De Voltreffer
54 e jaargang

Sinds 1966 het clubblad van
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Van de redactie
Voor u ligt het decembernummer van de
Voltreffer. Helaas niet met de inhoud zoals
u gewend bent, want uitslagen van de
competitie of van toernooien zijn maar
mondjesmaat te vinden vanwege de
Corona maatregelen. Alleen de jeugd
mocht doorgaan en hun bijdrage zult u dan
ook terugzien.
Gelukkig weten velen nog wel de weg naar
onze vereniging te vinden. In tegenstelling
tot vele andere sporten mag er wel
getafeltennist worden. We missen echter
wel de gezelligheid, het drankje na het
spelen, het praatje aan de bar, de 3e helft,
het samenzijn. We hopen dat 2021 ons
weer een ander beeld zal geven. Misschien
in “het nieuwe normaal” maar toch met de
gezelligheid die onze vereniging kenmerkt.

Van de voorzitter
Het is al weer december en hoewel er
gelukkig door flink wat leden regelmatig
een balletje wordt geslagen voelt het toch
een beetje dat we als vereniging in een
soort winterslaap zitten. Ik had gehoopt
dat we half december al weer wat meer
zouden kunnen maar dat zit er helaas nog
niet in. We zullen ons moeten richten op
2021.

Deze Voltreffer is de laatste keer van de
hand van Joost de Kleijn. Zoals iedereen
waarschijnlijk wel weet gaat Joost onze
vereniging verlaten en verhuist hij met zijn
gezin naar het noorden van het land. Bij
deze wil ik Joost bedanken voor het werk
dat hij voor ons heeft gedaan, zowel in
P.A.C. als in de redactie van de Voltreffer.
Dankzij Joost heeft de Voltreffer een ander
uiterlijk gekregen. Het ga je goed, Joost!

Veel leden die ik spreek vragen zich af wat
er met de competitie gebeurt. De NTTB
geeft tot nu toe aan dat ze graag de
afgebroken najaar competitie willen
afmaken zodra dat kan, maar zolang niet
bekend is wanneer dat kan zullen we
moeten afwachten.

Als laatste wenst de redactie iedereen hele
fijne feestdagen en heel veel leesplezier.

Wel hebben we onlangs nog hoog bezoek
gehad. En nee, niet van Sinterklaas. Niek
Meijer, de burgemeester van Huizen had
ons een bericht gestuurd om eens kennis
te maken. Hij is nog relatief nieuw hier en
wil graag zo veel mogelijk mensen en
verenigingen in Huizen leren kennen. Frank
en ik hebben staand in een lege kantine
een leuk gesprek met hem gehad. Hij was
heel geïnteresseerd hoe wij het als
vereniging doen, niet alleen in de corona

De redactie
Joost de Kleijn en Geert Molenaar
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tijd. We hebben hem natuurlijk
geprobeerd over te halen om bij TTV
Huizen te komen spelen, maar hij gaf aan
dat hij aan hardlopen doet. Hij vlogt ook
regelmatig (via de Facebook pagina van
Gemeente Huizen). Als we leuke
evenementen organiseren mogen we hem
altijd uitnodigen gaf hij aan.

Vanaf maandag 4 januari gelden weer de
reguliere speeldagen en tijden.
Blijf gezond, kom tafeltennissen als je je
daar goed bij voelt en alvast hele fijne
feestdagen!
Lennard

Over leuke evenementen gesproken, daar
hebben we er de laatste tijd niet zo veel
van. Ook het jaarlijkse traditionele
oliebollen toernooi zal dit jaar helaas niet
door kunnen gaan. Voor de senioren
althans. Voor de jeugd wordt er in
samenwerking met de Buiten Schoolse
Opvang wel een leuk oliebollentoernooi
toernooi georganiseerd op 30 december.
Om het jaar toch af te sluiten met een
‘soort van’ evenement gaan we de
online TTV Huizen Oudejaars ClubQuiz organiseren. Hoe we dit precies vorm
gaan geven en welke online apps we
daarbij gebruiken zijn we nog aan het
uitzoeken. Reserveer in ieder geval
vast woensdag 23 december van 20.00 –
21.30 uur in je agenda. Uitnodiging en
details volgen!
Voor diegene die willen tafeltennissen,
hierbij de dagen dat we open zijn in de
laatste 2 weken:





Dinsdag 22 december: Vrij spelen
senioren
Woensdag 23 december: 65+ club
Dinsdag 29 december: Vrijspelen
senioren
Woensdag 30 december: Jeugd
Oliebollentoernooi
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T T V

HUIZEN

UITNODIGING

ALGEMENE LEDEN VERGADERING
TAFELTENNISVERENIGING
HUIZEN

Maandag 29 maart 2021
“DE KLOEF”
20:00 uur
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Kerstmenu

Maak halve plakjes geitenkaas en wikkel er
de courgettelinten omheen. Bestrooi met
de pijnboompitten.

Vindt u het ook altijd zo moeilijk om te
bedenken wat te eten met de kerst?
In deze Voltreffer vindt u een makkelijk en
gezond kerstmenu.

Extra (techniek)training voor competitie
spelers jeugd.

Gegrilde courgette rolletjes met geitenkaas
en pijnboompitten
Voorgerecht voor 4 personen

Zaterdag 7 november is er voor de jeugd
competitiespelers een extra (techniek)
training geven door André.
Zes spelers hadden zich hiervoor opgeven.
Het eerste kwartier gingen ze samen met
de recreanten warm lopen om daarna vol
aan de bak te gaan.
Na 1,5 uur trainen kwamen ze moe en
voldaan van de tafels. Een aantal
jeugdleden vroeg of het nog eens kwam,
dus het viel goed bij de jeugd.

Ingrediënten:
1 Courgette
150 gram geitenkaas
30 gram pijnboompitten

Bereidingswijze:
Verhit de grillpan voor.
Maak met een kaasschaaf in de lengte
dunne plakken van de courgette. Gril ze in
ca. 30 sec. per kant gaar in de grillpan.
Breng op smaak.
Rooster de pijnboompitten ca. 3 min. in
een droge koekenpan. Laat afkoelen op
een bord.
-6-
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Tafeltennisvereniging HUIZEN 70 jaar

Op de komende pagina’s een kleine greep
uit het foto archief.

Onder deze noemer kunt u de komende
pagina’s genieten van een kort overzicht
van onze vereniging, die 5 januari 2021
haar 70e verjaardag viert.

Kent u ze nog?
Arie Rebel en Piet Knop? Ilse Tessensohn,
die op latere leeftijd weer terug kwam om
landelijke dames te spelen en een topper
was in het Nederlandse tafeltennis.

Allereerst gaan de felicitaties natuurlijk uit
naar lid van het eerste uur, Arie Rebel, die
als enige als 1 van de oprichters 70 jaar lid
is!

De uitwisselingen met de S.S.V. Heilsberg
uit Bad Vilbel, de trainingen van de toppers
als (jawel alweer….) Arie Rebel, Robert-Jan
van er Pol, Henk Tax, Marjolein Köller en
natuurlijk Gijs Molenaar.

Arie kwam voor Corona regelmatig een
wedstrijdje op zaterdagmiddag kijken en
even bijkletsen met de aanwezige leden.
Wie had gedacht, dat er op 5 januari 1951
een tafeltennisvereniging opgericht zou
worden, die voor heel veel mensen zoveel
plezier en gezelligheid zou geven? Arie
Rebel en de zijnen mogen trots zijn op wat
er ontstaan is.

Maar ook de feestjes en evenementen
voor zowel senioren als jeugdleden.
Feestavonden, dropping, playback shows,
disco-avonden, Vossenjachten,
jubileumfeesten.
De kampioenen bij de competitie of bij de
toernooien, zoals Edwin van Dijk, Jurriaan
Dekker, Kees Harmsen, Patrick Visser,
Monique Kievith en Jerry van Leeuwen,
allemaal toen nog jeugd. De winnaars van
vooral het Phoenixtoernooi, maar ook
andere toernooien. Kent u ze nog?

70 jaar sport
70 jaar tafeltennis
70 jaar gezelligheid
70 jaar vriendschappen
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En dan zomaar een greep uit de historie
van 70 jaar tafeltennisvereniging Huizen.
Wist u dat:
-

-

-

-

-

-

-

-

de familie Tessensohn Huizen voor
de eerste keer tot grote hoogten
brachten
de supporters met een
vrachtwagen naar uitwedstrijden
vervoerd werden
Jaap Roeten, Ruud Jongerden, Jan
Visser, Chris van Leeuwen, Rien van
der Putten, Henk van der Hulst en
vele anderen de vereniging in de
jaren 80 en 90 groot hebben
gemaakt
dat de tafeltennisvereniging Huizen
met 330 leden de grootste
vereniging van Neerland was
de verenigingsprijs van de (toen
nog) Gooise Kampioenschappen
diverse malen door ttv Huizen werd
gewonnen (m.n. vanwege de
resultaten bij de jeugd)
er vele interlands zijn gehouden in
Sportcentrum de Bun, die
georganiseerd werden door de ttv
Huizen
de Voltreffer in januari 1964 het
levenslicht zag

-

-

-

we sinds 1977 in onze huidige
accommodatie spelen
daarvoor de Schoolstraat,
Trompstraat en Koers de zalen
waren waar gespeeld en getraind
werd
de dames van Huizen in 1988 1e
divisie speelden
de huidige 65plus club in 1987
werd opgericht door (alweer) Arie
Rebel
Wini de Waal Nederlands
Kampioene werd bij de 50plussers.
Zij is tot op heden nog de enige
Nederlands Kampioene, die Huizen
heeft gehad.
Gijs Molenaar record clubkampioen
is

Zo kunnen we nog wel uren doorgaan.
Tafeltennisvereniging Huizen:

Gefeliciteerd met je 70 jarig
jubileum
Geert
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Vriendentoernooi 2020

Bij de competitiespelers:
1. Benjamin en Wei Li (beide
competitiespelers, dus met
dispensatie)
2. Esmeé en Noa
3. Aimee en Fabian
4. Milan en Thijmen
5. Stijn en Ali
6. Amanda en Marit

Zaterdag 14 november 2020 was er bij TTV
Huizen het vriendentoernooi voor de
jeugd.
Er waren 11 deelnemende koppels, die
werden verdeeld in recreanten en
competitie. Na 3 uur wedstrijdjes spelen
met zeer leuke partijen konden we de
eindstand opmaken:
Bij de recreanten groep:
1. Gido en Dani
2. Mason en Lucas
3. Jude en Joris
4. Lisette en Anne
5. Sanne en Olivier
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Ingrediënten:
125 gram spekreepjes
500 gram riblappen
50 gram roomboter
500 gram pastinaken
200 gram paddenstoelenmix
1 pakket paddenstoelen (ongeveer 350
gram)
3 laurierblaadjes
1 eetlepel azijn
1 eetlepel appelstroop
Bereidingswijze:

Kerstmenu

Verhit een braadpan met dikke bodem en
bak de spekreepjes 5 min. Snijd intussen
de riblappen in blokjes van 2 bij 2 cm. Voeg
het vlees samen met de boter toe aan de
spekreepjes en bak op middelhoog vuur 5
min. Voeg de bloem uit het
paddenstoelensoeppakket toe en laat 3
min. mee garen. Voeg 600 ml water toe
samen met de laurierblaadjes, azijn,
appelstroop en de bouillonblokjes uit

Voorgerecht al klaar? Dan hier het
hoofdgerecht. Dit gerecht kost wel wat
voorbereidingstijd, want het rundvlees
moet goed gaar zijn. Denk aan vroeger
toen de runderlappen uren op een
petroleumstelletje werden gezet.
Hoofdgerecht voor 4 personen
Runderstoofpotje met groenten

het pakket. Laat met het deksel schuin op
de pan 3 uur stoven op het kleinste pitje.
Schil de pastinaken en snijd ze in stukken.
Maak de paddenstoelen schoon en snijd of
scheur de grote exemplaren in stukken.
Laat de kleine paddenstoelen heel.
Voeg na 3 uur stooftijd de pastinaak en
paddenstoelen toe aan de stoof. Laat nog
1- 11/2 uur stoven zonder deksel op de
pan tot het vlees mals en zacht is en de
stoof mooi gebonden.
Verwijder de laurierblaadjes uit de stoof en
doe de stoof in een schaal. Garneer met de
peterselie uit het soeppakket en serveer.
Geert

- 18 -

Verjaardagen van onze jeugd

Geen jeugdtraining
Op de volgende data zal er geen training
gegeven worden i.v.m. de kerstvakantie.

Liam Kos
Lisette van Wiel
Guido van der Vlies
Sanne Eckhart
Wei Li de Lange
Ali Andron
Elmer van Brederode
Amanda Robbers
David Robbers
Benjamin Overstegen
Stijn Harmsen
Luca de Ronde
Jude Flowerree
Esmee Folkers

December 2020
Zaterdag
Dinsdag
Donderdag

19 december 26 december
22 december 29 december
24 december 31 december

We starten in het nieuwe jaar op zaterdag
2 januari de zaterdag training starten om
10:00u.

4 februari 2009
4 februari 2011
17 april 2009
21 april 2010
15 mei 2008
15 mei 2007
22mei 2007
28 mei 2010
6 juli 2007
6 juli 2008
27 juli 2012
5 augustus 2010
13 augustus 2012
19 augustus 2009

Allemaal een hele fijne verjaardag
toegewenst

Iedereen een heel fijne kerstvakantie!!
Namens de T.C.J.
Maarten Robbers
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TTV Huizen woordenkraker
Voor de echte puzzelaar een pittige woordenkraker om je in vast te bijten. Probeer alle
namen terug te vinden. Een combinatie van recht en schuin is allemaal mogelijk, inclusief
soms zelfs overlap van de letters met een andere naam. Ik heb alvast 1 naam voorgedaan om
goed te kunnen zien hoe de letters aan elkaar verbonden kunnen zijn. De letters die
uiteindelijk niet worden gebruikt vormen samen een woord welke bekend is in de
tafeltennissport. Stuur je oplossing in per email naar: rsbunschoten@gmail.com
Uiterlijke inleverdatum is 31 januari 2021. Onder de juiste inzenders zal 1 winnaar worden
getrokken, welke een leuke tafeltennis prijs wint!
ANDRE REBEL
BERT VAN DER ZWAAN
BRAM GERRITSE
CEES LAM
DANNY HARTHOORN
EDWIN VAN DIJK
FRANK BILIUS
FRANK HAGEN
GEERT MOLENAAR
GIJS MOLENAAR
HANS LE POOLE
HENNY DEKKER
INGEBORG REBEL

IRMA DE HEER
JOHN OUDERDORP
JOOST DE KLEIJN
JURRIAAN DEKKER
KEES HARMSEN
LENNARD VAN LEUVEN
MARCEL MOLENAAR
MARCO VAN DER POL
MONIQUE KIEVITH
NICO LUIKS
NICO SENTINI
NICOLE VAN BEURDEN
PATRICK VAN DIJK
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PATRICK VISSER
PAUL DEKKER
PAUL VAN ZOMEREN
PETER KEIJER
PIETER BOSCH
PIETER KOS
ROB BARENDREGT
ROBERT BUNSCHOTEN
ROBERT SMIT
RUBEN LAM
RUBEN TEMPELAARS
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Oliebollen toernooi jeugd
Ook dit jaar zal, volgens traditie, weer het
Oliebollentoernooi georganiseerd worden.
Helaas kan dat vanwege de Corona
maatregelen niet, maar voor de jeugd kan
dit evenement wel doorgaan.
Het Oliebollentoernooi is een handicap
toernooi, waarbij zwakkere spelers of
speelsters een voorsprong krijgen op
sterkere spelers of speelsters. Zodoende
heeft iedereen evenveel kans op de
eindoverwinning. Voor dit toernooi is er
een wisselbeker en kan David Robbers
deze voor de 3de keer op rij winnen?
Dus geef je kinderen op voor dit unieke
toernooi, neem vriendjes en vriendinnetjes
mee, buurjongens en buurmeisjes, neefjes
en nichtjes. Iedereen onder 18 jaar is
welkom en heeft kans om te winnen!
Op woensdag 30 december.
Deelname is gratis.
Het toernooi begint om 10:00u, de zaal is
vanaf 9:00u open, graag om 9:30u
aanwezig i.v.m. mutaties.
De uiterlijke inschrijvingsdatum voor de
jeugd is dinsdagavond 29 december
00:00u.
Inschrijving is alleen per mail,
tcj@ttvhuizen.nl
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Kerstmenu
Na het heerlijk stoofvlees gaat een lekker
en simpel toetje er zeker ook in.

Bereidingswijze:

Stroopwafelijs met frambozen

Hak de stroopwafels fijn
Haal het ijs 5 minuten voor bereiding uit de
vriezer
Spatel het stroomwafelkruim door het ijs en
zet het ijs 30 minuten terug in de vriezer
Maak bij opmaak mooie bollen en leg ze in
mooie glazen of schaaltjes. Voeg de
frambozen toe en schenk de karamelsaus
erover.
Geert

Gerecht voor 4 personen
Ingrediënten:
250 gram slagroomijs
125 gram frambozen
6 eetlepels karamelsaus
2 stroopwafels
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Nederlands succes in de Champions
League!

Het toernooi werd in Linz gespeeld. Berlin,
dat de Champions League ook in 2012,
2014, 2016 en 2017 won, won drie
groepsduel s en was in de halve finales
Metz de baas.

Waar de Nederlandse voetbalclubs dit
seizoen geen grootse resultaten weten te
bereiken in de Champions League is er
onlangs wel Nederlands succes behaald in
de Champions League tafeltennis.
Weliswaar niet door een Nederlands team
maar wel door belangrijke Nederlandse
inbreng.

Dankwoord van de invliegfries
In de zomer van 2016 verruilde ik het
Friese Heerenveen voor een optrekje in
het mooie Huizen. Ik tafeltennis vanaf
2003 en ik vond dat ik daar in mijn nieuwe
woonplaats een vervolg aan moest geven.
Bij TTV Huizen kon ik rekenen op een zeer
warm welkom.
De najaarscompetitie van 2016 begon voor
mij met een thuiswedstrijd tegen ATC. Ik
mocht meedoen in team 7 wat naast mij
werd vertegenwoordigd door Cees Lam,
Kees Visser, Nicole van Beurden en
niemand minder dan Rob Barendrecht. Bij
binnenkomst van de tegenstander wist Gijs
Molenaar mij te introduceren als
“invliegfries”. Die avond was ik goed voor
een hattrick wat helaas geen voorbode was
voor de rest van dat seizoen. In de
afgelopen jaren heb ik naast
bovengenoemde spelers ook teams mogen
vormen met Robert Smit, Ruben
Tempelaars, Kees Harmen en niet te
vergeten de gebroeders Tax.

Tafeltennisster Britt Eerland heeft met
haar club TTC Berlin Eastside de
Champions League gewonnen. In de finale
won de Duitse club met 3-2 van Linz AG
Froschberg uit Oostenrijk.

In de eindstrijd nam Eerland de derde
partij voor haar rekening. Ze won met 116,11-8,11-8 van Bernadette Szöcs
(winnares Europese top 16 in 2018 en
verliezend finalist Europese top 16 in 2019)
en zette haar ploeg op een 2-1 voorsprong.
Nina Mittelham, die haar eerste partij
verloren had, bezorgde de Duitse ploeg de
overwinning door in een thriller met 3-2
van Margarita Pesotska te winnen.

Ik heb met veel plezier deelgenomen aan
de competitie. Gezelligheid en lol stond
voorop. Natuurlijk altijd bloed fanatiek
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maar naar een paar biertjes en een lekkere
vette hap waren wij een teleurstellende
uitslag ook snel weer vergeten.

Hoewel mijn vrouw en ik de afgelopen
jaren met veel plezier in Huizen hebben
gewoond, begonnen wij de laatste tijd
steeds meer de drang te voelen om terug
te willen naar het hoge noorden. Terug te
gaan naar onze vrienden en familie. Dit
gevoel is in dit zeer turbulente jaar alleen
maar versterkt door de geboorte van onze
tweeling en het overlijden van mijn vader.

In de voorjaarscompetitie van 2020
stonden wij er eindelijk zo goed voor dat
we een grote kans maakten op promotie
naar de 2e klasse. En toen kwam helaas
Corona en ging het hele feest niet door.

Wij voegen de daad bij het woord. Wij
hebben een mooi huis gekocht in het
Noorden waar wij in januari de sleutel van
krijgen. Met het verlaten van Huizen
verlaat ik ook, met lichte tegenzin, TTV
Huizen. Ik ben zeer dankbaar dat ik de
afgelopen 4 ½ jaar lid heb mogen zijn van
TTV Huizen. Ik heb leuke mensen mogen
ontmoeten en kijk terug om een
fantastische tijd. Ik kan niet anders zeggen
dan dat ik ontzettend genoten heb!

Naast de competitie heb ik de afgelopen
jaren vele gezellige avonden mogen
beleven op deze mooie bruisende
vereniging waar ook met enige regelmaat
een andere activiteit werd georganiseerd
dan tafeltennis. Ook heb ik de afgelopen
jaren ook waarde mogen toevoegen aan
de PAC wat altijd erg gezellig was. Het
absolute hoogtepunt in mijn tijd bij TTV
Huizen was natuurlijk het winnen van het
prestigieuze en meest belangrijke toernooi
van de club. Namelijk het
oliebollentoernooi! Hoewel….. het
knotsgekke uitstapje met een gezellige
afvaardiging naar Delfzijl was ook een
mooie ervaring.

Ik zeg bewust tot ziens omdat ik er van
overtuigd ben dat ik nog wel eens langs
kom om weer te mogen proeven aan de
gezelligheid van deze mooie club!
Joost de Kleijn
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