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Vanuit het bestuur 

 
Dit stuk schrijf ik net nadat de 
Basisscholenkampioenschappen dit weekend gespeeld 
zijn. Met bijna 50 deelnemers was er een mooie 
opkomst, waar zowel in de ochtend als in de middag 
hard werd gestreden voor de medailles, het deed me 
goed om te zien dat de arbeid van onze vrijwilligers 
heeft geresulteerd in dit mooie deelnemersveld. De 
scholenprijs werd uiteindelijk gewonnen door de 
Beatrixschool. Een mooi samenwerkingsverband 
tussen de Tafeltennisverenigingen Bijmaat en Huizen, 
in samenwerking met Sportief Huizen.  
 

 
 
Eind december staat altijd een traditie centraal binnen 
onze vereniging: het Oliebollentoernooi.  
We trappen af met het Oliebollentoernooi niet-leden 
voor volwassenen, wat wordt gehouden op 
donderdagavond 27 december, aanwezig om 19.45 
uur en aanvang toernooi 20.00 uur. Daarna op vrijdag 
28 december overdag het Oliebollentoernooi Jeugd 
voor zowel leden en niet-leden, 09.30 uur aanwezig 
en daadwerkelijke start toernooi om 10.00 uur. En als 
toetje vrijdagavond 28 december het 
Oliebollentoernooi voor volwassenen. Aanwezig om 
19.45 uur en start om 20.00 uur en finish traditioneel 
in de kleine uurtjes.  
 

De najaarscompetitie is weer afgelopen. Niet al te veel 
kampioenen, maar wel één belangrijk kampioenschap. 
Onze eerste herenteam wist met overmacht 
kampioen te worden in de hoofdklasse van de afdeling 
en keert na precies één jaar afwezigheid weer terug in 
de landelijk spelende derde divisie.  
 
De voorjaarscompetitie zal eind januari weer van start 
gaan. Belangrijk om hier te noemen is dat we een 
vierde jeugdteam hebben kunnen creëren (een 
compleet meisjesteam). Dus elke competitie zaterdag 
bijna een zaal vol met competitie, we gaan de goede 
kant op!  
Speciaal bij de seniorencompetitie om te vermelden is 
dat we naast de reguliere competitie ook met drie 
duo-teams gaan uitkomen op de dinsdagavond. Dit 
betekent in de praktijk dat tijdens de vijf 
thuiswedstrijd dinsdagen zaal 1 bezet is met drie 
competitietafels, maar gelukkig hebben we een naast 
de overige tafels in zaal 1 nog een complete 2e   zaal in 
de aanbieding om te kunnen vrijspelen. 
 
Vanuit het sponsorvlak positief nieuws: De Groot 
verzekeringen & hypotheken heeft het 
shirtsponsoringcontract weer voor een jaar verlengd. 
Vanuit het bestuur zijn we content dat De Groot de 
vereniging al jaren trouw ondersteund, hartelijk dank 
hiervoor. 
De seniorencompetitie heeft slagen gemaakt met hun 
visieplan en connectie gemaakt met het al bestaande 
visieplan voor de jeugd. Momenteel worden de laatste 
puntjes op de i gezet. Na de Algemene Leden 
Vergadering zal er tijd worden gereserveerd om het 
visieplan te presenteren.   
Het bestuur van de TTV Huizen wenst u prettige 
feestdagen en een gezond en sportief 2019. Wij zien u 
graag op de Nieuwjaarsreceptie op donderdag 3 
januari vanaf 20.00 uur om het nieuwe tafeltennisjaar 
te openen.  
 
Namens het bestuur, 
Robert Bunschoten, voorzitter TTV Huizen 
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Vanuit de T.C.J. 
 
 

29 oktober - Vriendentoernooi  
 
Afgelopen zaterdag was er bij TTV Huizen het jaarlijkse 
vriendentoernooi voor de jeugd. Ondanks dat het 
weer weer redelijk was, kwamen er toch nog zes kop-
pels opdagen. Na drie uur spelen met zeer leuke par-
tijen konden we de eindstand opmaken: 
 
6e werd team Kaylee van Dijk en Amanda Robbers, 5e  
werden Elmer van Brederode en Niels; Jesse van de 
Brom en Duncan werden 4e. Bij de laatste speelronde 
waren er drie teams gedeeld eerste. Tot het laatste 
moment was het spannend, maar uiteindelijke ging de 
eerste plek net als vorige jaar naar David Robbers en 
Wick Hagen, 2e werden Aimée van den Brink en Kim-
berly, Millan en Samuel werden 3e. 

 
 

11 november - Open dag & P-day 
 
Om 15:00 was de aftrap voor de P-day van onze eigen 
jeugd. Ze moesten Papier, Potlood, Plezier en Prima 
eetlust meenemen voor een zeer gezellige middag. 
Deze middag werd geleid door Maarten Robbers. Alle 
kinderen moesten binnen bepaalde tijd zoveel moge-
lijk punten halen op verschillende onderdelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In totaal deden er acht kinderen mee, va wie één die 
binnen kwam lopen vanwege de open middag die we 
hadden. Na anderhalf uur spelletjes gedaan te hebben 
konden we alle punten gaan optellen. 
 
Als laatste geëindigd was Thomas met 234 punten, 
Amanda Robbers met 257 werd 7e, 6e werd Matthew 
Kooij met 334 punten, 5e werd met 431 punten Aimée 
van der Brink, 4e David Robbers met 546 punten; hij 
had ook die dag een toernooi in Hoorn, waar hij 4e 
werd in poule. Elmer van Brederode werd 3e met 738 
punten even leek het erop dat Chris Bunschoten de 
winst ging pakken (1434 punten), maar op laatst trok 
Jesse van der Brom een eindsprint en haalde een sco-
re van 2024 punten. 
 
Om 17.00 uur stonden er een paar flinke stapels Pan-
nenkoeken klaar (door enkele moeders gebakken), die 
gretig aftrek vonden bij zowel de kinderen als de aan-
wezige vrijwilligers en ouders. Een lekkere maaltijd als 
afsluiting van een gezellige middag. 
 
 

Afsluiting tafeltennisseizoen 
 

Zaterdag 8 december gingen we met 14 kinderen en 3 
begeleiders richting het bowlingcentrum in Huizen. De 
ene helft ging met de fiets en de andere met de auto. 
(Vervolg tekst p. 9) 
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Van alle groepen die wij hebben, de superstars, recre-
anten en competitie gingen we 1,5 uur bowlen.  
De kinderen onderling hadden goed naar hun zin. Zelf 
hadden ze de groepjes gevormd en dat zonder ruzie 
onderling. Dat is wel bijzonder want de jongste is 4 en 
oudste 15 jaar. 
 

 
 
Na een uur bowlen kregen de kinderen een beetje 
trek, dat was niet gek want er waren meer groepen 
aanwezig en die gingen daar ook eten dus de patat 
luchten waren dus zeer aantrekkelijk.  
Maar wij gingen alleen bij ons op de club eten, toen 
we terugkwamen stond de tafel al gedekt door (Tanja) 
en op een krukje stond Ingeborg de patat te bakken in 
de keuken.  
 
Nadat de kinderen al snel klaar waren met eten had-
den ze nog een beetje energie over en gingen daarna 
zich uitleven in de zaal.  
 
Wij van de T.C.J. hadden een makkie, namelijk de sta-
tigere Matthijs Robbers: hij moet vanuit school 9 uur 
een maatschappelijke stage lopen en wat is het niet 
leuker om dat bij  TTV Huizen te doen. Hij mocht eerst 
de jongste groep begeleiden met bowlen en bij tafel-
tennis schoonmaken.  
 
Tegen de klok van 7 uur kwamen de eerste ouders 
binnen en onder genot van een bakkie koffie konden 
de kinderen iets langer uitrazen in de zaal.  
Kwart over 7 gingen we toch maar naar huis, na een 
gezellige middag/avond.  
 
De T.C.J. wil alle kinderen bedanken, want zonder 
jullie hebben wij geen jeugdafdeling.  
Ook willen wij de leden van de Club van 25 bedanken, 
mede door hen konden wij deze zeer gezellige afslui-
ting organiseren.  
 
Namens de T.C.J., 
 
André, Peter, Gijs, Maarten, 
De trainers Nico en Edwin 

Najaarscompetitie 2018 
 

De najaarscompetitie zit er weer op, de laatste wed-
strijden zijn weer gespeeld op 1 december. Het was 
een hele drukte in de zalen. We hadden 2 zalen nodig 
om alle teams onder te brengen. De finale van de star-
terscompetitie werd bij ons gespeeld, dus waren er 10 
tafels nodig; dat was ook best wel gezellig. 
Er was ook nog een wedstrijd uit de reguliere compe-
titie, dat was team 1 van de jeugd, dus voor hen 
moest ook een tafel vrij worden gehouden. Ook dat is 
gelukt. Het werd op het laatst wel even rommelig en 
rumoerig voor het 1e team, maar ze wonnen wel, dus 
dat maakt weer een hoop goed. 
Er werd door de starters gespeeld om de plaatsen 1 
t/m 16. Het was zoals altijd een hele happening. Hui-
zen werd hier 14e en 16e, dus dat moet nog wel even 
verbeteren, maar daar wordt aan gewerkt door de 
trainers. Er waren erbij die voor de eerste keer mee-
speelden in de competitie. 
Ons 1e team deed het heel goed in de 6e klasse. Dit 
team eindigde dan ook op de 2e plaats. Ook in het 
nieuwe seizoen gaan ze allemaal weer door. Dat is dus 
heel mooi. Wel is het zo dat hier Katja Rebel en Chris 
Bunschoten niet altijd mee kunnen spelen. Katja zit 
ook nog op scouting en Chris op voetbal, en dat is ook 
allebei op zaterdag natuurlijk, dus is het af en toe 
even zoeken wie er kan spelen. Maar ook dat gaat wel 
weer lukken. 
Nou begint David Robbers de laatste tijd wat moeilijk 
te doen, want hij moet af en toe even naar Laren, 
want daar helpt hij dan bij het zwemmen, en ook dat 
is op zaterdag. Maar dat is nog wel te regelen, name-
lijk door de speelvolgorde iets aan te passen. 
Marvin van Heesewijk kan meestal wel gewoon spelen 
de percentages kwamen er best wel redelijk uit. Het 
kan natuurlijk altijd iets beter maar dat is een kwestie 
van goed trainen. 
David Robbers kwam op 65% Marvin kwam als 2e, hij 
bleef steken op 48% en Katja haalde 24%. 
Hier kon je zien dat er in de laatste wedstrijden al 
weer beter werd gepresteerd dan in het begin. Soms 
werden er ook wedstrijden op het kantje verloren. 
 
Huizen 2 kwam uit in de startersgroep waar zij in het 
totaalplaatje van de starters uitkwam op plaats 14. 
Het is hier moeilijk om percentages te geven, daar niet 
iedereen hetzelfde aantal enkels speelt en dan geeft 
dat een vertekenend beeld dus daarom doe ik dat 
maar niet. Ze hebben in ieder geval allemaal veel inzet 
getoond en dat is belangrijk. 
Ook de spelers van dit team gaan volgend seizoen 
allemaal door, maar er gaat in dit team wel het een en 
ander veranderen. In team 2 komt een nieuwe speler 
en dit team gaat uitkomen in de reguliere competitie 
in de 6e klasse. Vandaar dat er wat moet worden ge-
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schoven in dit team. Jullie kunnen straks in het laatste 
stukje allemaal zien wat er is veranderd. 
Dit 2e team kwam uit met Aimée v/d Brink en Max 
Geurts. Ook Davey Kooij zat in dit team en Chris Bun-
schoten en als laatste Esmee Folkers. Dit was dus een 
5-mans(vrouw)team. 
 
Ook Huizen 3 kwam uit in de startersklasse. Ook hier 
geldt hetzelfde als bij het andere team in deze klasse: 
de percentages zijn niet eerlijk, dus geef ik die hier 
ook niet. Het is wel zo dat ook zij met veel inzet heb-
ben gestreden en ze hadden er ook plezier in; dat kon 
je merken. Zij zijn dan wel op de laatste plaats geëin-
digd, maar dat is dan maar zo, maar ook zij kregen net 
als alle andere startersteams aan het eind een medail-
le met de plaats waarop ze zijn geëindigd, dus dat 
maakt weer een hoop goed. 
En zij, dat waren Elmer van Brederode, die ook zien-
derogen beter ging spelen, en Matthew Kooij en Jesse 
v/d Brom. En ook zij gaan volgend seizoen allemaal 
door, dus dat is heel mooi. 
 
We gaan het volgend seizoen zelfs starten met vier 
teams, dus toch weer een team meer. Dit, omdat we 
twee nieuwe spelers hebben die competitie willen 
spelen. En dat zijn Milan v/d Blonk en Amanda Rob-
bers; dus weer een Robbers-telg in de competitie. 
Hopelijk zet die aanwas nog even door. Dat zou mooi 
zijn, want daar doen we het toch allemaal voor. 
 
De voorjaarscompetitie start weer op 2 februari en 
alle thuis wedstrijden beginnen weer om 12.00 uur. 
Het is leuk dat we nu ook weer een meisjesteam heb-
ben. Dat is lang geleden dat we dat hadden. 
 
Verder wens ik iedereen een goede Kerst en een fijne 
jaarwisseling toe en tot volgend jaar (en doe voorzich-
tig met vuurwerk). 
Dan nu de teamindeling voor het nieuwe seizoen. 
 
Team 1 6e klas                                 Team 2 6e klas 
David Robbers                                  Aimée v/d Brink 
Katja Rebel                                        Elmer van Brederode 
Marvin van Heesewijk                     Milan v/d Blonk 
Chris Bunschoten                             Max Geurts 
 
Team 3 Starters                                Team 4 Starters 
Davey Kooij                                        Esmee Folkers 
Matthew Kooij                                  Amanda Robbers 
Jesse v/d Brom 
 
Dit zijn de teams voor de voorjaarscompetitie. 
 
Namens de T.C.J., 
Peter v/d Broek   
 

Herfsttoernooi 2018 

 
Op 25 oktober is het recreantenherfsttoernooi gehou-
den, gesponsord door Vertrouwen en Dienstbaar. 
Natuurlijk waren er, voorafgaand aan het starten van 
het toernooi, de nodige onverwachte zaken, enkele 
afmeldingen en, wat vervelender was, een opgebro-
ken zaal door werkzaamheden aan de wandrekken. 
(Henk vroeg zich af, of Frank net zo kwaad op de ge-
meente was als hij  op Henk was toen hij stiekem in de 
tweede, ongehuurde zaal ging spelen. Of zou hij kor-
ting op de zaalhuur geëist hebben.) 
Uiteindelijk werd er gespeeld in drie poules van zeven 
op negen tafels. Drie tafels in zaal één en zes in zaal 
twee. Door afwezigheid van enkele sterke spelers was 
poule A onevenwichtig samengesteld. Van tevoren 
kon men zien dat de strijd om de eerste plaatsen an-
ders zou gaan dan gewoonlijk in poule A. Nu werd Piet 
Versteeg onbedreigd winnaar, terwijl Nico Luiks ver-
rassend tweede werd. Nieuwkomer Marius Hettema 
werd derde en Gerard Rensink vierde. Vijfde werd Ina 
Busscher, zesde Henk Oversteegen en Mark Boelens 
sloot de rij. 
 
In poule B werd Hans Le Poole eerste, gevolgd door 
Ruud Wikkerman, die met Ina van poule ruilde. Derde 
werd Frans Wikkerman, die kansloos in drieën van zijn 
broer verloor. Vierde werd Pim de Keijzer, vijfde werd 
Remco Ockhuijsen, net terug van vakantie in de VS. 
Zesde werd Klaas Schipper en Harry Biessen sloot hier 
de rij. In de C poule werd Johan Sponselee eerste, hij 
gaf alleen een game af aan Rob van Domselaar. Twee-
de werd Erik van Haeften, derde werd knap Jitske 
Veldhuizen, vierde werd Frans van Haeften, vijfde Rob 
van Domselaar (onze sponsor), zesde werd Antonette 
de Vries en Lida Vermeul sloot uitgeput de rij. 
Ondanks de ongezellige entourage in de eerste zaal 
was het een zeer geslaagd toernooi, dat in de derde 
helft nog wel even doorging. Iedereen ging met een 
zak appels voldaan naar huis. 
 
Ina Busscher 
 
 

Landelijk tafeltennis terug in Huizen! 

 

De najaarscompetitie is ten einde en ons vlaggenschip 
is na 1 jaar afwezigheid terug in de landelijke competi-
tie. Voor Huizen 5 liep het slot van de competitie uit 
op een teleurstelling, wat best wel dubieus genoemd 
mag worden. Zodoende kunnen we stellen dat we één 
kampioen en één degradant hebben. 
 
Huizen 1 
Na een stroef begin van de competitie hebben ze la-
ten zien dat ze absoluut de dominantste ploeg waren 
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in de competitie met een voorsprong van 15 punten 
op achterblijver Almeerspin verzekerde Huizen zich in 
speelronde 9 al van het kampioenschap, zodat ze na 
een jaar afwezigheid terug zijn waar ze horen! 
 
Huizen 2 
Met 2 sterke teams in de poule wist het team dat ze 
zich moesten richten op een 3e plek en dat heeft het 
team keurig gedaan, met twee laagvliegers in de poule 
hebben ze geen enkel moment in de problemen geze-
ten en zullen zij in 2019 opnieuw aantreden in de 1e 
klasse. 
 
Huizen 3 
Al bij het bekend worden van de poule-indeling was 
duidelijk dat het een zware opgave zou worden om 
boven de degradatiestreep te komen. Met een sterk 
hoofdklasseteam en meerdere sterke 1e klasseteams 
kwamen ze mede door pech en blessureleed niet ver-
der dan plek 5 in de poule, waardoor ze nu in de 
wachtkamer zitten; vooralsnog een plek in de 1e klas-
se, waar ze eigenlijk ook wel horen naar mijn gevoel. 
 
Huizen 4 
Ondanks dat het team een aantal keren veroordeeld 
was om met invallers te spelen, wist het team zich 
toch redelijk eenvoudig te handhaven met 50 punten 
als 4e eindigen is meer dan genoeg om ook komend 
jaar in de 2e klasse uit te komen. Hopelijk zal het team 
weer volledig compleet zijn en kunnen zij zich mengen 
bovenin. 
 
Huizen 5 
De hele competitie is het team in felle strijd geweest 
met Hilversum voor het kampioenschap in de 3e klas-
se. Door op de voorlaatste speeldag in een recht-
streekse ontmoeting Hilversum in de hol van de leeuw 
volledig weg te blazen stonden zij op poleposition om 
het kampioenschap binnen te slepen. 
Door een knotsgekke laatste speeldag, wat dubieus 
genoemd mag worden, kwamen ze toch net te kort en 
moest het kampioenschap aan Hilversum worden 
gelaten. 
 
Huizen 6 
Voor het team begint het een bekend iets te worden. 
2e eindigen in de poule vooraf wilden ze een gooi  
 
 
 
 
 
 
 
 

doen naar het kampioenschap en zelfs met aanwinst 
Kees in het team, die na behoorlijk wat jaar zijn batje 
van zolder gehaald heeft, lukte het net niet door op 4 
punten achterstand te eindigen. Maar kregen ze wel 
de titel best of the rest. 
 
Huizen 7 
Met een sterk team en twee mindere teams was van 
te voren eigenlijk al duidelijk dat er geen probleem 
zou zijn om minimaal te handhaven, uiteindelijk is het 
team op een 2e plaats terechtgekomen en kunnen ze 
toch tevreden zijn met het geheel. Door op de laatste 
speeldag kampioen Almere United te verslaan, kun-
nen ze die toch mooi in hun zak steken en komend 
seizoen een gooi gaan doen naar het kampioenschap 
in de 4e klasse. 
 
Huizen 8 
Een ervaren team in de 5e klasse liet ook dit seizoen 
zien dat ze simpel in deze klasse thuishoren, met een 
2 plek wisten ze geen bedreiging te vormen voor 
buurman Bijmaat, maar met iets meer geluk kunnen 
zij binnenkort een gooi doen voor het kampioenschap. 
 
Huizen 9 
Als nummer 2 van de duo 6e klasse gepromoveerd 
naar de 5e klasse van de reguliere competitie verliep 
nogal moeizaam voor het team. Met een teleurstel-
lende laatste plek in de poule zullen zij komend sei-
zoen weer hun opwachting gaan maken in de 6e klasse 
en een gooi doen naar het kampioenschap. 
 
Duo Huizen 1 
Een bekend tafereel voor dit team met wederom een 
2e plek in de 3e klasse van de Duocompetitie en ook 
hierin kwamen zij 4 punten tekort om TVS te stoppen. 
Zou 2019 dan echt hun jaar gaan worden en wordt de 
bovenste plek dan ingenomen? Wordt vervolgd… 
 
Duo Huizen 2 
Voor dit team zal het voorlopig het laatste seizoen die 
ze hebben gespeeld voor Huizen. Na 3 competities en 
in hun debuutjaar het kampioenschap te hebben bin-
nengehaald, sloten zij najaar 2018 af met een keurige 
2e plek in de 6e klasse. Bedankt voor de gezelligheid en 
tot in de toekomst, Coen & Katawut. 
  

Voor in de Agenda (zie ook: www.ttvhuizen.nl/agenda.html) 

Wanneer: Wat:  Voor wie: 

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 

4 jan Nieuwjaarsreceptie (v.a. 20.00u) Jeugd & Senioren 

 

http://www.ttvhuizen.nl/agenda.html
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Eindstanden competitie najaar 2018 
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  Tafeltennisnieuws van buiten… 

 

 
 
Wist u het nog… het grote, jonge tafeltennistalent van wie vorig jaar ook een klein stukje in de Voltreffer stond? 
Tomokazu Harimoto, inmiddels 15 jaar, heeft begin december de finale van de World Tour gewonnen. Aan dat 
toernooi deden de beste zestien spelers mee. Dankzij de winst steeg Harimoto naar de vijfde plaats op de 
wereldranglijst.  
 
 

Quizje – deel 2 

 

Wie het weet, mag het zeggen: hoe groot is de kans dat na twee gespeelde sets niet alleen de set- en de 
gamestanden, maar ook het totaalaantal gespeelde punten in evenwicht is? Spoiler: ik weet het ook niet… 
 
Dat overkwam team Lybrae uit Heerlen tegen Fenerbahçe: 
 
“Lybrae Heerlen heeft zich na een ongekende ontknoping verzekerd van een plaats in de kwartfinales van het 
toernooi om de ETTU Cup. De Limburgse tafeltennisters schakelden dankzij loting het Turkse Fenerbahçe uit. 
Heerlen verloor vrijdagavond thuis met 3-1 van Fenerbahçe, na eerder in Istanbul met 3-1 te hebben gewonnen. 
Het gamesaldo bracht vervolgens geen uitkomst (15-15), waarna alle punten werden opgeteld. Maar ook die stap 
leverde geen winnaar op: 280-280 (!). 
 
Reglementair restte de scheidsrechter toen niets anders dan het opgooien van een muntje. De coach van Heerlen 
koos de groene zijde van de munt. Dat bleek de juiste keuze, waardoor Heerlen Europees doorbekert.” 
 
Wil je weten hoe de loting gegaan is? Kijk dan op https://nos.nl/artikel/2260552-bizarre-ontknoping-voor-heerlen-
in-europa-cup-tafeltennis.html. 
 

 

https://nos.nl/artikel/2260552-bizarre-ontknoping-voor-heerlen-in-europa-cup-tafeltennis.html
https://nos.nl/artikel/2260552-bizarre-ontknoping-voor-heerlen-in-europa-cup-tafeltennis.html
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