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CLUBCONTRIBUTIE:	2017 t/m	16	jaar per	jaar
vanaf	17	jaar per	jaar

BONDSCONTRIBUTIE:	2017 per	jaar
per	jaar
per	jaar

BANKREKENING:

SPEELRUIMTE:

SPEELTIJDEN:

op	zaterdag

65+	GROEP:

REDAKTIEADRES:

COPYBUS:	

WEBSITE: www.ttvhuizen.nl
EMAILADRES: info@ttvhuizen.nl

LEDENADMINISTRATIE:

EMAILADRES:

LIDMAATSCHAP:

														
ERE-VOORZITTER: Jaap	Roeten

ERE-LEDEN: Arie	Rebel
Piet	Knop
Jan	Visser

Jaap	Roeten	

LEDEN	VAN	VERDIENSTE:	

€	88,32	
€	133,56	

DE VOLTREFFER
OFFICIEEL	ORGAAN	VAN	DE	TAFELTENNISVERENIGING	"HUIZEN"
T.T.V.	Huizen:	opgericht	5	januari	1951	-	koninklijk	goedgekeurd	op	24	september	1974.

competitie	jeugd €	33,40	
competitie	senioren €	51,00	

basis-leden €	18,70	

Gymzalen	"de	Holleblok"	aan	de	Vecht 														tel:	035-5253383
	1273	EG	Holleblok	4D
verenigingsruimte	heet	"DE	KLOEF"							

Rabobank	rek.nr.	NL80RABO145441482

elke	woensdagmiddag 13.00	-	16.00	uur

op	dinsdag 														19.00	-	24.00	uur
op	donderdag 16.45	-	24.00	uur

		

op	vrijdag 19.45	-	01.00	uur
12.00	-	21.00	uur

Pieter	Bosch tel:	06-28467580
Oostergo	33
1274	JS	Huizen
voltreffer@ttvhuizen.nl

Jac.	P.	Thijssepark	383
1411	XV	Naarden
ledenadministratie@ttvhuizen.nl

SOCIAL	MEDIA:
www.twitter.com/ttvhuizen	
www.facebook.com/ttvhuizen

Jurriaan	Dekker tel:	06-21671217

jaartal jaartal

Uw	lidmaatschap	wordt	steeds	automatisch	verlengd	met	een	half	jaar,	per	1	januari	en	1	juli.

dus	voor	1	december	of	1	juni	en	dient	schriftelijk	(email	toegestaan)	te	geschieden.
Opzeggen	is	mogelijk	met	een	opzegperiode	van	mini-maal	één	maand,	

1988
Chris	van	Leeuwen	† 1988

1976
1979

1980

Henk	van	der	Hulst† 1985 Gijs	Molenaar 2013

1990 Kees	Visser 2014
Peter	v.d.	Broek 1992 2016Jeroen	Blok

1996Bert	Jongerden

2000Geert	Molenaar
1998Rien	v.d.	Putten†

2005Henk	Oversteegen
2000Henk	Klein

Maarten	Robbers 2007
André	Rebel 2005 Monique	Gerritse	–	v.d.	Brug 2013

Frank	Hagen 2014
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Vanuit het bestuur 

 
De competitie is voor de senioren spelende in de 
afdeling alweer over de helft. De jeugd en ons 1e 
landelijke seniorenteam hebben drie wedstrijden 
achter de rug. Na deze drie wedstrijden is het duidelijk 
dat ons eerste herenteam het moeilijk heeft in de 
landelijke 3e divisie. Gijs Molenaar zal de eerste 5 
wedstrijden van dit seizoen niet spelen, hij heeft hier 
zelf voor gekozen. Hopelijk geeft deze periode Gijs de 
tijd zijn “honger naar de tafeltennisbal” terug te 
vinden. Er volgen nu eerst twee uitwedstrijden 
waarna op zaterdag 25 maart de 2e helft van de 
competitie begint met een thuiswedstrijd tegen 
Salamanders 2. Hierbij alvast een oproep of zoveel 
mogelijk leden op deze datum komen aanmoedigen 
om zo ons eerste team naar de overwinning te helpen, 
natuurlijk onder het genot van een hapje en een 
drankje. 
 
De met Sport Groot Commissie heeft voor de maand 
april weer gymclinics ingepland  met een drietal 
basisscholen. Tevens zal er op 24 april samen met de 
BSO welke gevestigd is op het SV Huizen terrein 
tafeltennis clinics worden verzorgd voor +/- 30 
kinderen. Hierna volgt er een Open Dag voor de jeugd 
welke gehouden zal worden op zaterdag 13 mei van 
11.00 – 15.00. De jeugd training voor recreanten is in 
februari verplaatst van de vrijdagavond naar de 
donderdag middag van 17.00 – 18.00 uur. Voor de 
ledenwerving voor zowel de jeugd als de senioren 
hebben we alle leden nodig. Mond-op-mond reclame 
van onze tafeltennissport werkt nog steeds het beste.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Neem eens een collega, familielid, zoon/dochter, 
vriend/vriendin mee om een tafeltennisballetje te 
slaan om hun kennis te laten maken met de 
tafeltennissport. Wie weet worden ook zij besmet met 
het tafeltennisvirus en/of onze gezellige kantine de 
Kloef.  
 
Woensdag 25 februari had de 55/65+ club een 
uitwisselingstoernooi met Hilversum, hieraan was een 
lustrumtoernooi van onze 55/65+ club gekoppeld. 
Uiteindelijk werd dit een zeer gezellige middag voor 
alle deelnemers met naast tafeltennis ook een scala 
aan lekkere hapjes. Verderop in deze Voltreffer vast 
een uitgebreid verslag van dit evenement. Reserveert 
u alvast zaterdag 20 mei in de agenda. Op deze dag zal 
er een uitwisselingstoernooi voor senioren worden 
gespeeld met tafeltennisvereniging SVE. Dit 
uitwisselingstoernooi zal dit jaar in Huizen worden 
gespeeld, richtijden vanaf 16.00 – 20.00 uur in 
combinatie met een maaltijd. 
 
In maart hebben we helaas afscheid moeten nemen 
van ons gewaardeerd lid Harry Kempers. Naast het 
zelf beoefenen van de tafeltennissport heeft Harry 
zich de afgelopen jaren ingezet binnen de Technische 
Commissie Jeugd en heeft tevens vele jaren jeugd 
teams gecoached. Harry zou eind dit jaar 25 lid zijn 
geweest van onze vereniging, het bestuur heeft 
besloten het jubileumspeldje voor deze mijlpaal alvast 
in februari aan Harry uit te reiken Deze geste werd 
door Harry nog ontzettend gewaardeerd. 
Maandag 27 maart om 20.00 uur staat de Algemene 
Leden Vergadering gepland. Het bestuur nodigt u van 
harte uit deze vergadering bij te wonen.  
 
Robert Bunschoten 
Voorzitter 
 
 

Contributie 2017 

 
Beste mensen, 
 
De tarieven voor 2017 zijn bepaald. 
Er is een kleine indexering toegepast in verband met 
een kleine huurverhoging van de zalen. 
Maar buiten deze indexering om zijn de tarieven gelijk 
gebleven aan die van 2016. 
Op de volgende pagina zijn de tarieven opgenomen, 
dit zijn de  
tarieven gebaseerd op een volledig jaar.  
 
Heel veel speelplezier ook dit jaar weer! 
   
Met vriendelijke groet, 
  
Jurriaan Dekker 
Penningmeester 

In deze Voltreffer 

Vanuit het bestuur Pagina 3 

Van de redactie Pagina 4 

E.M.T. Oliebollentoernooi leden Pagina 4 

Afdelingskampioenschappen 2017 Pagina 5 

Algemene clubkampioenschappen 2017 Pagina 5 

Hobbiieeezzzz Pagina 6 

Harry Kempers en de T.C.J. Pagina 7 

Vanuit de Z.K.C. Pagina 12 

Reminder A.L.V. Pagina 14 

E.M.T. 3 jaar sponsor T.T.V. Huizen Pagina 15 
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Van de redactie 

 
Het moment is voor mij aangebroken om het maken 
van de Voltreffer over te dragen aan mijn opvolger.  
Daarbij hoeft er niets letterlijk overhandigd te wor-
den, alles is inmiddels digitaal. 
 
Negen jaar geleden nam ik het over van Robert Bun-
schoten. Sinds deze overname heb ik het een en ander 
aangepast: het begon al vrij snel met de lay-out. Re-
center was daar natuurlijk de overgang naar de digita-
le Voltreffer. Ik heb de Voltreffer altijd met veel ple-
zier in elkaar gezet. Soms was er natuurlijk gemopper, 
maar dat mocht de pret niet drukken. In de loop der 
jaren zijn de aangeleverde stukken veranderd of ver-
dwenen. En helaas werd hij ook steeds dunner. Ik heb 
vaker gezegd: misschien moet de vorm veranderen, 
maar de Voltreffer zal nooit verdwijnen 
 
Pieter Bosch wordt mijn opvolger. Per heden neemt 
hij het over en daarbij wordt hij ondersteund door 
Geert Molenaar en Petra Tax.  
Pieter, hierbij geef ik het redactiestokje van de Vol-
treffer aan je over. Veel succes en vooral veel plezier! 
Het is tijd voor een verfrissende stijl, verras de leden, 
inclusief mijzelf. 
 
Maarten 

 

 

E.M.T. Administratiekantoor Oliebollen-

toernooi 2016 voor leden 

 
Op 30 december werd het jaarlijkse oliebollentoer-
nooi voor leden weer gehouden. Dit jaar werd het 
gesponsord door administratiekantoor E.M.T. 
 
Door verschillende zieken lag de opkomst iets lager 
dan andere jaren in dit resulteerde dus niet in de 
standaard 8 poules, maar in 5 poules van 5 en 1 van 6.  
 

 

 

 

Van de poule van 6 gingen de nummers 1 t/m 3 door 
naar de afvalrondes en van de poules van 5 de num-
mer 1 en 2. Van de nummers 3 ginger er vervolgens 
nog 3 door door loting. 
 
De uitslagen per poule 
1: Ferry de Hoogen, Monique Kievith, Nico Sentini, 
Paul Dekker en Henk Schaap. 
2: Edwin van Dijk, Peter Keijer, Pieter Bosch, Henny 
Dekker en Robert Bunschoten. 
3: Jerry van Leeuwen, Patrick Visser, Gerben de Jong, 
Bram Gerritse en Rob Barendregt. 
4: Joost Kleijn, Marcel  Molenaar, Henk Oversteegen, 
Jeroen Blok en Irma de Heer. 
5: Guus Weinberg, Nico Luiks, Bert Jongerden en Cees 
Lam. Manuella Schuurman moest helaas opgeven. 
6: Frank Hagen, Quinten van Dissel, Bert v/d Zwaan, 
Marco van de Pol, Sander Lam en Kees Visser. 
 
De spelers die wel tot de laatste 16 wisten door te 
dringen door zich te plaatsen of door de loting, maar 
zich niet wisten te plaatsen bij de laatste 8 mochten 
allen en Merci ontvangen. De laaste 8 moesten nu nog 
een aantal wedstrijden spelen om te bepalen wie 1 
t/m 8 werd. 
De oliebol van dit jaar moest in de kwartfinales 
wederom tegen Gerben spelen die hij al was 
tegengekomen in de poulefase. De wedstrijd eindigde 
in dezelfde uitslag: 3-2. De andere wedstrijden in de 
kwartfinales werden allen met 3-0 gewonnen. In de 
halve finales en de wedstrijden voor plaats 5 t/m 8 
werden alle wedstrijden beslist in 3-1 behalve die 
tussen de oliebol en Quinten: 3-2. 

 

 
 

In de eindfase wist Marcel de 7e plek te veroveren ten 
koste van Nico in 3-2, Gerben wist Ferry te verslaan 
met 3-0 en hiermee de 5de plek veilig te stellen. In de 
wedstrijd om de 3de en 4de plek wist Quinten toch 
net wat vaker door de verdediging van Pieter te bre-
ken, wat resulteerde in een 3-1 overwinning en 3de 
plek voor Quinten. De oliebol van dit jaar (Patrick) wist 
de oliebol van vorig jaar (Edwin) te verslaan in de fina-
le met 10-12, 12-10, 11-8 en 11-9. 

2017     

  Senioren Jeugd 

Clubcontributie € 133,56 € 88,32 

Bondscontributie € 18,70 € 18,70 

Subtotaal € 152,26 € 107,02 

      

Competitietoeslag 
bond 

€ 51,00 € 33,40 

Totaal € 203,26 € 140,42 
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De nummers 1 t/m 8 mochten een prijs uitzoeken 
(Vleespakket, rollade, taart, fles champagne en een 
keuze uit 4 cadeaubonnen) en uiteraard mocht Patrick 
Visser de wisselbeker in ontvangst nemen. 
 
Namens de T.C.S., 
Bram Gerritse 

 

 
 

Afdelingskampioenschappen 2017 

 
Op 15 en 22 januari waren de jaarlijkse Afdelingskam-
pioenschappen gehouden in Hilversum. 
Hier deden 12 deelnemers van Huizen  aan mee.  
 
Op  15 januari waren eerst de hogere senioren aan de 
beurt. Degenen die hier aan meededen waren Nico 
Sentini, Robert Bunschoten, Monique Kievith,  Danny 
Harthoorn, Ferry de Hoogen, Ruben Lam, Gijs Mole-
naar en Edwin van Dijk. 
 
Helaas is er dit jaar niemand in de prijzen gevallen, al 
zaten sommige daar wel dichtbij. Wel is er een prijs 
gevallen voor een lid van de TTV Huizen die ingeschre-
ven stond vanuit SVE. Dat was  Quinten van Dissel. Hij 
won heel knap de Afdelingskampioenschappen door 
oud lid Elwin Huiden in de halve finale in vijven te 
verslaan en in de finale Ryan Greyling in vijven te ver-
slaan. 
 
Op 22 januari werd het dan voor de lage senioren 
gehouden. Hier deden aan mee Robert Smit, Bram 
Gerritse, Joost de kleijn en Marco van de Pol.  
Ook hier waren er geen prijzen gevallen maar al met al 
was het wel een geslaagde en gezellige dag. 
Verder hoop ik dat we volgend jaar wat meer animo 
hebben om hier aan mee te doen. 
 
Namens de T.C.S., 
Edwin van Dijk 

Algemene clubkampioenschappen 2017 

T.T.V. Huizen 

 
Helaas was er dit jaar weer een deelnemer die niet 
was op komen dagen zonder zich af te melden, waar-
door we dit jaar op 1 deelnemer minder kwamen dan 
vorig jaar. In totaal dus 21. 
 

 
 

We begonnen dus met 2 poules van 6 en 2 van 5 maar 
dit was dus uiteindelijk 3 van 5 en 1 van 6. 
De nummers één en twee van de poule gingen door 
naar de kwartfinales. Dit zou normaal gesproken vol-
gens plaatsing moeten gaan, maar in poule D werd 
Frank Hagen verrassend 2e door een knappe overwin-
ning van Marcel Molenaar op Ruben Lam. Even voor 
de volledigheid hier de uitslagen van de verschillende 
poules startend met de winnaar. 
Poule A: Quinten van Dissel, Ferry de Hoogen, 
Monique Kievith, Pieter Bosch en Bert v/d Zwaan 
Poule B: Patrick Visser, Jerry van Leeuwen, Edwin van 
Dijk, Joost de Kleijn en Peter Keijer 
Poule C: Nico Sentini, Jurriaan Dekker, John Oud-
erdorp, Robert Bunschoten en Hans le Poole 
Poule D: Frank Billius, Ruben Lam, Frank Hagen, Mar-
cel Molenaar, Bram Gerritse en Bert Jongerden 
 
Drie kwartfinales werden in 3-0 beslist door Quiten, 
Patrick en Frank Billius ten koste van Frank Hagen, 
Jurriaan en Ferry. De andere werd met 3-1 gewonnen 
door Nico van Jerry. De halve finale tussen Quinten en 
Nico werd met 3-1 beslist in het voordeel van Quinten 
en Patrick won in 3 games van Frank. 
 
Quinten trok aan het langste eind in de finale 11-7, 11-
9, 9-11, 11-6 en mag zich voor het tweede jaar op rij 
clubkampioen noemen. 
 
Namens de T.C.S., 
Bram Gerritse 
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Hobbieeezz 

 
Dank aan Nico Luiks, die het stokje van deze rubriek 
‘Hobbiezzz’ aan mij heeft doorgegeven. 
Mijn naam is Guus Weinberg en ben geboren en op-
gegroeid in Hilversum. De eerlijkheid gebiedt 
mij te zeggen, dat ik eigenlijk nooit een fanatiek spor-
ter geweest. Ik heb een aantal jaren aan judo gedaan  
en ben gestopt toen ik de blauwe band had. Midden 
jaren ‘70 heb ik vervolgens een ‘blauwe maandag’ 
gehockeyd bij Kameleon in Bussum. Mijn jeugdvriend 
Jeroen Pauw (jawel), die bij ons om de hoek woonde, 
had mij overgehaald en wist mij uiteindelijk ervan te 
overtuigen dat ik ook maar eens moest gaan hockey-
en. Hij speelde heel verdienstelijk, maar ik merkte al 
snel dat dit het voor mij niet ging worden. Een paar 
maanden heb ik het nog kunnen volhouden (eigenlijk 
meer vanwege de leuke hockeyfeesten…) en ben 
daarna afgehaakt.  
 

 
 
Na eigenlijk jaren lang niets meer aan sport te hebben 
gedaan, ben ik in vervolgens gaan tafeltennissen bij 
Quick ’32. Deze vereniging zat op het toenmalige ter-
rein van het Sportpark in Hilversum (het Schildpad-
huisje) en behoorde tot één van de oudste tafelten-
nisclubs van Nederland. Een leuke en gezellige vereni-
ging waar ik eerst als recreant en later ook competitie 
ben gaan spelen. De club is later gefuseerd met TTV 
Hilversum. 
 
 Aangezien ik het spelen in competitieverband niet 
meer kon combineren met mijn toenmalige werk  
(wisseldiensten) ben ik hiermee gestopt. Uiteindelijk 
ben ik onder druk van mijn zoon Timo, die in 2009 was 
begonnen met tafeltennis bij onze club, op 1 januari 
2011 ook lid geworden van TTV Huizen. 
Na eerst een tijdje als recreant te hebben gespeeld, 
ben ik daarna competitie gaan spelen.  
Sinds 2013 speel ik alleen nog als recreant op de don-
derdagavond. Een gezellige en hechte groep enthousi-
aste recreanten, onder de bezielende leiding van Henk 
Oversteegen en Ina Busscher. 
 
Naast tafeltennis is fotograferen al jaren een hobby 
van mij. Met name natuur- en architectuurfotografie 

heeft mijn belangstelling. Daarnaast speel ik al vanaf 
mijn 12e jaar piano en orgel. Momenteel heb ik een 
Yamaha orgel op zolder staan, maar betrap mijzelf er 
op dat ik eigenlijk door tijdgebrek te weinig aan spelen 
toekom. Voordeel is dat je orgelspelen tot in lengte 
van jaren kan blijven doen, dus wellicht dat ik t.z.t. het 
spelen weer écht serieus ga oppakken. 
 
Verder gaan wij al jaren met de vouwwagen in de 
zomer een aantal weken naar Italië en ik moet beken-
nen dat dit ook een zeer plezierig tijdverdrijf is gewor-
den. Nu de kinderen niet meer meegaan en wij dus 
ook niet meer gebonden zijn aan het reserveren van 
(doorgaans grote) campings, biedt dit de mogelijkheid 
om op de bonnefooi ‘ergens’ heen te rijden en maar 
zien waar je uit komt…  
In het voorjaar, als het maar even wat mooier weer 
wordt, gaan wij vaak al een aantal keren een lang 
weekend ‘proefdraaien’ ergens in Nederland of net 
over de grens. Wat een straf! 
 
Graag zou ik de pen willen overdragen aan Mark Boe-
lens. Ik ben erg benieuwd naar zijn Hobbiezzz. 
 
 

Harry Kempers 25-jarig lidmaatschap 

T.T.V. Huizen 

 
Harry Kempers is in 2017 25 jaar lid van Tafeltennis-
vereniging Huizen. Door speciale omstandigheden 
heeft het bestuur besloten het uitreiken van het 25-
jarig lidmaatschap speldje naar voren te halen. In fe-
bruari heeft Robert Bunschoten namens het bestuur 
het speldje aan Harry uitgereikt. 
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VD Administraties & Belastingzaken 

verlengt sponsoring recreantentoer-

nooien 
 
Oud-lid en fanatiek deelnemer aan de recreanten-
toernooien van onze vereniging, Rob van Domselaar, 
heeft op 27 januari zijn handtekening gezet onder de 
verlenging van zijn sponsorcontract. Het bedrijf van 
Rob, VD Administraties & Belastingzaken, is hiermee 
het komende jaar weer verbonden aan de recrean-
tentoernooien die door Ina en Henk georganiseerd 
worden. We zijn dankbaar dat Rob al jaren bijdraagt 
aan deze gezellige toernooien en wensen hem een 
sportief 2017 toe!  

 
Namens de P.A.C., 
Gerben de Jong 
 

 

 

 

Van de NTTB 

 

Rajko Gommers en Li Jie Nederlands kampioen 2017 

 
Het NK Tafeltennis 2017, gehouden op 5 maart, heeft Rajko Gommers en Li Jie als Nederlands kampioenen opgele-
verd. Voor Gommers is het zijn eerste individuele nationale titel, Li Jie won eerder in 2015 al het NK bij de dames. 
 
Eerste titel voor Gommers 
Rajko Gommers speelde een aantal spannende wedstrijden op weg naar zijn eerste titel. Na een bye in de eerste 
ronde won de speler in de tweede ronde in vier games van Patrick Oeij, met dezelfde cijfers zette hij Koen Hage-
raats opzij voor een plaats in de halve finale. De halve finale was een herhaling van de finale van de Masters in janu-
ari. Ook ditmaal was het Gommers die aan het langste eind trok, hij bleef Ewout Oostwouder in vijf games de baas. 
In de finale werd het een strijd tegen de titelverdediger van 2016 Laurens Tromer. Het was een zeer spannende 
finale waarin het momentum iedere game verschoof, de games werden om en om verdeeld. In de zevende game 
pakte Rajko een ruime voorsprong die hij niet meer weggaf. Dit resulteerde in een 11-7 overwinning en de eerste 
nationale individuele titel. 
 
Tweede nationale titel voor Li Jie 
Li Jie kende weinig problemen op haar weg naar haar tweede nationale titel. In de eerdere rondes verloor de ver-
dedigster geen enkele game. Yana Timina was in de finale de eerste die een game binnen wist te slepen. Eerder op 
de dag won Li Jie in de halve finale van Kim Vermaas. Yana Timina won in de halve finale in zes games van Ana Go-
gorita. In de finale was de eerste game voor Li Jie, waarna Yana Timina de tweede game pakte. Hierna was het Li Jie 
die het betere van het spel had en met 4-2 haar titel van 2015 kon overdoen. 

 

  
2

e
 van links Lie Jie     2

e
 van links Rajko Gommers 
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Harry Kempers en de T.C.J. 
 

Toen ik Harry ontmoette tijdens mijn eerste T.C.J.-vergadering was er gelijk een positieve klik.  
Een natuurlijke klik die Harry uitstraalde, een klik van vertrouwen en geborgenheid.  
 
Het is dan ook niet raar dat de jeugdspelers goed met hem over weg konden.  
Zijn plek in de T.C.J. was een logische plaats, een plaats waar hij zich thuis voelde.  
 
Als we met de jeugd naar een licentietoernooi gingen, was het toernooi in Hoorn Harry’s favoriet.  
Steevast ging hij op die zaterdag met de jeugdspelers daarnaartoe om er een mooie dag van te maken.  
 
Jarenlang was Harry een vaste waarde als coach van de jeugd. Hij had ALTIJD positieve opmerkingen voor zijn jon-
gens en meisjes. Hij probeerde tijdens de wedstrijden de sterke punten van de spelers naar boven te brengen om 
op een positieve manier de wedstrijd binnen te halen. Dit lukte vanzelfsprekend niet altijd en er werd ook wel eens 
met een batje gegooid. Dat kon natuurlijk niet, maar Harry liet dan de speler eerst even uitrazen en dan volgde 
NATUURLIJK een goed gesprek met Harry de coach en altijd een hand voor de tegenstander. Harry was soms een 
beetje streng, maar altijd rechtvaardig.  
 
In het bestuur van de T.C.J. maakten we Harry ook mee als een positief persoon. De onderwerpen die besproken 
werden kregen altijd aandacht. Er moest in de vergaderingen ook altijd even de agenda getrokken worden, wan-
neer Harry op vakantie ging. Dat was de laatste jaren een vast onderdeel van de vergadering, want gelukkig kon hij 
regelmatig met Marianne lekker even weg. Het coachen werd dan uiteraard overgenomen door een ander T.C.J.-
lid.  
 
In de commissie was Harry nooit te beroerd om mee te werken aan een ouder-kind toernooi, het KinderTafelTen-
nisFeest of een ander toernooi. Hij droeg altijd zijn steentje bij.  
 
De plek van Harry tijdens een kampioensfeest of een slotfeest was altijd vooraan. Hij vertelde dan over iedere spe-
ler een positief verhaal. Speeches zoals alleen Harry die kon houden.  
Wij gaan Harry enorm missen, maar hij zal altijd op een positieve manier in onze gedachten blijven.  
 
Harry, bedankt!  
 
Namens de T.C.J.,  
Cees Lam  
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t/m 18 jaar: 10 euro

DAMES EN H EREN KAPPE R

Wedekuil 19
(om de hoek bij de Zomerkade)

1273 SC  Huizen
035 - 526 25 12

SANITAIR ELEKTROTECHNIEK CENTRALE VERWARMING DAKBEDEKKING

Te

Loodgieterswerk

Centrale verwarming

Elektrotechniek

Dakbedekking

Sanitair

Zonnepanelen

Zonneboilers

www.schipperbvinstallatie.nl

 

Oude Raadhuisplein 2
1271 RH  Huizen

Tel. 035 - 526 27 76

Ook voor uw gordijnmode
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Competitie jeugd 

 
We zijn al weer eventjes gestart met de voorjaars-
competitie en wel met 1 team. Het was gelukkig dat 
alle 3 spelers zijn gebleven en weer verder speelden. 
 
Ik moet er niet aan denken dat ook zij waren gestopt 
en er helemaal geen team zou zijn in de competitie. 
Wel moesten de jongens omdat zij vorig seizoen kam-
pioen waren geworden weer een klasse hoger gaan 
spelen.  
 
Nou moet ik zeggen dat zij het in die hogere klasse (3e 
klas) goed meedraaien tot nog toe. Voor Koen Gerards 
en Luca Wagenmakers is het iets eenvoudiger; Lucas 
Kamp heeft het hier wel iets moeilijker mee. Hij heeft 
nog zo hoog gespeeld, hij speelde in het voorjaar van 
2016 in de 6e klas, daarna moest hij al door naar de 4e 
klas en nu moest hij weer door naar de 3e klas, terwijl 
Koen al 4e en Luca al 3e klas hadden gespeeld. Maar 
ook Lucas komt al steeds beter in zijn spel. 
 
Op dit moment staan zij op de 2e plaats en dat is dus 
heel niet slecht te noemen. 
Lucas en Luca staan op dit moment gelijk wat percen-
tage betreft met allebei 4 uit 3. Koen staat met 8 uit 3 
nu wat hoger maar er komen nog heel wat wedstrij-
den. 
 
Ik hoop en niet alleen ik dat er voor het volgend sei-
zoen weer wat aanwas bij komt want dit is wel heel 
droevig weinig. We doen er als vereniging en ook als 
jeugdcommissie alles aan om er jeugd bij te krijgen, 
maar erg hard loopt het nog steeds niet. 
 
Bij deze ook nog een vraagje aan de jeugd: als jullie 
iemand warm kunnen krijgen om te gaan tafeltennis-
sen neem hem/haar gerust mee we kunnen er nog 
heel veel plaatsen. 
Het enige wat ik nu nog kan zeggen is: jongens, ga zo 
door en laat de moed niet zakken als je een mindere 
dag hebt, want die heeft iedereen wel eens, groot en 
klein. 
 
Namens de T.C.J., 
Peter v/d Broek 
 
 

E.M.T. Oliebollenjeugdtoernooi 2016 

 
Het alom bekende Oliebollenjeugdtoernooi werd weer 
gehouden bij TTV Huizen. Op vrijdag 30 december 
2016 kwamen 19 recreanten en competitiespelers 
naar de warme zaal van TTV Huizen om mee te spelen 
met dit leuke jeugdtoernooi. 
Nadat de voorronde was gespeeld, werden de spelers  

 
verdeeld in een winnaarsgroep en een niet-
winnaarsgroep. Beide groepen werden weer inge-
deeld in poules en van elke poule plaatsten de num-
mers 1 en 2 zich voor de halve finale. 
 
Bij de niet-winnaars speelde Aimeé  tegen Chris de 
eerste halve finale, de andere halve finale werd ge-
speeld door Pieter en Davey. De finalisten in  de niet-
winnaarsgroep zijn geworden: Aimee van den Brink en 
Pieter Veenboer. 
Na een spannende finale werd Pieter winnaar in de 
niet-winnaarsgroep. 
 
In de winnaarsgroep speelde Lucas tegen Nathan de 
ene halve finale en  Naomi tegen Daan de andere hal-
ve finale. Lucas ontsnapte aan een vroegtijdige uit-
schakeling, hij won net van Nathan. De finale werd 
dus na twee spannende halve finales gespeeld door 
Lucas Kamp en Naomi Schardijn.  
De winnaar werd Lucas Kamp met de setstanden 11-5 
en 11-6. Lucas werd voor de tweede keer Jeugdoliebol 
van TTV Huizen. 

 
Wij bedanken alle spelers, Chris, Amanda, Pieter, Mat-
thew, Aimeé, Melissa, Wick, Davey, Matthijs, Lucas, 
Jelle, David, Dennis, Daan, Nathan, Katja, Jurgen, Na-
omi  en Freek hartelijk voor hun inzet, het was gewel-
dig.  
 
Met speciale dank aan de sponsors E.M.T. en Don 
Fiets & Ski shop. 
 
Tot volgend jaar! 
Met vriendelijke sportgroet, 
T.C.J. Commissie,  
Gijs, Harry, Guus, Peter en Cees. 
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Afdelingskampioenschappen 2017 

 
Op 15 en 22 januari waren de jaarlijkse Afdelingskam-
pioenschappen gehouden in Hilversum. 
Hier deden 12 deelnemers van Huizen  aan mee.  
 
Op  15 januari waren eerst de hogere senioren aan de 
beurt. Degenen die hier aan meededen waren Nico 
Sentini, Robert Bunschoten, Monique Kievith,  Danny 
Harthoorn, Ferry de Hoogen, Ruben Lam, Gijs Mole-
naar en Edwin van Dijk. 
 
Helaas is er dit jaar niemand in de prijzen gevallen, al 
zaten sommige daar wel dichtbij. Wel is er een prijs 
gevallen voor een lid van de TTV Huizen die ingeschre-
ven stond vanuit SVE. Dat was  Quinten van Dissel. Hij 
won heel knap de Afdelingskampioenschappen door 
oud lid Elwin Huiden in de halve finale in vijven te 
verslaan en in de finale Ryan Greyling in vijven te ver-
slaan. 
 
Op 22 januari werd het dan voor de lage senioren 
gehouden. Hier deden aan mee Robert Smit, Bram 
Gerritse, Joost de kleijn en Marco van de Pol.  
Ook hier waren er geen prijzen gevallen maar al met al 
was het wel een geslaagde en gezellige dag. 
Verder hoop ik dat we volgend jaar wat meer animo 
hebben om hier aan mee te doen. 
 
Namens de T.C.S., 
Edwin van Dijk 

 

 

Algemene clubkampioenschappen 2017 

T.T.V. Huizen 

 
Helaas was er dit jaar weer een deelnemer die niet 
was op komen dagen zonder zich af te melden, waar-
door we dit jaar op 1 deelnemer minder kwamen dan 
vorig jaar. In totaal dus 21. 
 
We begonnen dus met 2 poules van 6 en 2 van 5 maar 
dit was dus uiteindelijk 3 van 5 en 1 van 6. 
De nummers één en twee van de poule gingen door 
naar de kwartfinales. Dit zou normaal gesproken vol-
gens plaatsing moeten gaan, maar in poule D werd 
Frank Hagen verrassend 2e door een knappe overwin-
ning van Marcel Molenaar op Ruben Lam. Even voor 
de volledigheid hier de uitslagen van de verschillende 
poules startend met de winnaar. 
Poule A: Quinten van Dissel, Ferry de Hoogen, 
Monique Kievith, Pieter Bosch en Bert v/d Zwaan 
Poule B: Patrick Visser, Jerry van Leeuwen, Edwin van 
Dijk, Joost de Kleijn en Peter Keijer 
Poule C: Nico Sentini, Jurriaan Dekker, John Oud-
erdorp, Robert Bunschoten en Hans le Poole 
Poule D: Frank Billius, Ruben Lam, Frank Hagen, Mar-
cel Molenaar, Bram Gerritse en Bert Jongerden 

 
Drie kwartfinales werden in 3-0 beslist door Quiten, 
Patrick en Frank Billius ten koste van Frank Hagen, 
Jurriaan en Ferry. De andere werd met 3-1 gewonnen 
door Nico van Jerry. De halve finale tussen Quinten en 
Nico werd met 3-1 beslist in het voordeel van Quinten 
en Patrick won in 3 games van Frank. 
 
Quinten trok aan het langste eind in de finale 11-7, 11-
9, 9-11, 11-6 en mag zich voor het tweede jaar op rij 
clubkampioen noemen. 
 
Namens de T.C.S., 
Bram Gerritse 
 
 

Huizen 1 verkeert in zwaar weer 

 
Halverwege de de voorjaarscompetitie valt op dat er 
wisselende resultaten worden geboekt. Huizen 5 en 6 
stevenen af op het kampioenschap, Huizen 1 en 3 
verkeren in zwaar weer en Huizen 4 doet verrassend 
goed bovenin mee. 
 
Huizen  1: In het najaar aan degradatie ontsnapt moet 
nu vrezen dat het weer die kant op gaat. Na 3 wed-
strijden te hebben gespeeld zijn er pas 3 punten ver-
zameld waardoor er ook dit jaar weer tegen degrada-
tie gestreden moet worden. Een troost: de komende 2 
weken worden er tegen 2 concurrenten gespeeld 
waardoor er flink wat punten te zijn behalen. Zouden 
die 2 vrije weken het team goed hebben gedaan? 
 
Huizen 2: De trots van de 1e klasse, dag in dag uit is 
dit team te vinden hierin, maar dit jaar lijkt het an-
ders. Met aanwinst Mak in de gelederen hebben ze 
het zwaar halverwege de competitie staan ze op de 5e 
plaats. Met nog 5 wedstrijden te gaan hebben ze nog 
tijd om dit recht te trekken. Met de ervaring die ze 
hebben zou het zonder twijfel goed moeten komen! 
 
Huizen 3: Afgelopen najaar gepromoveerd naar de 1e 
klasse en wat meteen duidelijk was: de poule is ijzer-
sterk, halverwege de competitie staan ze op de 5e 
positie. Maar alles is nog mogelijk: het verschil met de 
nummer 4 is maar 2 punten, alles is in eigen hand en 
met de kwaliteiten die ze hebben zou het goed moe-
ten komen! 
 
Huizen 4: Misschien wel de verrassing tot zover! Afge-
lopen najaar gedegradeerd, maar omdat er een plek 
over was mochten ze in de 2e klasse blijven, en dat 
hebben ze goed gedaan: halverwege staan ze knap 2e 
met een achterstand van 2 punten op de nummer 1 
die nog op bezoek moet komen. Gaat het ze lukken? 
Word vervolgd… 
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Huizen 5: Gedegradeerd naar de 4e klasse in het na-
jaar, maar laten gelijk merken dat ze geen genade 
kennen. De missie is duidelijk: terug naar de 3e klasse, 
en halverwege staan ze al ruim aan de leiding. Nog 
een aantal weken te gaan voordat de champagne ont-
kurkt kan worden. 
 
Huizen 6: Ook zij degradeerden naar de 4e klasse, en 
ook zij laten merken dat er niet met ze te sollen valt. 
Dit team gaat ruim aan kop, ze stevenen af op het 
kampioenschap. Gaan zij het volhouden? Hebben ze 
een wedstrijd met team 5 wie de meeste punten 
haalt? Daarin liggen ze dicht bij elkaar namelijk. We 
gaan het zien! 
 
Huizen 7: Jarenlang vertrouwd terug te vinden in de 
5e klasse. Het lijkt mij dat zij ook in de 5e klasse blij-
ven. Halverwege staan zij op de 5e plaats, maar dit zal 
zeker nog wel recht getrokken gaan worden! 
 
Huizen 8: Een aantal maanden geleden gedegradeerd, 
maar ze mochten toch in de 5e klasse blijven, en nu 
staan ze er goed voor: na een voortvarende start 
staan ze nu veilig 4e. Kampioen zullen ze niet worden, 
maar een knappe 2e plaats is zeker mogelijk met maar 
3 punten achterstand op de nummer 2. Nog 5 weken 
te gaan! 
 
Duo Huizen 1: Na een aantal jaar van weggeweest is 
de duo competitie weer teruggekeerd bij TTV Huizen 
deze keer met maar liefst 2 teams! Ons duo vlaggen-
schip staat halverwege op de 3e plaats, staan ze aan 
het eind met de schaal? Het verschil is in ieder geval 
te overbruggen! 
 
Duo Huizen 2: Ons 2e duoteam staat prima in de mid-
denmoot op de 3e plaats. Naar alle waarschijnlijkheid 
zal er geen kampioenschap in zitten en zal de 3e 
plaats het maximaal haalbare zijn. Maar tafeltennis 
blijft een onvoorspelbaar spelletje. 
 
Nico 
 
 

Paratafeltenniskampioen Trevor Hirth 

traint bij TTV Huizen 

 

Australisch paratafeltennisser Trevor Hirth heeft dins-
dag 14 februari getraind bij Tafeltennisvereniging Hui-
zen.  
Gijs: “Trevor is een atleet met een groot talent, die 
alles inzet en een enorme spin aan de bal kan geven. 
Zijn trucs zijn moeilijk te verdedigen”. 
 
Trevor (32) is maar vier jaar geleden bij toeval ontdekt 
door een Australische paralympische trainer in Austra-
lië. Zijn leven is sindsdien compleet veranderd. Hij 
bezit nu al vier Australische kampioenschap medailles 

en nog zeven internationale medailles. Trevor traint 
voor twee internationale toernooien, die volgende 
maand in Italië en Hongarije worden gehouden. Zijn 
uiteindelijke doel is deelname aan de Paralympische 
Spelen van 2020 in Tokio.  
 
“Ik hoop hiermee anderen met beperkingen aan te 
moedigen dat zij ook meedoen aan sport”, aldus Tre-
vor. “Ik ben erg dankbaar dat de TTV zijn deuren voor 
mij hebben geopend en dat ik met deze sterke ploeg 
mocht meetrainen.”  
Trevor heeft zijn eigen hashtag: #TrevToTokyo waar 
zijn strijd naar Tokio 2020 te volgen is. 

 

 
 

 

Vanuit de Z.K.C. 
 
Functies  
Robert Smit heeft per 31-12-2016 zijn functie als be-
stuursvertegenwoordiger van de Z.K.C. neergelegd. 
Robert, de Z.K.C. en het bestuur waren van mening 
dat Robert er verstandig aan deed zich volledig te 
richten op zijn herstel. Gelukkig gaat het steeds beter 
met Robert. 
 
Frank Hagen heeft de functie van Robert per 01-01-
2017 ad interim overgenomen. Robert Smit (evene-
menten) en Jan Visser (inkoop/algemeen lid) zijn als 
commissielid toegetreden tot de Z.K.C.. 
Om de gezelligheid en betrokkenheid onder de leden 
te vergroten gaat Robert aandacht besteden aan extra 
evenementen, bijvoorbeeld een darttoernooi of een 
spelletjesavond. Binnenkort horen jullie hier meer 
over. 
 
Jan verricht al jaren veel werk voor de vereniging, 
vooral achter de schermen. Vanwege zijn ruime erva-
ring binnen de Z.K.C. en zijn inzet op een scherp in-
koopbeleid is Jan toegetreden tot de commissie. 
Zoals jullie weten behoren Paul Dekker (coördinatie 
financiën), Kees Visser (schoonmaakrooster) en Quin-
ten van Dissel (barrooster) ook tot de Z.K.C.. Ik ben er 
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van overtuigd dat wij als team de vereniging goed 
kunnen bedienen. 
Daarnaast staan onze barmedewerkers, schoonmak-
ers en overige vrijwilligers voor u klaar. 
  
Douches 
De douches zijn al heel lang koud. Helaas bleek pas na 
vele onderzoeken dat er een bijzonder onderdeel de-
fect is. Na een lange levertijd is de reparatie eindelijk 
ingepland op 13 maart, ten tijde van de deadline van 
de Voltreffer was dus nog niet bekend of dit geresul-
teerd heeft in warme douches. 
  
Vloer in de zalen 
In het najaar van 2016 werd de vloer in de zaal steeds 
gladder. Gelukkig bood de Tomin groep in opdracht 
van de gemeente een oplossing door eind december 
de vloer te reinigen, de vloer was weer als nieuw. Na 
een week of 2 was de vloer alweer een stuk gladder, 
eerlijk gezegd is dat wel heel snel. Ondanks de inzet 
van de gemeente blijft de vloer glad, het ziet er naar 
uit dat de coating (bovenste laag) vervangen dient te 
worden. Helaas is hier vooralsnog geen budget voor 
binnen de gemeente, ze zijn nu aan het kijken of er 
geld vrijgemaakt kan worden om dit jaar de 1e zaal te 
voorzien van nieuwe coating. Tevens heeft de Tomin 
Groep een nieuwe boenmachine aangeschaft waar-
door er beter schoongemaakt kan worden, even af-
wachten of dit resultaat oplevert. 
  
Schuifwand 
De schuifwand tussen de kantine en de gymzaal is 
recentelijk (najaar 2016) onderhouden door de fabri-
kant, helaas merken wij dat de wand soms niet wil 
sluiten. Wij zijn in overleg met de gemeente wat hier 
aan gedaan kan worden. 
  
Buitendeur 
De buitendeur sluit soms niet goed, waarschijnlijk 
komt dit doordat het vochtig is buiten. De gemeente 
gaat er naar kijken. Mocht u dat nou ook eens overk-
omen, duw de deur dan goed in het slot (niet gooien 
a.u.b. want dat helpt niet), duw zowel de boven- en 
onderkant goed aan (niet trappen a.u.b. want ook dat 
helpt niet), doe de klink 1 keer omhoog en draai daar-
na pas de sleutel om. Dan moet het vast lukken en 
gaat de deur langer mee. Alvast bedankt.  

Doucheruimten 
De naden in het tegelwerk zijn hier en daar vies (don-
ker), de douchekoppen vertonen kalksporen en alle 
vloeren (en onderkant tegelwerk) zien er vies uit. De 
gemeente gaat onderzoeken wat hier aan gedaan kan 
worden. Wordt vervolgt. 
  
Opening vrijdagavond 
Vanaf begin februari opent de bardienstmedewerker 
om 19:45 uur de club, doet alle lichten aan en zet 
koffie. 
De competitieteams dienen zelf de tafeltennistafels 
op te zetten. Zorg dus dat je op tijd bent, graag aan-
dacht hiervoor. 
  
AED 
In het najaar van 2016 hebben Edwin van Dijk, Ferry 
de Hoogen, Ruben Lam, Marcel Molenaar, Henk Over-
steegen, Manuela Schuurman en Robert Smit de her-
haling AED- en reanimatietraining met succes ge-
volgd. Kees Visser heeft via zijn werk een cursus BHV 
met AED-training succesvol afgerond. Graag horen wij 
of er nog meer mensen zijn die in het bezit zijn van 
een actuele reanimatiediploma, bijvoorbeeld via hun 
werk of anders. Op die manier vergroten we het aan-
tal hulpverleners mocht iemand hulp nodig hebben. Ik 
hoor het graag persoonlijk of via zkc@ttvhuizen.nl. 
  
Ballen 
Vanuit de N.T.T.B. zijn wij sinds 2016 verplicht te spe-
len met plastic ballen in plaats van celluloid. Dit vanuit 
milieutechnische overwegingen, op zich een goed 
streven. Het lijkt erop dat Nederland een voortrek-
kersrol op zich genomen heeft, daar andere landen in 
Europa zoals Duitsland nog gewoon met celluloid blij-
ven spelen. Helaas zijn deze plastic ballen zeer kwets-
baar en duur, er sneuvelen teveel ballen. Gijs Mole-
naar heeft een ander fabricaat uitgeprobeerd, hoop 
dat deze ballen langer mee gaan. Wij vragen jullie 
voorzichtig met de plastic ballen om te gaan en ze na 
gebruik terug te brengen naar de bar. Mocht je geen 
competitie spelen, gebruik dan a.u.b. de celluloid bal-
len, we hebben er nog genoeg en ze spelen beter. 
Alvast bedankt. 
  
Frank Hagen namens de Z.K.C. 
 

Wanneer: Wat: Voor wie:

27-maart Algemene Ledenvergadering Jeugd & Senioren

21-april Clubkampioenschappen Eigen Klasse Senioren

13-mei Vriendentoernooi Senioren

13-mei Open Dag Jeugd Jeugd

20-mei Uitwisselingstoernooi SVE bij Huizen Senioren

Voor in de Agenda

Voor de uitgebreide agenda, zie www.ttvhuizen.nl.
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T   T   V      H U I Z E N 
 
 

UITNODIGING 
 

 
ALGEMENE LEDEN VERGADERING 

 
TAFELTENNISVERENIGING 

 
HUIZEN 

 
 

Maandag 27 maart 2017 
 
 

“DE KLOEF” 
 

20.00 uur 
 
 

Degenen die vorig jaar op de A.L.V. aanwezig waren krijgen automatisch de totale verslagen. 

 
Belangstellenden zijn van harte welkom en kunnen een exemplaar ontvangen door zijn/haar naam te noteren op de 
intekenlijst in de kantine. U ontvangt dan de volledige verslagen thuis. 

 
 

AGENDA ALGEMENE LEDEN VERGADERING 
 
  1 Opening      Pauze 
 
  2 Ingekomen stukken en mededelingen  7 Benoeming kascontrolecommissie 
 
  3 Notulen A.L.V. 4 april 2016   8 Begroting 2017 
 
  4 Bespreking van de jaarverslagen   9 Rondvraag 
 
  5 Verenigingsonderscheidingen   10 Sluiting 
 
  6 Bestuursverkiezing 
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Administratiekantoor E.M.T. 3 jaar sponsor T.T.V. Huizen 
 
Administratiekantoor E.M.T. sponsort 3 jaar lang Tafeltennisvereniging Huizen. Voor deze gelegenheid werd Pieter 
Riepma, eigenaar van E.M.T., verrast met een mooie bos bloemen. Tijdens de sponsorperiode beleefde de tafel-
tennisvereniging een goede, stabiele periode. In de afgelopen jaren werd er geïnvesteerd in trainingen op kwalita-
tief hoog niveau voor zowel de jeugd als de senioren. Tevens wordt een deel van de sponsoring ingezet bij de aan-
was van nieuwe leden. 
De naam E.M.T. was gekoppeld aan het Bedrijventoernooi en de Oliebollentoernooien. 
 
De bloemen werden overhandigd tijdens het EMT Oliebollentoernooi op 29 december 2016, door voorzitter Ro-
bert Bunschoten van de Tafeltennisvereniging Huizen (zie foto). Zelf deed Pieter ook mee aan het toernooi. 
De TTV Huizen wil hierbij Administratiekantoor E.M.T. en met name Pieter Riepma hartelijk bedanken voor de on-
dersteuning de afgelopen 3 jaar. 
 
Namens het bestuur en de P.A.C., 
Frank Hagen 
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  64e Oliebollenloterij 30 december 2016 

 

Tijdens het 64e Oliebollentoernooi voor senioren leden, hielden we ook dit jaar de beroemde Oliebollenlo-

terij. Evenals de voorgaande jaren sponsorden vele Huizer winkeliers ons gul. Van een badjas en brilreini-

gers tot inloopmatten en keukenmachines. Hier zijn we onze winkeliers weer zeer dankbaar voor!  Koop 

dus vooral je spulletjes in “ons darp”, zo helpen we elkaar een beetje.  

 

Naast al deze prijzen, zijn er ook weer een aantal hoofdprijzen verloot. Dit zijn onderhand jaarlijkse beken-

de sponsoren, bijzonder dat ook zij ieder jaar weer deze bijdragen willen leveren. Dit waren de volgende 

prijzen: 

2x Vuurwerkpakket van Tuincentrum Rebel, 1x Klimbon van Coronel, 3x Cadeaubon van Le Beau Ges-

te. 

 

Met een opbrengst van €450,- mogen we wel stellen dat dit een zeer geslaagde loterij was. Dit bedrag krijgt 

een mooie bestemming binnen ons jeugdwerk.  

 

Ik wil Cees Lam, Robert Smit, Jeroen Blok en Frank Hagen bedanken voor hun hulp bij het regelen van de 

loterijprijzen. Een volgende keer mogen uiteraard ook andere vrijwilligers zich hierbij aansluiten. Natuur-

lijk ook iedereen bedankt die de loten heeft gekocht, zonder jullie hadden we dit resultaat niet behaald!  

Onderstaand alle winkels/sponsors nog op een rijtje die een bijdrage hebben gegeven voor de prijzen.  

 

Namens de P.A.C., 

Nicole van Beurden 

 

 

Le Beau Geste Slagerij Welling Sonia 

Coronel Bunschoten Goudreinet 

Tuincentrum Rebel Groenewoud Primera 

Van den Tol  Aktiesport Makso 

Cor du Roy Marcel Klein Dio “Jeannet”  

Koelewijn O Donder Keurslager van Schaik (Holleblok) 

Dima Gooische Meuck Rebel wonen 

Comptech  Scapino Baard 

Petsplace Kijkshop Slaapmaker 

Boedelwagen TMC Mobiles Containerverkoop 

Vos ijzerhandel Olsthoorn Harry Banis 

Siersma Bakker Bakke fam Van Beurden 

de Lange Carre Spier 

VakantieXpert Slager Oostermeent Linance 

Renes Gall & Gall   
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Bestuur:	 Tel:
Robert	Bunschoten,	Voorzitter 1273	PD	Huizen 035-5239044
Irma	de	Heer,	Secretaris	 1273	LP	Huizen 06-16821290
Jurriaan	Dekker,	Penningmeester	 1412	AE	Huizen 06-34550575
Gijs	Molenaar,	Vert.	T.C.J	 1271	KM	Huizen 06-23868811
Frank	Hagen,	Vert.	Z.K.C.	(a.i.) 1271	SX	Huizen 06-19204966
Marcel	Molenaar,	Vert.	T.C.S. 1276	EC	Huizen 035-5446705
Gerben	de		Jong,	Vert.	P.A.C.	 1273	XN	Huizen 06-43255013

Technische	Commissie	Jeugd	(T.C.J.)
Gijs	Molenaar Voorzitter 06-23868811
Peter	v.d.	Broek	 Wedstrijdsecretariaat 035-5256568
Cees	Lam 035-5265008
Guus	Weinberg 035-5242331
Ineke	Lam Algemeen	lid 035-5265008

Zaal	&	Kantine	Commissie	(Z.K.C.)
Frank	Hagen	(a.i.) 06-19204966
Paul	Dekker 06-51271050
Quinten	van	Dissel 06-42613423
Kees	Visser 06-23025945
Robert	Smit 06-40150598
Jan	Visser Inkoop	/	algemeen	lid 06-19973325

Promotie	Advies	Commissie	(P.A.C.)
Gerben	de	Jong 06-43255013
Geert	Molenaar 035-5267490
Maarten	Robbers Website 035-5261463
Nicole	van	Beurden 06-12846837
Pieter	Bosch 035-5265351
Vacant Sponsoring

Technische	Commissie	Senioren	(T.C.S.)
Marcel	Molenaar 035-5446705
Nico	Sentini Wedstrijdsecretariaat 06-25199292
Bram	Gerritse Toernooien 035-5241044
Edwin	van	Dijk Toernooien 06-34784699

Website  	www.ttvhuizen.nl Functie
Maarten	Robbers 035-5261463
André	Rebel 035-5265277

55+	GROEP
Henk	Oversteegen 035-5252067
Karel	de	Boo

Trainers
Gijs	Molenaar,	Jeugd&	senioren 06-23868811

035-5252067
035-5255052

035-5265351
Pieter	Bosch

DE VOLTREFFER
OFFICIEEL	ORGAAN	VAN	DE	TAFELTENNIS	VERENIGING	"HUIZEN"
T.T.V.	Huizen:	opgericht	5	januari	1951	-	koninklijk	goedgekeurd	op	24	september	1974.

Adres:
Eem	25

Functie

Ereprijs	108

Amstel	4
Mondriaanlaan	21
Plein	2000	67
Trompstraat	33
Treiler	19

Functie
Voorzitter	
Cöordinatie	financiën

Interne	toernooien	&	activiteiten
Interne	toernooien	&	activiteiten

Barrooster
Schoonmaak	

Functie

Evenementen

Henk	Oversteegen,		Senioren	recreanten	en	nieuwe	leden
Ina	Busscher,	Senioren	recreanten	en	nieuwe	leden

Redaktie	INFO-mail

Afmelden:	voor	de	jeugd	bij	Gijs	Molenaar	&	senoiren	bij	Marcel	Molenaar

Webmaster	&	redaktie	(back-up)
Webmaster	&	redaktie

Voorzitter	
Advies

Functie

De	Voltreffer
Communicatie		&	PR

Voorzitter




