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Vanuit het bestuur

fecte apparatuur een aantal investeringen gedaan.
Zowel nieuwe frituurpannen als een nieuwe vaatwasser zijn recent aangeschaft door de ZKC. We hopen
met deze nieuwe apparatuur weer jaren vooruit te
kunnen.

Half juni alweer, het voorjaarsseizoen zit er bijna op.
De afgelopen maanden heeft de vereniging weer een
aantal mooie activiteiten georganiseerd. We hebben
op de Kamperfoelieschool, de 2e Montessorischool en
de Tweemaster, locatie Koers, tafeltennis gymclinics
gegeven. Op vrijdagmiddag 4 mei waren we aanwezig
bij het Kids’N Play-festival in Sportcentrum de Meent
om de tafeltennissport en onze vereniging in het bijzonder in de schijnwerpers te zetten. Op zaterdag 12
mei werd een open middag voor de jeugd georganiseerd, die ons een aantal nieuwe jeugdleden heeft
opgeleverd. In april werd er op de vereniging een
darttoernooi georganiseerd. In mei werden de Clubkampioenschappen bij de jeugd gespeeld voor zowel
de recreanten als de competitiespelers. Begin juni
hadden we een ouder/kindtraining, met aansluitend
een gezamelijke afsluiting met wat lekkers. Bij de senioren hadden we de jaarlijkse uitwisseling met SVE,
dit jaar bij SVE, die in dezelfde vorm was gegoten als
de bekercompetitie. Dit, zodat we gelijk een goede
voorbereiding hadden voor de beker competitie. We
traden aan met 4 teams en moesten helaas aan het
eind van de avond erkennen dat SVE dit jaar de wisselbeker in bezit mocht nemen. Donderdag 17 mei
werden ook de Clubkampioenschappen Recreanten en
6e klassers bij de senioren gespeeld. Zoals u leest, de
vereniging is volop in beweging.
Helaas moet ik ook melden dat een tweetal activiteiten geen doorgang hebben kunnen plaatsvinden. Ten
eerste hebben we moeten besluiten om het jaarlijkse
vrijwilligersuitje vanwege te veel afmeldingen niet
door te laten gaan. Dit was voor zowel de organisatie
vanuit de ZKC als het bestuur een ware aderlating. Op
vrijdagavond 8 juni stond de eerste TTV Ladies night
gepland, helaas hebben we moeten besluiten vanwege te weinig inschrijvingen om deze activiteit te cancellen.

Na de ALV zijn we binnen het TTV Huizen bestuur met
zijn zessen vol goede moed aan de slag gegaan. Momenteel zijn de twee grootste projecten waar we binnen het bestuur aan werken het visieplan voor de
senioren, die zal aansluiten aan het visieplan voor de
jeugd die al op papier is gezet. Tevens zijn we druk
bezig om de richtlijnen en documentatie op te stellen
met betrekking tot de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). De vacature binnen het bestuur van secretaris is helaas nog steeds niet opgevuld, het bestuur gaat verder op zoek naar een vrijwilliger die deze functie binnen de vereniging op zich wil
nemen. Heeft u interesse in deze functie, spreek dan
één van de bestuursleden aan (Jurriaan Dekker, Ferry
de Hoogen, Maarten Robbers, Frank Hagen, Geert
Molenaar, Robert Bunschoten). Op de ALV afdeling
Midden zijn er gelukkig drie nieuwe bestuursleden
benoemd. Een speciale vormingscommissie heeft zich
hiervoor ingezet om geschikte kandidaten te vinden
voor het afdelingsbestuur. Vanuit onze vereniging
heeft Frank Hagen zitting genomen in deze speciale
vormingscommissie. Andrew Ketzer (voorzitter), Thijs
van Veen (secretaris) en Michiel Vloermans (penningmeester) zullen de komende periode vol frisse moed
van start gaan binnen de Afdeling.
Verder zijn er ook 3 vrijwilligers bereid gevonden om
komende jaren de jeugd- en seniorencompetitie van
de afdeling op te zetten en te begeleiden, zij zullen
het eerste jaar worden ondersteund door Hoofd
Competitie Leider Sophie Dijkers. Tijdens de Afdelingsvergadering is de toezegging gedaan om te kijken
of de 6e klasse seniorencompetitie kan terugkeren in
het najaarsseizoen. Tevens zal het huidige invalverbod
regelement van de afdelingscompetitie worden bekeken of hierin verbeteringen te behalen zijn.

Komende periode gaan we de zomer in maar er staan
nog een aantal activiteiten op de planning. Op het
moment van schrijven van dit stuk zitten nog 2 Huizer
teams in de bekercompetitie, zij zijn inmiddels doorgedrongen tot de achtste finale (laatste 16 teams). Op
zaterdag 23 juni zal het voorjaarsseizoen voor de
jeugd worden afgesloten met een sport en spel dag. In
de zomerperiode zijn we open op de vrijdagavonden
vanaf 20.00 uur om lekker een balletje te kunnen
slaan. Ook zal in de zomerperiode het TTV zomerpokertoernooi worden georganiseerd. Verder is de
Technische Commissie alweer bezig met de voorbereidingen van het Bedrijventoernooi en de Clubkampioenschappen eigen klasse senioren, die aan het
begin van het najaarsseizoen zullen worden georganiseerd. In de kantine heeft de vereniging vanwege de-

In mei ontving het bestuur het droevige bericht dat op
12 mei op 79-jarige leeftijd Jaap Roeten is overleden.
Jaap was erelid en erevoorzitter van onze vereniging.
Het bestuur wenst zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen
en familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. Verderop in deze Voltreffer is een speciaal stuk
opgenomen wat Jaap allemaal heeft betekend voor
onze vereniging en de Nederlandse tafeltennissport in
het algemeen.

Namens het bestuur
Robert Bunschoten, voorzitter TTV Huizen
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IN MEMORIAN JAAP ROETEN

Hieronder een opsomming van de vele bestuurlijke
werkzaamheden die Jaap heeft bekleed.
Al snel nadat hij lid is geworden, werd hij voorzitter.
Vanaf juni 1973 tot en met juni 1980 bekleedde hij die
functie. In die tijd was hij ook nog voorzitter van de
afdeling ’t Gooi (het huidige Midden) van 1975 t/m
1980. Tijdens zijn voorzitterschap heeft Jaap zich ten
volle ingezet dat wij een eigen onderkomen zouden
krijgen en wat geresulteerd heeft in de huidige accommodatie van het Holleblok-complex. In die tijd
heeft hij zowel nationale als internationale wedstrijden naar Huizen weten te halen. De vereniging had
toen ongeveer 300 leden; we waren de grootste vereniging van Nederland, wat mede door de inspanningen van Jaap tot stand is gekomen. Momenteel dromen we hiervan. In 1980 werd Jaap door de Tafeltennisvereniging Huizen benoemd tot erevoorzitter.
Van 1986 tot en met 1989 bekleedde Jaap de functie
van voorzitter van de commissie Recreatief tafeltennis. Daarnaast was hij van juni 1986 tot en met maart
1990 weer voorzitter. Voor zijn vele bestuurswerkzaamheden is Jaap in 1990 tot erelid van de Tafeltennisvereniging Huizen benoemd. Omdat Jaap niet stil
kon zitten, was hierna zijn honger nog niet gestild.
Hij had zitting in de jubileumcommissie vanwege het
50 jaar bestaan van de vereniging 2000-2001, in de
Holleblok Commissie (renovatie of nieuwbouw van de
accommodatie) uiteindelijk gelukkig renovatie, 20002005 en in de vrijwilligerscommissie 2002-2004.
Naast het bestuurslidmaatschap van de TTV was Jaap
van 1975 tot en met 1980 en van 1986 tot en met
1990 voorzitter van de afdeling ’t Gooi. In 1990 werd
hij door de afdeling ’t Gooi benoemd tot lid van verdienste.
Ook was hij van 1980 tot en met 1985 voorzitter van
de Nederlandse Tafeltennisbond en werd hij in 1985
lid van verdienste en in 1995 erelid. Onder zijn voorzitterschap is het Prins Willem Alexander Sportcentrum gerealiseerd in Zoetermeer.

Op zaterdag 12 mei 2018 is ons erelid en erevoorzitter
Jaap Roeten overleden.
Jaap is 48 jaar lid geweest van de tafeltennisvereniging en heeft vele functies zowel binnen onze vereniging als in de afdeling en de landelijke NTTB vervuld.
Hieronder een opsomming van zijn werkzaamheden:
TTV:
Voorzitter van 08-03-1973 t/m 05-06-1980, CRTCommissie 1986-1988,
Voorzitter CRT 1986-1989. Voorzitter 17-06-1986 t/m
14-03-1990,
Jubileumcommissie 2000-2001, Holleblokcommissie
2000-2005,
Vrijwilligerscommissie 2002-2004.
Voor al zijn werkzaamheden is Jaap in 1980 tot erevoorzitter benoemd en is hij op grond van zijn 17 jaar
bestuur/commissie werk, waarvan 10,5 jaar bestuur,
in 1990 toegetreden bij de ereleden.
Afdeling ’t Gooi:
Voorzitter van 1975 tot 1980 en van 1986 tot 1990. In
1990 is hij lid van verdienste van de afdeling ’t Gooi
geworden.
N.T.T.B.
Voorzitter van 1980 tot 1985 en erelid in 1992.
Wij zijn Jaap veel dank verschuldigd voor zijn inzet en
energie die hij in alle functies die hij bekleed heeft.
De crematie was in besloten kring, maar als afgevaardigde van de vereniging was ik uitgenodigd om als
vertegenwoordiger van de vereniging daarbij aanwezig te zijn.
Ik ben ook in de gelegenheid gesteld om daar het een
en ander te vertellen.

Tot zover de vereniging.
Persoonlijk heb ik Jaap leren kennen als een gedreven
man die naast zijn drukke werkzaamheden als directeur van een bouwbedrijf zich ten volle voor de vereniging inzette. Tijdens alle bestuurlijke perioden van
Jaap was ik zelf penningmeester, respectievelijk voorzitter en hebben wij soms pittige discussies gehad.
Onder andere in 1975, toen hij gevraagd was om
voorzitter te worden van de afdeling ’t Gooi, wat ik
hem heb afgeraden, maar zonder succes. Wat Jaap in
zijn hoofd had, was er niet meer uit te krijgen. Wel
was het zo dat hij het beste voor de vereniging op
had. We kwamen er altijd wel uit.
Afgelopen maart heb ik gelukkig nog een gesprek met
Jaap gehad. Wat ben ik toen geschrokken van hem.
Toen was voor mij al duidelijk dat Jaap het moeilijk

Onderstaand de toespraak die door de familie gewaardeerd werd.
Afgelopen maandag 14 mei werden we als vereniging
op de hoogte gebracht van het overlijden van ons
erelid en erevoorzitter Jaap Roeten. Alhoewel wij op
de hoogte waren dat het niet goed ging met Jaap,
kwam dat toch als verrassing.
Wat heeft Jaap veel voor de vereniging betekend.
Heel, heel erg veel.
Jaap is lid geworden op 1 maart 1970. Hij was dus 48
jaar lid.
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had. Dat had ook te maken dat hij door omstandigheden zijn gehoorapparaat niet in kon. Gelukkig kon
René hem wel aanvullen als we er niet uitkwamen.
Voor mij was dit gesprek een opluchting en zal mij
altijd bijblijven.
Ik en ook vele anderen zullen Jaap blijven herinneren
als een gedreven man, die overal een mening over
had.
René, kinderen, kleinkinderen en familie namens de
Tafeltennisvereniging Huizen wens ik jullie sterkte toe
voor nu en de komende moeilijke tijd.
Jan Visser
IN MEMORIAM
In de maand april zijn twee oud-leden van de tafeltennisvereniging overleden.
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Walter Tessensohn
Walter is geboren op 11-04-1947 en overleden op 2004-2018.
Rond 1957 is Walter lid geworden samen met zijn
broer Ben en zuster Ilse. Ilse groeide uit tot een nationale topspeelster en werd zelfs Nederlands kampioene in het dubbelspel. Ilse is al geruime tijd geleden
overleden. Samen met Koos Noordam speelde de
familie Tessensohn en werd in 1963 de eerste klasse
van de afdeling bereikt en in 1964 promoveerden ze
zelfs naar de landelijke competitie. In 1963 werd Walter clubkampioen bij de senioren.
Momenteel speelt Ben Tessensohn nog bij de 65+-club
op de woensdagmiddagen. Hij komt elke week daarvoor uit Amsterdam en is het spelen nog niet verleerd.
Cees Wijnen
In de maand april is Cees Wijnen overleden. Helaas is
bij ons niet bekend welke datum.
Cees heeft in de beginjaren van de vereniging diverse
functies bekleed samen met zijn vrouw Dinie. In 1953
was Cees wedstrijdsecretaris van de vereniging en
vanaf september 1954 tot en met 1963 voorzitter. In
1955 had hij een dubbelfunctie, hij was toen namelijk
ook secretaris. Tezamen met Koos Leurink, Arie Rebel,
zijn vrouw Dinie Wijnen en vele andere bestuursleden
heeft Cees voor een goed gestructureerde en georganiseerde vereniging gezorgd. Het ledenaantal groeide
en het spelpeil kwam op een hoger niveau.
Jan Visser

4

Pagina 2
Pagina 3-4
Pagina 4
Pagina 7
Pagina 8
Pagina 9
Pagina 10
Pagina 11
Pagina 12
Pagina 13
Pagina 13-14
Pagina 13
Pagina 14
Pagina 15
Pagina 16

5

6

Voorjaarscompetitie 2018, een competitie
om snel te vergeten

Huizen 5
Een nieuw team wat binnen Huizen gecreëerd is met
aanwinsten vanuit Bussum; Lennard, Paul, Ton en
vanuit eigen gelederen Peter. Mochten opdraven in
de 2e klasse door restplaatsen die beschikbaar waren.
Helaas was het een heel lastige opgave om zich te
handhaven door een zware poule en was het vrij snel
duidelijk dat degradatie nauwelijks nog te ontkomen
was. Komend seizoen zal het team weer plaats moeten nemen in de 3e klasse en zal er weer bovenin
meegedraaid gaan worden.

De voorjaarscompetitie is tot zijn einde gekomen en
kan wel gezien worden als een teleurstellend seizoen.
Helaas hebben we geen kampioenen mogen feliciteren, ondanks dat 2 teams tot de laatste dag aan het
strijden waren voor de titel maar net aan het kortste
eind trokken, en zijn er 2 degradanten te betreuren.
Huizen 1
Misschien wel het meest verrassende team dat geen
kampioen is geworden in de hoofdklasse. Nadat het
team in de najaarscompetitie uit het landelijk werd
geknikkerd, waren de verwachtingen hoog. Terug naar
de landelijke competitie, maar blessures en griep op
de cruciale momenten deed het team de das om en
belandde op een 2e plaats, met een straatlengte achterstand op kampioen SVE uit Utrecht.

Huizen 6
Door meteen in het nieuwe jaar 8-2 te verliezen van
Hilversum leek het seizoen voor de bovenste plaatsen
snel voorbij te zijn. Maar na deze nederlaag herpakte
het team zich en gingen de remmen los. Na een 6-4
overwinning op Hilversum leek zelfs het kampioenschap weer in zicht en stond het team voor de laatste
wedstrijd 3 punten los, maar door spanning bevangen,
trokken ze helaas net aan het kortste eind door het
onderlinge resultaat. Volgend seizoen weer opnieuw
een kans in de 3e klasse!

Huizen 2
Voor de competitie begon en de poule-indeling bekend was, was de doelstelling handhaven in de 1e
klasse. Ondanks dat het een zware poule was, was het
absoluut mogelijk.
En uiteindelijk lukte dat door een goede eindsprint te
trekken in de laatste weken van de competitie door
met een rechtstreekse clash Maarssen te kloppen in
de voorlaatste speelronde. Alles hadden ze weer in
eigen hand en dat stonden ze niet meer af.

Huizen 7
Het team dat meermaals op en neer schommelt tussen de 3e en 4e klasse en deze competitie in de 4e klasse uitkwam, hadden een sterke poule. Maar door
aanwinst Pieter, die weer na een aantal seizoenen zijn
rentree maakte in de competitie, was er toch zeker
een kans dat het weer kon terug gaan naar de 3e klasse.
Maar helaas hebben zij hun meerdere moeten erkennen in een sterker team en eindigden ze in de middenmoot.
Komt bekend voor, he Rob ;)

Huizen 3
Weer terug in de 1e klasse de klasse, waar ze ook thuis
horen, kwamen ze in een loodzware poule terecht.
Met een degradant uit de hoofdklasse en meerdere
teams die hoofdklasse-ervaring hebben, was het een
pittige onderneming. Door verrassende resultaten in
de poule bleef alles dicht bij elkaar hangen en leek
niemand de genadeklap te willen uitdelen.
In een rechtstreeks onderonsje met Elan op de laatste
speeldag werden de broodnodige 3 punten in de
wacht gesleept en was handhaving een feit.

Huizen 9
In het najaar met groot overmacht kampioen geworden in de 6e klasse waar zij onterecht in terecht waren
gekomen. Mochten het weer doen in de 5e klasse
maar door het opheffen van de 6e klasse in de reguliere competitie werd alles samengevoegd en was het
zeker niet onmogelijk om weer een poging te doen om
het kampioenschap binnen te halen. Helaas bleek
Almere United te sterk in de poule en mochten we
met een 2e plaats zeker niet ontevreden zijn .

Huizen 4
Al een aantal seizoenen het gezicht van de 2e klasse. In
het najaar gedegradeerd, maar mocht door restplaatsen die beschikbaar waren in de 2e klasse toch hun
rentree maken. Van te voren was het duidelijk dat de
poule waar zij zich in bevinden een poule was met
meerdere gezichten. De top 3 was vele maten te sterk
voor de onderste 3, waardoor kampioenschap een
mooie fantasie was en degradatie een enge nachtmerrie zou worden, als dat zou gebeuren, maar door het
niveauverschil in de poule werd het team keurig 3e en
kan het team met zomerreces.

Duo Huizen 1
Het team toch sterk genoeg om kampioen te kunnen
worden in de 4e klasse lijkt het maar net niet te willen
lukken elke keer. Vorig seizoen 2e geëindigd en in
deze competitie was dat ook de eindstand. Driemaal is
scheepsrecht, dus in het najaar zal het dan zeker moeten lukken om kampioen te worden!
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Duo Huizen 2
Afgelopen najaarscompetitie in hun debuutseizoen
voor Huizen. Meteen gepromoveerd vanuit de 6e
klasse mochten ze dit jaar uitkomen in een hogere
klasse. Het verschil in niveau was daadwerkelijk merkbaar, waardoor het team onderaan meedraaide voor
lijfsbehoud. Helaas viel het niet hun kant op, waardoor degradatie terug naar de 6e klasse onvermijdelijk
was. Volgend seizoen dan weer de bloemen in ontvangst nemen, zou ik zeggen!

sekoop, met in haar kielzog Sandra de Kruijff. Mirjam
Hooman-Kloppenburg, ook een topper, die de Europese Top 12 wist te winnen.
In Europa Secretin, Waldner, Bengstsson, Hammersley, Popova om wat namen te noemen.
En nu? Wie zijn de Nederlandse toppers van nu? Misschien kunt u nog net Li Jiao eruit persen, die toch
maar even driemaal de Europese Top 12 won en Europees kampioene werd.
Maar Li Jie? Is het bekend dat ook zij de top 12 won
vorig jaar? En ook dit jaar weer in de finale stond?
En wie zijn dan nog meer de toppers bij de dames? En
hoe zit dat bij de heren?
Zegt de naam Harimoto (foto hieronder) u iets? Het
14- jarige supertalent uit Japan, nu al nummer 10 van
de wereld, die onlangs de onverslaanbaar lijkende
nummer 1 van de wereld Ma Long versloeg?

Duo Huizen 3
Net niet, kunnen we wel stellen voor dit team. Nadat
vorig seizoen op een haar na promotie misgelopen
werd, was het deze competitie ook weer het geval. In
een rechtstreekse wedstrijd notabene thuis tegen
Rega moest er uitgemaakt gaan worden wie promotie
naar de 5e klasse ging afdwingen. Huizen had 2 punten
nodig om in ieder geval de games te moeten tellen en
3 punten nodig om direct zeker te zijn van promotie,
maar bleven steken op 1 puntje, waardoor Rega aan
de haal ging met het kampioenschap.
Duo Huizen 4
Een nieuw gevormd duo team met nieuwkomer Michiel en de oude bekende Remco met Henk en Bram
achter de hand. Was het nog zichtbaar wennen voor
Michiel in de 6e klasse, het team bungelde onderaan,
maar er is zeker ruimte voor verbetering. Mocht het
team doorgaan na de zomer, dan ben ik er zeker van
overtuigd dat er een hogere plek in zal zitten.

Bron: ITTF

We zetten de Nederlanders maar eens op een rijtje:
Bij de dames ziet de huidige top 5 er als volgt uit:
Kim Vermaas staat 5e. Yana Timinia (zus van…?) neemt
de 4e plaats in. 3e staat Ana Gogorita. Li Jie staat 2e en
de ranglijst wordt aangevoerd door Britt Eerland.
Bij de heren staat Jacub Folwarski 5e, net achter Barry
Wijers en Rajko Gommers, die respectievelijk 4e en 3e
staan; Ewoud Oostwouder staat 2e en Laurens Tromer
voert de ranglijst aan.

Nico Sentini,
Wedstrijdsecretaris
NB. De eindstanden staan op de volgende pagina.

Maar waar staat Nederland dan in Europa en in de
wereld? De dames waren toch een aantal jaren oppermachtig en werden driemaal Europees kampioen.
De dames doen het nog steeds goed. In Europa staan
zij achter Roemenië, Oostenrijk en Duitsland op een 4e
plaats. Rang 9 in de wereld is goed te noemen.
De heren doen het behoorlijk wat minder. Door een
fout op de website kon ik geen posities geven, maar
de heren komen niet voor in de Eurpese top-20.
En hoe doen onze leden het dan?
Quinten van Dissel staat als 126e op de nationale ranglijst en is daarmee de hoogstgenoteerde speler van
T.T.V. Huizen. Gijs Molenaar vinden we terug op plaats
384, Nico Sentini op 477 en Patrick Visser op 566.
Bij de dames staat Monique Kievith op 157, Nicole van
Beurden op plaats 661 en Henny Dekker op plaats
743.

Wie zijn de tafeltennistoppers?
Bij het lezen van deze kop denkt u ongetwijfeld:
“Waar gaan we het over hebben?”
Nou, laten we het maar eens simpel houden. Vergaat
het u hetzelfde als mij?
Vroeger was ik helemaal op de hoogte van de tafeltennistoppers in Nederland, in Europa en in de wereld. In mijn jeugd werd er toch echt veel gesproken
over Bert van der Helm, Nico van Slobbe en Hans Lingen. Bert van der Helm, recordhoudend Nederlands
Kampioen. En bij de dames Sonja Heltzel, Judy Williams en Marianne van Vliet.
Ik maakte de opkomst mee van Ronald Rijsdorp, die
zijn internationale carrière al snel beëindigde na een
dik verlies op een EK. De opkomst van Bettine Vrie-

Geert
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Eindstanden voorjaarscompetitie 2018
Hoofdklasse Poule A

1e klasse Poule D

SVE 4

10 - 76

Gijs

79%

SVE 5

10 - 66

Jerry

67%

Huizen 1

10 - 61

Nico S

67%

Almeerspin 2

10 - 59

Ferry

59%

SVO 1

10 - 58

Patrick

62%

TTVN Nieuwegein 1

10 - 54

Geert

33%

Almeerspin 1

10 - 45

Frank B

-

Huizen 2

10 - 45

Monique

29%

Hoogland 1

10 - 37

Maarssen 1

10 - 41

Gispen 1

10 - 23

HTTC 2

10 - 35

1e klasse Poule C

2e klasse Poule B

UTTC 1

10 - 73

Danny

62%

Shot 3

10 - 72

John

78%

Shot 1

10 - 66

Ruben L

43%

SVE 8

10 - 70

Frank H

58%

Huizen 3

10 - 48

Jurriaan

43%

Huizen 4

10 - 55

Marcel

42%

Elan 1

10 - 48

Robert B

42%

Rega 4

10 - 51

Edwin

33%

Over t Net 1

10 - 47

Hilversum 10

10 - 27

Hilversum 7

10 - 18

Bunshot 1

10 - 25

2e klasse Poule G

3e klasse Poule C

Rega 3

10 - 61

Lennard

38%

Hilversum 12

10 - 68

Joost

75%

Hoogland 2

10 - 59

Ton

25%

Huizen 6

10 - 68

Robert S

70%

Bijmaat 1
LTTC 1
Almeerspin 5
Huizen 5

10 - 56
10 - 54
10 - 48
10 - 22

Paul
Peter

17%
8%

TTVN Nieuwegein 3
ATC Almere 4
UTTC 6
TVA 1

10 - 58
10 - 44
10 - 35
10 - 27

Cees
Ruben T

67%
62%

4e klasse Poule F
Woerden 7
Huizen 7
Shot 7
Rega 5
Veenland 1
VTV 8

10 - 69
10 - 56
10 - 52
10 - 44
10 - 41
10 - 38

Pieter
Bert
Rob
Nicole
Kees

80%
71%
58%
33%
33%

5e klasse Poule E
Almere United 3
Shot 9
Huizen 9
Laren 3
TOVO 2
Good Luck 2

10 - 67
10 - 57
10 - 56
10 - 54
10 - 35
10 - 31

Henny
Bram
Paul D

78%
50%
40%

5e klasse Poule G
DUO
Elan 4
Over t Net 3
Bijmaat 4
ATC Almere 2
Huizen 2
Hoogland

10 - 46
10 - 38
10 - 21
10 - 20
10 - 16
10 - 9

Coen
Katawut

55%
15%

6e klasse Poule C DUO
Hilversum 8
Bunshot 5
Reflex Maarn 3
Huizen 4
TTCL 3

8 - 33
8 - 26
8 - 17
8 - 13
8 - 11

Bram
Henk
Remco
Michiel

100%
83%
40%
7%

4e klasse Poule C DUO
HTTC 4
Huizen 1
Maarssen 2
TVP 4
Rega 4
Smash-W 2

10 - 42
10 - 36
10 - 29
10 - 19
10 - 14
10 - 10

Cees
Robert S
Ruben T
Marco
Joost

83%
75%
75%
60%
-

6e klasse Poule C DUO
Rega 7
Huizen 3
Fletio 4
Almere United
Veenland 4

8 - 27
8 - 25
8 - 22
8 - 21
8-5

Hans
Nico L
Ingeborg
Irma

88%
80%
50%
17%
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Indeling najaarscompetitie 2018

Huizen 1 (Hoofdklasse zaterdag)
Gijs Molenaar
Patrick Visser
Nico Sentini
Frank Bilius

Huizen 2 (1e Klasse vrijdag)
Danny Harthoorn
Jurriaan Dekker
Ruben Lam
Robert Bunschoten

Huizen 3 (1e Klasse vrijdag)
Ferry de Hoogen
Jerry van Leeuwen
Monique Kievith
Geert Molenaar

Huizen 4 (2e Klasse vrijdag)
Marcel Molenaar
John Ouderdorp
Frank Hagen
Edwin van Dijk

Huizen 5 (3e Klasse vrijdag)

Huizen 6 (3e Klasse vrijdag)

Paul van Zomeren
Ton Schuurhoff
Lennard van Leuven
Peter Keijer

Robert Smit
Joost de Kleijn
Cees Lam
Ruben Tempelaars
Kees Harmsen

Huizen 7 (4e Klasse vrijdag)

Huizen 8 (5e Klasse vrijdag)

Rob Barendregt
Kees Visser
Nicole van Beurden
Bert van der Zwaan
Pieter Bosch

Henny Dekker
Paul Dekker
Bram Gerritse
Pieter Kos

Huizen 9 (5e Klasse vrijdag)

Duo Huizen 1 (4e Klasse dinsdag)

Ingeborg Rebel

Marco van der Pol

Irma de Heer
Nico Luiks
Hans le Poole

Robert Smit
Cees Lam
Ruben Tempelaars
Joost de Kleijn

Duo Huizen 2 (6e Klasse vrijdag)
Coenraad de Roij-Srithong
Katawut Shritong-de Roij

11

12

Vanuit de T.C.J.

Eerste editie Ouder/kindtraining

23 Juni Sport en Speldag
Natuurlijk staat het al in je agenda, maar 23 juni wordt
het tafeltennisseizoen afgesloten met een Sport en
Speldag.
We starten de dag om 10:00 uur en zullen rond 18:00
uur deze leuke dag met elkaar afsluiten.
Op dit moment zullen we nog niet alles vertellen maar
je hebt in ieder geval nodig:
- Sportspullen en tafeltennisbatje
- Buitenschoenen, als het kan sportschonen, maar als
je ze niet hebt is het niet erg;
- Zwemspullen
- Lunchpakketje voor tussen de middag
- Fiets
- Vrolijkheid
- 5 euro (inschrijfgeld)

Zaterdag 2-6-2018 was de eerste ouder/kindtraining
die voor superstars, recreanten en competitie spelende jeugdleden georganiseerd was. Onder leiding van
Nico waren er 10 jeugdleden en 10 ouders aanwezig.
Als jeugdcommissie hebben wij genoten.
Aansluitend aan de deze leuke maar warme training
hadden er ook een paar ouders en het zusje van Jesse
iets lekkers klaar gemaakt. Alle ouders en jeugdleden
bedankt!
Namens T.C.J.,
Maarten Robbers
NB. Zie volgende pagina voor foto’s (bron: TTV Huizen)

Aan het einde van de dag zullen we voor het eten
zorgen en ook krijg je tussendoor wat te drinken. Natuurlijk kun je zelf ook wat te drinken meenemen.
Inschrijven kan t/m 18 juni door een mailtje te sturen
naar tcj@ttvhuizen.nl met daarin je naam en dat je
graag meedoet met de Sport en speldag.
Trainingen
De laatste jeugdtrainingen zullen in de week van 26-30
juni gehouden worden.
Iedereen krijgt nog apart bericht wanneer de trainingen weer starten na de zomervakantie maar dit zal
vanaf 28 augustus zijn.

Quizje
De laatste (fictieve) uitwisselingswedstrijd met SVE
heeft TTV Huizen met overmacht gewonnen.
Van beide clubs bonden vijf teams met elkaar de strijd
aan. Alle teams van TTV Huizen zagen kans om met
10-0 te winnen. Maar tot zover het goede nieuws.
Het slechte nieuws is namelijk: SVE wist maar liefst
800 (!) punten méér te scoren. Hoe is dat mogelijk,
zonder ook maar één partij te winnen…?

Grootouder/Kindtoernooi
Voor de zomervakantie hebben de ouders mee kunnen trainen met hun kind, Op 8 september is het dan
ook echt het moment om het geleerde in de praktijk
te brengen tijden het Grootouder/Kindtoernooi. Dit
zal om 10:00 uur starten. Heeft je moeder/vader/opa/oma niet meegetraind? Geen probleem! Je kunt dan ook gewoon meedoen!

Geef een korte verklaring hiervoor met behulp van
een (reken)voorbeeld.

Inschrijven kan tot 1 september door een mailtje te
sturen aan tcj@ttvhuizen.nl met daarin je naam + de
naam van de (groot)ouder die meedoet.
Er zijn geen kosten verbonden om mee te doen aan
dit toernooi.

Ga uit van:
- De opzet zoals die o.a. door de afdelingscompetitie
senioren gespeeld wordt: per team driemaal drie enkels plus één dubbel, best of five, tot 11 punten;
- Vijf teams van SVE tegen vijf teams van TTV Huizen.

Dit toernooi is niet alleen voor jeugdleden die hun
ouders meenemen maar ook voor seniorleden die hun
kinderen meenemen. Laten we er met zijn allen weer
een leuke dag van maken.
Eindtijd is gepland rond 13:00 uur maar is een beetje
afhankelijk van het aantal inschrijvingen.

Het antwoord kan worden gestuurd naar communicatie@ttvhuizen.nl.
De eerste inzender van een goed antwoord krijgt een
kleine verrassing.
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Voorjaar 2018
Wanneer:
…

Voor in de agenda
Wat:

Voor wie:

e

16 jun 2 ronde Middenmeerkamp

Jeugd

23 jun Afsluiting tafeltennisseizoen

Jeugd

28 , namens
30 jun Laatste
keer dinsdag, donderdag, zaterdag jeugdtraining
Frank26,
Hagen
de Z.K.C.
6 jul Start van de zomeropening

Jeugd
Jeugd

31 aug Clubkampioenschappen eigen klasse

Senioren

7 sept Bedrijventoernooi

Senioren

8 sept Grootouder/Kindtoernooi

Jeugd & Senioren

Voor de uitgebreide agenda, zie www.ttvhuizen.nl.
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Jeugdcompetitie voorjaar 2018

startersteams. Dat zijn er toch wel een 20 denk ik, dus
ook dat is heel goed. Dat komt doordat starters niet
verdeeld zijn in klasses, maar het zijn allemaal starters, vandaar dat bij de plaatsing alle teams gelijk zijn;
er wordt wel een klein beetje rekening gehouden met
de leeftijd en hoelang ze al spelen.
Hier is ook het percentage van de spelers moeilijk te
zeggen, omdat het geteld wordt naar het aantal gespeelde enkelwedstrijden, en die zijn niet bij iedereen
gelijk, dus is het altijd een beetje een vertekenend
beeld.
Degene die in de competitie de meeste enkelspelen
speelt, komt altijd hoger uit, want de dubbels tellen
niet mee.
Ik geef het door zoals ze het bij de afdeling hebben
doorgegeven.
David Robbers eindigde als 1e met 92%. Als 2e is dat
Chris Bunschoten met 83% en als 3e Aimée van den
Brink met 33%. Jammer dat Max Geurts en Davey
Kooij op 0% zijn geëindigd, maar zij hebben ook minder gespeeld.
Voor het nieuwe seizoen hebben zich gelukkig weer 3
nieuwe spelertjes aangemeld voor de competitie, dus
hebben we er nog een startersteam bij. Zij die competitie gaan spelen zijn Jesse van den Brom, Matthew
Kooij en Elmer van Brederode. Dus dat is weer goed
nieuws met hopelijk vervolg met nog meer recreanten.
Ik zal nu de teams doorgeven zoals ze bij de afdeling
Midden zijn doorgegeven.

Dit is al weer het laatste stukje voor de Voltreffer van
onze competitiespelende jeugd.
De competitie zit er weer op en we mogen niet mopperen over de resultaten; die waren niet slecht.
Het kan natuurlijk altijd wel beter, dat wil je dan ook
wel, maar dat wil niet altijd lukken natuurlijk.
De kinderen hebben er hard voor gevochten. Ze vochten voor elk punt en meer kan je toch niet doen.

Ons 1e team speelde nog met een huurling van de
Bijmaat, omdat wij gewoon nog een speler te weinig
hadden voor die klasse.
Ze hebben heel lang op de 2e plaats gestaan, maar ze
hebben dit helaas niet tot het eind vol kunnen houden
want zij eindigden op de 3e plaats achter Bijmaat 1 en
HTTC, zij werden resp. 1e en 2e. Ook niet slecht, hoor.
Ze bleven één punt voor op de nummer 4, dat bewijst
wel dat zij redelijk aan elkaar gewaagd waren.
Koen Gerards was hier met 70% de sterkste, daarna
met 67% kwam Daniël van den Brink en als laatste
Lucas Kamp met 27% .
Het is jammer dat het hele team is gestopt, Daniël
ging weer terug naar de Bijmaat en de andere 2 zijn
gestopt; dat is wel jammer, dat is natuurlijk nooit leuk,
maar nog diverse keren gevraagd te hebben, stond
hun besluit vast.
Dat houdt wel in dat we in de nieuwe competitie ook
geen 3e klasseteam meer hebben en ons 1e team uit
moet komen in de 6e klas.

Team 1 6e klas
Katja Rebel
Marvin van Heesewijk
David Robbers
Team 2 Starters
Aimèe van den Brink
Max Geurts
Davey Kooij
Chris Bunschoten

Ook in ons 2e team is een speler gestopt. Dat team
gaat nu in de starterscompetitie spelen. Gelukkig gingen de anderen wel door.
Ons 2e team kwam uit in de 6e klasse. Daar eindigde ze
wel als laatste. Hier was Dennis Bunschoten de sterkste met 62% en hij vond dat hij nu zo nodig moest
stoppen, ook na meerdere keren vragen stond ook zijn
besluit vast. Als 2e eindigde hier Marvin van Heesewijk
met 33%. Katja Rebel bleef steken op 4%, maar zij
speelden wel alle drie voor het eerst competitie.
We hopen dat het in de najaarscompetitie allemaal
weer beter gaat worden.

Team 3 Starters
Jesse van den Brom
Matthew Kooij
Elmer van Brederode
Dit is dan weer mijn stukje van de jeugd. Ik wens jullie
allemaal een heel fijne vakantie; veel trainen, ook op
de camping, alles helpt, maar wel weer heel terug
komen graag.
De najaarscompetitie begint weer op zaterdag 15 september.

En dan hebben we nog ons startersteam. Zij deden het
heel niet slecht en eindigden op de 8e plaats van alle

Namens de Technische Commissie Jeugd,
Peter van den Broek
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Pokerzomer / Zomerpoker
Aangezien vorig jaar het zomerpokeren bijzonder goed werd ontvangen, gaan we ook dit jaar weer
kijken of het minimaal net zo goed aanslaat, en net zo goed bezocht wordt. De opzet blijft vooralsnog
ongewijzigd, met als uitzondering dat er in de finale begonnen zal worden met 2000 chips i.p.v. 1500.
In de periode van 6 juli tot en met 24 augustus zal iedere vrijdagavond om exact 22.30 uur een pokertafel klaar staan. Eenieder die dan wil spelen, kan aanschuiven en na het voldoen van de gebruikelijke inleg kunnen we beginnen.
 Winnaar
40% Nr.2 20% Nr.3 10%
Overige 30% gaat in de progressieve pot en daar gaat op 31 augustus in de grote finale om gespeeld
worden.
Mocht je voor level 4 (zie verderop) geen fiches meer hebben, dan bestaat er de mogelijkheid om je
opnieuw in te kopen (slechts eenmaal per spel). De opbrengsten van de her-inkopen worden toegevoegd aan de progressieve pot.
Eenieder die gedurende de acht weken heeft meegespeeld, mag deelnemen aan de grote finale, echter
per deelname krijg je 400 fiches voor de finale met een maximum van 2000. Het is dus verstandig om
minimaal 5 keer mee te doen. Lukt je dit vanwege omstandigheden niet en wil je toch in de finale
2000 fiches hebben, dan kan dat tegen betaling van 1 inzet per 400 fiches.
Op 31 augustus volgt de grande finale! Nog eenmaal inzetten en misschien ga jij er wel met de eer en
het grootste gedeelte van de pot vandoor!
 Winnaar
60% Nr.2 30% Nr.3 10%
Mocht het zo zijn dat je 31 augustus niet kan om wat voor reden dan ook, dan is het toegestaan om
intern (binnen onze vereniging) een vervanger te regelen.
Speeldata :
06/07
13/07
20/07

27/07
03/08
10/08

Blind increase : 12 minuten
Level1 5-10
Level2 10-20
Level3 20-40
Level4 40-80
Level5 80-160

17/08
24/08
31/08

Level6 120-240
Level7 240-480
Level8 400-800
Level9 600-1200
Level10 1000-2000
Level11 2000-4000

Graag wil Robert Smit zoveel mogelijk de administratie en organisatie op zich nemen, de weken die
hij niet kan zal hij zelf een vervanger regelen in de vorm van Rob Barendregt of Gerben de Jong.
Met vriendelijke groet,
De Z.K.C.
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