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Vanuit het bestuur

uurtjes duurde.
In september zijn we voortvarend van start gegaan
met het organiseren van het Bedrijventoernooi en het
(Groot)-Ouder/(Klein)-Kindtoernooi. Ook waren we
zaterdag 8 september aanwezig bij de opening van de
Sport maand van de gemeente Huizen op het Plein
2000. Met een mooie grote tent waaronder we een
tafeltennistafel hadden opgesteld waren we de
blikvanger op het plein. De promotie van onze
vereniging lijkt succesvol te zijn verlopen,
verschillende jeugdigen en volwassenen hebben
aangegeven binnenkort een keer te komen
tafeltennissen bij onze vereniging. Een speciale dank
aan de TTV-vrijwilligers welke zich deze dag hebben
ingezet voor onze vereniging.

Na 2 maanden zomerreces heeft het bestuur net weer
de eerste bestuursvergadering van dit najaarseizoen
achter de rug. Deze wordt traditioneel gehouden op
de 2e maandagavond van de maand. In deze
vergadering heeft het bestuur besloten om in de
maand september een tweetal documenten uit te
rollen binnen de vereniging, namelijk de
toestemmingsverklaring
en
de
geheimhoudingsverklaring, die we na aanleiding van
de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) op papier hebben gezet.
In het kort betreft de toestemmingsverklaring een
verklaring welke de vereniging helpt om goed te
functioneren maar ook rekening houdt met
persoonlijke privacy wensen. Je kunt hierbij denken
aan het informeren over bepaalde sportactiviteiten,
speelschema’s, wedstrijduitslagen en dergelijke, maar
ook om toestemming te geven om bijvoorbeeld foto’s
te plaatsen op de sociale media van de vereniging. Alle
leden zullen worden benaderd met betrekking tot
deze toestemmingsverklaring.
Het
tweede
document
betreft
de
geheimhoudingsverklaring. Dit document betreft de
geheimhouding van privacy gevoelige informatie
binnen
de
vereniging.
Alle
bestuursleden,
commissieleden en trainers zullen worden benaderd
om dit document te ondertekenen.

Ook de komende maanden zitten we binnen de
vereniging niet stil om de tafeltennissport en onze
vereniging in het bijzonder te promoten. Voor de
jeugd gaan we weer tafeltennis clinics organiseren bij
een aantal basisscholen. Ook zullen we aanwezig zijn
op een speciale sportdag voor de groepen 7 en 8 voor
de basisscholen uit Huizen. Follow-up zal een Open
Dag zijn, met daarna het basisscholen tafeltennis
kampioenschap onder de noemer van het
KinderTafelTennisFeest en aan het eind van het jaar
nog het traditionele Oliebollentoernooi. De
seniorencommissie is drukdoende om de visieplannen
binnen de vereniging voor volwassenen op papier te
zetten, hierin zullen ook de promotie activiteiten
worden meegenomen en zo snel mogelijk worden
geconcretiseerd. Hopelijk kunnen we in de volgende
Voltreffer deze plannen presenteren.

In de afgelopen zomerperiode werd de vereniging op
vrijdagavond zeer goed bezocht. Zeer positief dat ook
in de zomerperiode de leden de kans hebben om hun
favoriete sport uit te oefenen. Ook werd er deze
zomer een nevenactiviteit georganiseerd voor de
leden, namelijk het zomerpokertoernooi. Dit
zomerpokertoernooi werd succesvol afgesloten op de
laatste vrijdagavond van augustus. Deze avond werd
eerst de clubkampioenschappen senioren per klasse
georganiseerd en daarna stond als toetje de
zomerpokerfinale op de planning die tot in de kleine

In de zomervakantie is er in beide zalen een mooie
nieuwe vloer gelegd door de gemeente Huizen. Al een
aantal jaar hebben we bij de gemeente aangegeven
dat de vorige vloer veel te glad is geworden en steeds
minder geschikt werd voor de tafeltennissport
(ijsbaan). Gelukkig kregen we van de zomer te horen
dat de gemeente de nieuwe vloeren ging laten
uitvoeren, ook het tijdstip midden in de zomer kwam
goed uit. De laatste keer hiervoor dat er nieuwe
vloeren werden gelegd was dit midden in het seizoen,
waardoor we moesten uitwijken naar een andere
locatie, zonder kantine. De kleur van de vloer is wel
even wennen (lichtgrijs), maar dit zal na een
gewenningsperiode geen probleem moeten zijn. Het
bestuur heeft besloten gewoon te continueren met
het spelen met de witte tafeltennisbal tijdens de
competitie. En wij willen graag hierin uniformiteit
uitstralen, met andere woorden, graag alle
competitiewedstrijden afwerken met de witte
tafeltennisbal.
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De competitie staat op het punt van beginnen. En er is
potentie dat er verschillende teams kampioen kunnen
worden. De twee 3e klasse teams bij de senioren
moeten hoge ogen kunnen gooien voor het
kampioenschap evenals het 2e duo team. Tevens
hoopt het bestuur dat het vlaggenschip van onze
vereniging bij de senioren het kampioenschap gaat
behalen, waardoor we na een jaar afwezigheid weer
kunnen terugkeren in de landelijke competitie.
Hopelijk zal dit gebeuren met support van vele
toeschouwers op de zaterdagmiddagen dat heren 1
thuis speelt! Bij de jeugd zullen drie jeugdteams onze
geel/groene clubkleuren verdedigen.
Vanuit het sponsorvlak zeer positief nieuws. Een
tweetal sponsors, te weten 123inkt en Aci Supplies,
hebben in totaal 530 TTV Huizen clubshirts
gesponsord waardoor we als vereniging de komende
zoveel jaar gewaarborgd zijn te spelen in dezelfde
clubshirts in de vertrouwde geel/groene clubkleuren.
Ook vanaf deze plaats wil het bestuur sponsors
123inkt en Aci Supplies nogmaals hartelijk danken
voor deze grote investering in onze vereniging. Tevens
een speciaal dankwoord aan vrijwilligers Patrick Visser
en Frank Hagen welke zich hard hebben gemaakt voor
deze unieke sponsordeal.
Rest mij nog iedereen een superfijn tafeltennis
seizoen toe te wensen en met veel plezier, zowel
achter de tafel als in de kantine.

(Groot)-ouder/(Klein)-kind Toernooi 2018
Op zaterdag 8 september organiseerde TTV Huizen
weer dit toernooi, als opening van het seizoen,
waarbij een kind met een volwassene samen de strijd
aan gingen met andere teams.
Er hadden zich in totaal 12 teams ingeschreven.
In twee poules gingen zij de strijd aan met elkaar, er
werden dit keer alleen dubbels gespeeld.

Foto’s p. 3 en 4: TTV Huizen

Namens het bestuur
Robert Bunschoten, voorzitter TTV Huizen

In poule 1 waren Chris en Robert Bunschoten duidelijk
te sterk voor de andere teams en werden eerste, als
tweede eindigden Matthew Kooij en Nico Sentini.
In poule 2 staken Katja en Ingeborg Rebel met kop en
schouders boven de rest uit, hier eindigden Elmer en
Gerlinda van Brederode op de tweede plaats.
De strijd om de 1e en 2e plaats ging tussen de beide
nummers 1 van de poules, de 3e en 4e plaats ging
tussen de nummers 2.
De 3e plaats ging in 3 games naar Matthew en Nico,
de wedstrijd tussen de beide nummers 1 was iets
spannender, maar werd toch nog redelijk eenvoudig in
3 games gewonnen door Chris en Robert.
Na de wedstrijd trakteerde de T.C.J. de deelnemers
nog op heerlijke bitterballen, het wederom een
geslaagd en gezellig toernooi.
De T.C.J.
Voor in de agenda

Wanneer:

Wat:

Voor wie:

20-26 okt Herfstvakantie

31

27 dec Oliebollentoernooi senioren niet-leden (20.00-01.00u)

Senioren niet-leden

28 dec Oliebollentoernooi jeugd leden (10.00-16.00u)

Jeugd

28 dec Oliebollentoernooi senioren leden (20.00-01.00u)

Senioren leden

3

Voor de uitgebreide agenda, zie www.ttvhuizen.nl.
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Het raadsel ontraadseld van de bovenste balk
Zoals bekend, hebben wij enige tijd geleden ongewenst bezoek gehad van het inbrekersgilde. Op grove en brute
wijze heeft men zich toegang verschaft tot onze kantine.
De buit stond niet in verhouding tot de aangerichte schade.
Om het de lieden in het vervolg wat moeilijker te maken, is er een nieuw kozijn aangebracht, met daaraan twee
extra hoekijzers voor een houten balk als barricade. Vooral die derde balk stelde mij voor een raadsel. Sterker nog:
ik had al een heel cynisch stukje in mijn hoofd aan het adres van onze klusjesman.
Het begon er al mee, dat hij aanwezig was toen ik vroeg binnenkwam. Enigszins knorrig zei hij: "Jullie beginnen toch
pas om 1 uur?"
Hij was bezig met een eind hout om te kijken hoe deze in de bovenste hoekijzers aangebracht kon worden.
Insiders weten dat ik mij nooit ergens mee bemoei. Dus vroeg ik hem of hij niet een bestaande balk als mal kon
gebruiken om e.e.a af te tekenen. Al even knorrig: "Nee dat kan niet, andere maat. En anders had ik dat wel gedaan."
Na verloop van tijd bleek de balk op zijn plek bovenaan, vlak onder de deurdranger te zitten. Alleen de vorm hiervan verbaasde mij. Aan weerszijden twee enorme uitsparingen. Waardoor m.i. het geheel behoorlijk verzwakt zou
zijn. Dan had hij net zo goed een balkje van 4 x 6 kunnen gebruiken.
Maar het zit anders. Ik heb de man zwaar onderschat. Er is over nagedacht. Dat deden degenen die de balk na het
spelen op zijn plaats legden niet. Daardoor werd ik op het verkeerde been gezet. Dat ding moet op een bepaalde
manier in zijn hoekijzers gelegd worden. En dan klopt het wel.
Ik vrees alleen, dat de deur nu dusdanig gebarricadeerd is, dat men een volgende keer de weg van de minste weerstand kiest: toegang d.m.v. het vernielen van de dure elektromagnetische afscheiding tussen zaal en Kloef.

Karel de Boo
65+-club
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Vanuit de T.C.J.
De jeugdcommissie heeft niet stilgezeten en heeft
weer een paar activiteiten voor het najaar.
Zie voor het overzicht daarvan de volgende pagina.
David Robbers 2e tijdens de meerkampen
Midden–Nederland
Op 23 juni werd de finale gespeeld van deze meerkampen. David had de 16e juni zich met de grootst
mogelijke moeite geplaatst voor de finale en ging als
8e door naar de finale.
Vanaf de eerste wedstrijd was al te zien dat David
beter in zijn vel zat dan de week ervoor.
Deze wedstrijd verloor hij weliswaar tegen de als
nummer 1 geplaatste, maar hij was niet zo kansloos
als in hun vorige ontmoeting. Met gevarieerd spel en
mooie forehand topspinballen won hij knap één game.
Dit bleek een voorbode te zijn voor een heel mooie
dag, waarin hij nog maar één wedstrijd verloor van
een prikker, maar zijn overige partijen met schitterend
spel won.
Met name zijn forehand topspinballen waren van een
hoog niveau, dat was ook menig coach opgevallen. In
zijn laatste wedstrijd sloegen de zenuwen toe, want
bij winst zou hij 2e worden.
Na een 1e gewonnen game, verloor hij de 2e, na een
goed gesprek met de coach wist hij de twee volgende
games redelijk makkelijk te winnen en mocht hij de 2e
prijs in ontvangst nemen.
David, gefeliciteerd met het behaalde resultaat!

Antwoord 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…?
Geef een korte verklaring hiervoor met behulp van
een (reken)voorbeeld.
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.
Antwoord:
Dit is mogelijk. Stel dat alle sets het volgende scoreverloop hebben:
Huizen-SVE: 11-9, 11-9, 0-11, 0-11, 11-9
Huizen: 11 + 11 + 0 + 0 + 11 = 33 punten = winnaar
SVE: 9 + 9 + 11 + 11 + 9 = 49 punten = verliezer
Per partij kan je hier een maximaal verschil krijgen
(waarbij de verliezer meer punten haalt dan de winnaar) van 16 punten. In dit geval dus in het voordeel
van SVE. Maal tien partijen levert dit een verschil op
van 160 punten per team. De vijf teams die spelen,
leveren het totaalverschil van 800 punten.
De kans dat zo’n scoreverloop ooit voorkomt, is trouwens praktisch 0.
Helaas had niemand een antwoord ingestuurd. Vanwege de zomerstop…? 
Wil je (jeugd- of seniorlid) zelf een quizvraag insturen?
Of heb je andere leuke ideeën voor de Voltreffer (column, wist-u-dat)? Vraag iemand van de P.A.C. of
stuur een mailtje naar communicatie@ttvhuizen.nl.
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T.C.J. Planning 2018 Najaar
Elke dinsdagavond van 19.00 - 20.15 uur training voor competitiespelers. Trainer Gijs Molenaar
Elke donderdagmiddag van 17.00 - 18.00 uur training voor de 'SuperStars'. Trainer Gijs Molenaar
Elke zaterdagochtend training van 10.00 - 11.30 uur voor recreanten en toekomstige leden.
Trainer Nico Sentini (+Edwin van Dijk)
Geen training: Herfstvakantie (20-10 t/m 26-10), kerstvakantie (22-12 t/m 4-1)
Planning zaterdagen
Datum
Activiteit
25-aug Zomervakantie
1-sep Alleen training
8-sep Speelweek competitie (1) + Ouder/kindtoernooi
15-sep Speelweek competitie (2)
22-sep Speelweek competitie (3) + training
29-sep Speelweek competitie (4) alleen training
6-okt Speelweek competitie (5) alleen training
13-okt Speelweek competitie (6) + training
20-okt Geen training i.v.m. herfstvakantie
27-okt Vriendentoernooi
3-nov Speelweek competitie (7) alleen training
10-nov Training + Open dag + P-Day
17-nov Speelweek competitie (8) alleen training
24-nov Speelweek competitie (9)
1-dec Speelweek competitie (10) + training
8-dec alleen training + actviteit (afsluiting seizoen)
15-dec KTTF
22-dec Geen training i.v.m. kerstvakantie
28-dec Oliebollentoernooi

Planning 'interne' toernooien
Datum
Activiteit
8-sep Ouder/kind toernooi
20-okt Gesloten
27-okt Vriendentoernooi
10-nov Open dag + P-Day
8-dec Afsluiting seizoen
15-dec KTTF
22-dec Gesloten
28-dec Oliebollentoernooi
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Najaarscompetitie Jeugd

vijf uit en vijf thuis. Dat kan bij de starters wel eens
iets anders zijn, omdat je de 2e competitiehelft niet
dezelfde tegenstanders hebt. Daar wordt de allerlaatste wedstrijd van het seizoen altijd met alle teams van
alle verenigingen in de starters competitie in één zaal
gespeeld.
Als er bijv. 20 teams spelen in de starterscompetitie,
dan wordt er de laatste wedstrijd gespeeld om de
plaatsen 1 t/m 20, dus dat is dan in een grote zaal en
dan heb je dus meestal één uitwedstrijd meer, maar
dat is altijd wel heel leuk.

Het is weer tijd om wat te schrijven voor de Voltreffer,
het nieuwe competitieseizoen gaat weer beginnen.
Het is alweer de najaarscompetitie. We starten ook
deze keer met drie teams, net als vorig seizoen, we
starten nu met één team in de 6e klasse en twee
teams in de startersklasse.
Het 1e team start net als vorig seizoen met drie spelers. In dit team zijn twee spelers hetzelfde gebleven.
Eén speler is daar gestopt met tafeltennis, dus moest
er worden geschoven met een speler uit een ander
team. Dat is gelukt, dus hadden we weer een compleet team. Dit team bestaat nu uit Katja Rebel en
Marvin van Heesewijk en is aangevuld met David Robbers uit team 2. Dat kon, omdat dit team uit 5 spelers
bestond. Zij kunnen dus weer met een compleet team
starten aan deze competitie.
Ook team 2 start nu met vijf spelers. Dat zijn dezelfde
namen als de vorige competitie, alleen nu zonder David. De oudgedienden in dit team zijn Aimée v/d Brink,
Davey Kooij, Chris Bunschoten en Max Geurts. Vlak
voor de start is Esmée Folkers aan dit team toegevoegd.
Het is bij de starters niet beslist noodzakelijk dat het
team uit drie personen bestaat, er mag daar ook met
twee spelers worden gespeeld, maar met drie is natuurlijk leuker. Het kan natuurlijk ook wel eens gebeuren (hopelijk niet te veel) dat een speler van team 2
moet invallen in team 1 als daar een keer een speler
niet kan, want in deze competitie moeten er eigenlijk
wel altijd drie spelen.
Ook team 3 komt uit in de startersklasse, en ook zij
spelen normaal met 3 spelers. Dit team speelt in zijn
geheel voor de eerste keer competitie. Ik hoop dat ze
het heel leuk gaan vinden. Dit team wordt vertegenwoordigd door Jesse v/d Brom, Matthew Kooij en
Elmer van Brederode. Ook hopen wij dat we weer
voor alle teams een vaste begeleider kunnen vinden;
dat is natuurlijk altijd het mooist. Maar wel hopen wij
dat we altijd, indien nodig, een beroep kunnen doen
op een van de ouders/verzorgers om een keer te rijden.

De thuiswedstrijden beginnen altijd om 12 uur. De
uitwedstrijden zijn verschillend, maar dat staat in je
competitieboekje.
Zorg altijd dat je goed op tijd aanwezig bent, zowel
thuis als uit, want dan kun je nog even inspelen. En
dat is altijd wel lekker voor de wedstrijd.
Veel meer weet ik op dit moment nog niet te schrijven. De competitie moet nog beginnen, dus is er nog
weinig gebeurd.
Ik en de hele commissie hopen dat jullie een fijn en
sportief seizoen hebben en dat jullie het allemaal leuk
zullen vinden. Misschien dat we weer een beetje gaan
groeien als vereniging zodat we weer wat meer teams
zullen krijgen in de competitie.
Namens de Technische Commissie Jeugd,
Peter v/d Broek
Sport- en Speldag
23 juni was het dan eindelijk zover! Sport- en Speldag
van de T.T.V. Huizen voor alle jeugdleden.
Helaas door de weersvoorspellingen moest de organisatie in de laatste dagen de planning nog aanpassen
m.b.t. het middagprogramma maar met hulp van diverse mensen is het allemaal gelukt.
Alle (actieve) jeugdleden hadden zich ingeschreven
voor de hele en/of deel van de dag en stonden dan
ook te trappelen van ongeduld om om 10.00u te starten. Ook de diverse ouders vonden het erg interessant
om deze dag mee te maken, maar helaas het is een
dag voor de jeugd, dus na het openingswoord werden
de kinderen meegenomen naar buiten. De ouders
bleven verbaasd achter, met hun kopje koffie in de
hand. 

In de thuiswedstrijden is daar meestal wel wat voor te
regelen, maar ook daar is het leuk als er een vaste
begeleider is, want daar gaan ze aan wennen.
Het is bij de starterscompetitie anders geregeld dan
bij de reguliere competitie. Deze begint bij de 6e klasse.
In de starterscompetitie worden er twee halve competities gespeeld en spelen zij minder wedstrijden; zij
spelen per week vijf wedstrijden en in de regulierencompetitie zijn dat er tien. Maar de totale competitie
bestaat voor allemaal uit tien wedstrijden, waarvan

Van 10.00 tot 11.00u stond een bijzonder opwarmuurtje op de agenda. In het park werden allerlei spellen
en bewegingsoefeningen gedaan. Van kruiwagenrace
tot oefeningen met de ‘speedladder’.
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Een mooie start van wat later bleek een heel erg gezellig en geslaagde dag!

Terwijl iedereen even aan het genieten was van hun
zelf meegebrachte lunchpakketje werd er door de TCJ
weer wat drinken uitgedeeld.
Zo rond half 1 was de lunch alweer afgelopen want we
moesten door naar het volgende onderdeel…
zwemmen. Op naar Bussum, de Zandzee. Dank aan
iedereen die even heen en weer wilde rijden. 
In het zwembad een aantal spellen gedaan en verder
veel ruimte om lekker met elkaar te spelen in het
water. Natuurlijk, bij zwemmen hoort natuurlijk ook
lekkere dingen: snoepjes/chips en wat drinken… dus
ook daar was aan gedacht.
Na 2½ uur lekker het zweet van de ochtend
weggewerkt te hebben, was het alweer tijd om
richting TTV Huizen te gaan, want om 16.00u stond
het volgende programma alweer op de planning.
De zaal stond vol met kleine, grote en aparte tafels en
een afgeschermd deel waar de ‘superstars’ ook hun
spellen konden doen.
Na een klein uurtje tafeltennisspelletjes waren de
meeste kinderen wel beetje moe van de dag.. best
vreemd, haha.

Om 11 uur even snel wat drinken in de kantine en
daarna werd de groep in twee delen gesplitst. De
tafels stonden allemaal klaar en werd er een
tafeltennistraining gegeven. Verschillende oefeningen
en opdrachten werden gedaan van de ‘Table Stars’
gedachte. Erg leuk om met de hernieuwde kennis (alle
jeugdtrainers hebben clinic Table Stars gevolgd van de
NTTB ) weer nieuwe creatieve oefeningen te
verzinnen.
Gelukkig werd het ook 17.00 uur, en jawel, het laatste
onderdeel stond op het programma: lekker eten en
drinken en vooral uitrusten van deze inspannende
dag.
Rond 18.00u was de eerste Sport- en Speldag van de
T.T.V. Huizen afgelopen en ga ik ervan uit dat we dit
volgende jaar weer gaan organiseren als afsluiting van
het seizoen. Het was een erg leuke, sportieve en
vooral gezellige dag met alle jeugdleden.
Via deze weg wil ik iedereen nogmaals bedanken die
meegeholpen heeft (Ik ga expres geen namen noemen
omdat ik dan vast weer iemand vergeet). Dank jullie
wel!

Om 12 uur was het voor de meeste kinderen wel even
PFFFF, hehe, we mogen even zitten. 

De T.C.J. (foto’s: TTV Huizen)
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