers, Mason Flowerkee en Marvin van Heese-
wijk heel veel tafeltennisplezier. 
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14 

  



                           

 

15 

 Jeugdcompetitie najaar 2017 

 

Het seizoen zit er weer op en we gaan weer op naar 
de voorjaarscompetitie. 
We zijn het najaar gestart met 2 teams, te weten 1 
team in de 2e klas en 1 team in de startersklasse. 
Het is jammer dat er nog niet meer teams zijn die 
meespelen in de competitie. 
Ik heb nog nooit meegemaakt dat we maar zo weinig 
teams in de competitie hadden dan deze keer. En ik 
draai toch echt al een tijdje mee bij de jeugd. Dat kan 
je wel nagaan: ik heb André Rebel en Gijs Molenaar 
ook bij de jeugd gehad, en dat waren lang niet de eer-
ste. Ik denk zelfs dat ik haast alle oud-leden die met 
het Oliebollentoernooi meedoen wel bij de jeugd heb 
gehad. 
Maar het is gelukkig niet alleen bij ons dat het leden 
aantal terugliep (dat kan ik nu weer zeggen) maar dat 
was ook bij andere verenigingen het geval, en ook niet 
alleen bij tafeltennis. Wij doen er in ieder geval alles 
aan om het tij te keren. Hopelijk lukt dat; er zijn weer 
wat nieuwe leden bij, misschien zet dat een beetje 
door. We starten daardoor de voorjaarscompetitie 
met 1 team meer dat zijn dus 3 teams in plaats van 2, 
dus groeien we weer. 
Voor ons 1e team was het wel een zware competitie 
deze keer. Het was eigenlijk een klasse te hoog, maar 
de afdeling vond dat het wel moest kunnen, dus wie 
ben ik dan. 
We hopen wel dat er op korte termijn wat sterkere 
jeugd gaat bijkomen, zodat we geen spelers meer 
hoeven te lenen. Het is voor onze sport best wel goed 
dat het kan, maar er gaat toch niets boven eigen spe-
lers van je eigen club. 
Dit seizoen hebben we een speler geleend van de 
Bijmaat. Allemaal wel leuk maar er gaat niets boven 
eigen spelers, want zij hebben gekozen voor de club. 
Het mag niets uitmaken natuurlijk, want je moet je 
toch inzetten voor de club waarvoor je op dat mo-
ment speelt, maar ik heb daar toch wel eens een beet-
je twijfels over (misschien niet terecht, maar toch). Ik 
heb het idee dat toch sneller wordt afgezegd. Maar 
het is bij de jeugd toch wel altijd: als zij spelen dan 
spelen zij toch ook om te winnen en zo moet het na-
tuurlijk ook. 
Nu hebben we de eerste helft dan ook gewisseld met 
speelzaal er zijn nu 3 thuiswedstrijden gespeeld in de 
zaal van de Bijmaat en 2 bij Huizen dat wordt in de 
voorjaarscompetitie omgedraaid. 
Dan heeft iedereen een gelijk aantal thuiswedstrijden. 
En ons 1e team had gewoon 4 spelers nodig, want 
iedereen kan niet iedere week spelen in verband met 
werk en stages. 
 
Dan zal ik nu vast de nieuwe teams doorgeven, want 
ik moet nog even wachten op de uitslagen van de 

laatste wedstrijden. Die zijn nog bezig en de Voltreffer 
moet klaar en anders moet ik alles op het laatste nip-
pertje doen en dat kan ook niet, vandaar dus. 
Team 1 start weer in de 2e klasse met Lucas Kamp en 
Koen Gerards; ook Daniël v/d Heijde en Luca Wagen-
makers spelen in dit team, al zal Luca niet zo vaak 
meespelen. 
Team 2 dit team gaat voor het eerst competitie spelen 
en bestaat uit Dennis Bunschoten, Katja Rebel en 
Marvin v Heesewijk. Zij zijn ook nog niet zo lang lid 
van de club, maar willen wel competitie gaan spelen. 
Team 3, dat is en was ons startersteam: ook zij gaan 
door in het voorjaar en wel in dezelfde samenstelling 
als in het najaar, dus dat zijn Chris Bunschoten, David 
Robbers en Aimée v/d Brink. Dan hebben we nog Da-
vey Kooij en Max Geurts. Dat zijn de teams voor het 
voorjaar. 
Team 3 heeft dus al een seizoen competitie gespeeld 
en hebben gisteren (zaterdag 9 december) hun laatste 
wedstrijd gespeeld die jammer genoeg werd verloren. 
Deze wedstrijd werd gespeeld in Almere met alle star-
tersteams tegelijk in 1 zaal; dat is best wel leuk. 
Huizen speelde hier om de plaatsen 13 t/m 17 en Hui-
zen eindigde op de 15e plaats. Ik weet het niet hele-
maal zeker, maar er deden toch zeker wel 27 of mis-
schien nog meer teams mee in de startescompetitie. 
De percentages zal ik hier niet uitzoeken, want dat is 
haast niet te doen, omdat iedereen een verschillend 
aantal wedstrijden speelt; dat zou een heel verteke-
nend beeld opleveren. 
Dan nog team 1. Dit team speelde de laatste wedstrijd 
thuis tegen Hilversum. Ook zij verloren deze wedstrijd, 
en wel met 9 – 1. 
Hopelijk gaat het in de voorjaarscompetitie weer wat 
beter. Meestal is dat wel zo, dan weten ze al een beet-
je wat hen te wachten staat in die klasse. 
Bij onze jongens was Koen Gerards de sterkste, al was 
het onderlinge verschil maar heel weinig. 
Luca Wagenmakers kwam tot 17%. Koen Gerards 
haalde 21%, Daniël v/d Heijde kwam tot 19% en Lucas 
Kamp bleef steken op 14%. 
Het is bij onze jongens wel zo dat ze moeten leren om 
niet tegen zichzelf te spelen, maar tegen een tegen-
stander. Ze spelen nog te angstig. 
Afgelopen seizoen hadden de starters 2 begeleiders. 
Dit waren Maarten Robbers en Robert Bunschoten. 
Bij team 1 waren dat Gijs Molenaar, Cees Lam en Pe-
ter Gerards. 
Hopelijk doen zij dat volgend seizoen ook weer, we 
gaan daar natuurlijk wel een beetje van uit. 
Voor team 2 hebben we natuurlijk ook begeleiding 
nodig. Dat hebben we gevraagd aan Cees Lam en Ro-
bert Bunschoten; daar heeft Ingeborg Rebel al toege-
zegd, alleen kan zij niet altijd vanwege haar werk, 
maar misschien als zij haar man lief aankijkt, kan hij de 
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oplossing zijn in geval van nood. Zij gaan dat dan bij 
toerbeurt doen. Hopelijk gaat dat lukken.  
Dit is dan voor deze keer het stukje van de jeugd. Ho-
pelijk kan het volgende keer nog iets positiever.   
 
Namens de Technische Commissie Jeugd, 
Peter v/d Broek 
 

  
Teamsamenstelling senioren voorjaar 2018 

Huizen 1 (Hoofdklasse zaterdag) Bondsnummer 
 

Huizen 2 (1e klasse vrijdag) 
                       

Bondsnummer 

Gijs Molenaar 1191058 
 

Ferry de Hoogen 2944519 

Frank Bilius 3729182 
 

Monique Kievith  2818530 

Patrick Visser 3087425 
 

Jerry van Leeuwen 3117903 

Nico Sentini 3620451 
 

Geert Molenaar 1868401 

     Huizen 3 (2 klasse vrijdag) 
  

Huizen 4 (2/3e klasse vrijdag) 
 Ruben Lam 3513036 

 
Marcel Molenaar 3576034 

Danny Harthoorn 2945816 
 

Edwin van Dijk 3054309 

Jurriaan Dekker 3087344 
 

Frank Hagen 3153056 

Robert Bunschoten 2054241 
 

John Ouderdorp  3367859 

     Huizen 5 (3e klasse vrijdag) 
  

Huizen 6 (3e klasse vrijdag) 
 Paul van Zomeren 2974140 

 
Robert Smit  3990393 

Lennard van Leuven 2471215 
 

Ruben Tempelaars 3936234 

Ton Schuurhof 3087899 
 

Cees Lam 3732737 

Peter Keijer  4119348 
 

Joost de Kleijn 3558612 

     Huizen 7 (4e klasse vrijdag) 
  

Huizen 8 ( 5e klasse vrijdag) 
 Kees Visser 1508629 

 
Henny Dekker 2165181 

Rob Barendregt 1763708 
 

Paul Dekker 3088374 

Bert van der Zwaan 2817152 
 

Bram Gerritse  3216977 

Nicole van Beurden 2945361 
  

  

Pieter Bosch 3742936 
   

     Huizen 9 (5e klasse vrijdag) 
  

Duo Huizen 1 (4e klasse dinsdag) 

Henk Oversteegen  1142774 
 

Marco van de Pol 4128779 

Pieter Kos 2664062 
 

Robert Smit 3990393 

Arne Kiessling  4095073 
 

Ruben Tempelaars 3936234 

Nico Luiks 4007119 
 

Cees Lam 3732737 

   
Joost de Kleijn 3558612 

     Duo Huizen 2 (5e klasse vrijdag) 
  

Duo Huizen 3 (6e Klasse vrijdag) 

Coenraad de Roij - Srithong 4198651 
 

Hans le Poole 2241775 

Katawut Srithong - de Roij 4198643 
 

Ingeborg Rebel 2664119 

 
  

 
Irma de Heer 4110679 

 
  

 
Nico Luiks 4007119 

     Duo Huizen 4 (6e klasse dinsdag)   
   Michiel Witte 

    Bram Gerritse  3216977 
   Henk Oversteegen 1142774 
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Ben jij de aankomende SuperStar??? 

 

 
Vanaf 11 januari 2018 organiseert de tafeltennisvereniging Huizen iedere donderdagmid-
dag van 17.00 uur – 18.00 uur bewegen voor kinderen van 4-6 jaar. Op speelse wijze wor-
den de kinderen bekend gemaakt met de tafeltennissport door middel van bewegingsspel-
letjes, oog-hand-coördinatie en vooral heel veel plezier. 
 
 
Hebt u een kind in de leeftijd van 4-6 jaar? Of misscien een kleinkind, neefje, nichtje, 
buurmeisje, buurjongen? En wil dat kind een aankomende SuperStar worden? 
Dan is dit de mogelijkheid om tegen lage kosten uw kind aan te melden. 
Voor minder dan 7 euro per maand leert uw kind van alles over bewegen, tafeltennis en 
samen spelen met andere kinderen. Uw kind krijgt daarbij ook nog een gratis tafeltennis-
batje. 
 
Enthousiaste trainers en begeleiders staan klaar om met uw kind aan de slag te gaan. 
 

 

 

Wanneer: Op donderdag van 17.00 uur – 18.00 uur  

 

Voor wie: Voor kinderen van 4 t/m 6 jaar 

 

Waar:  In de gymzalen van het Holleblokcomplex 

 

Opgeven: Bij tcj@ttvhuizen.nl 

 

Informatie: Kijk op de website www.ttvhuizen.nl 

 
 

mailto:tcj@ttvhuizen.nl
http://www.ttvhuizen.nl/



