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De Voltreffer,  
53e jaargang nummer 2 
 

Redactioneel 

 
Op weg naar een nieuwe Voltreffer, op weg naar 
een nieuwe lay-out, op weg naar een nieuwe start. 
Je moet ergens beginnen, dus: We hebben een 
nieuwe redactie! 
 
Joost de Kleijn en ondergetekende hebben de pen, 
typmachine, inbox en computer overgenomen van 
Pieter Bosch, die de redactie met verve de afgelo-
pen jaren heeft gedaan. Pieter, enorm bedankt en 
blij, dat je je vrijwilligerswerk op weer een ander 
vlak wilt voortzetten. 
 
Waar gaan we naar toe? 
Het is uiteindelijk de bedoeling om de Voltreffer 
vanaf 2020 als een soort “glossy” 2x per jaar aan 
te bieden. Een “glossy” met leuke en goede artike-
len, veel tafeltennisnieuws, clubnieuws, wetens-
waardigheden en wist-u-datjes. Wil je ook deelne-
men met een column? Geef je op bij de redactie!  
Heb je een wist-u-datje of andere leuke of minder 
leuke stukken? Op de bar in de kantine staat een 
kopybus, waar iedere bladvulling van harte wel-
kom is. Ook kun je een email sturen naar:  
voltreffer@ttvhuizen.nl  
 
 

 
 
 
 
Veel leesplezier! 
 
Geert 
 
 

 
 
 

 
 
 

Vanuit het bestuur 

 
Na de Algemene Leden Vergadering van eind 
maart is het bestuur van de T.T.V. Huizen gelukkig 
weer voltallig. Hierbij nog even het complete be-
stuur: Technische Commissie Senioren: Ferry de 
Hoogen, Technische Commissie Jeugd: Maarten 
Robbers, Promotie- en Advies Commissie: Geert 
Molenaar, Zaal- en Kantine Commissie: Kees 
Harmsen, Penningmeester, Patrick Visser, Secre-
taris: Frank Hagen, Voorzitter: Robert Bunschoten. 
 
Eind mei hebben we al vereniging echt uitgepakt 
met een ontzettend goed en geslaagd uitje voor de 
vrijwilligers. We zijn met een grote groep naar 
Preston Palace in Almelo geweest waar we geno-
ten hebben van een middagprogramma, diner en 
daar nog een avondprogramma inclusief een op-
treden van Frans Bauer. Robert Smit: Hartelijk 
dank voor het organiseren van dit vrijwilligersuitje.  
En alle vrijwilligers (en natuurlijk ook de vrijwil-
ligers, die niet mee waren met het uitje) bedankt 
voor jullie vrijwilligerswerk voor onze vereniging. 
 
In het voorjaar hebben de jeugdledenwervingsac-
tiviteiten onder de noemer “Met Sport Groot” hun 
vruchten afgeworpen. Een nieuwe lichting enthou-
siaste tafeltennissers is lid geworden van onze ver-
eniging. Op het senioren front ook een nieuwtje: 
we zijn een samenwerkingsovereenkomst aange-
gaan met senioren sportief Fitstars welke als doel 
heeft zoveel mogelijk inactieve ouderen in de ge-
meente Huizen in beweging te krijgen. Na enige 
maanden voorbereiding is deze overeenkomst of-
ficieel gestart vanaf 1 juni en krijgen we hopelijk 
een hoop enthousiaste ouderen op bezoek op in 
eerste instantie de woensdagmiddag, maar moge-
lijk later ook als lid van onze vereniging. 
 
De voorjaarscompetitie is succesvol verlopen. 3 
seniorenteams zijn kampioen geworden en tevens 
heeft het eerste herenteam zich netjes gehand-
haafd in de landelijke 3e divisie,  
Het eerste jeugdteam greep in de laatste wedstrijd 
in een rechtstreeks duel met Hilversum helaas net 
naast het kampioenschap. 
In de bekercompetitie zijn we gestart met 4 teams 
en ten tijde van dit schrijven hebben we nog 1 be-
kerteam over welke inmiddels gevorderd is in de 
knock-out fase tot de kwartfinale! 
Onze jaarlijkse uitwisseling met SVE werd net voor 
aanvang van de bekercompetitie gespeeld. Helaas 
was de opkomst vanuit SVE dit jaar wat minder. 
Het goede nieuws is wel dat na het verlies van de 
wisselbeker vorig jaar dit jaar de wisselbeker weer  
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in ons bezit is gekomen. Fysiek is de beker nog 
niet aanwezig, want SVE was er zo van overtuigd, 
dat zij de wisselbeker zouden behouden, dat ze 
niet de moeite hadden genomen deze mee te ne-
men naar Huizen. 
 
In het bestuur hebben we naar aanleiding van een 
vraag op de A.L.V. uitgebreid navraag gedaan en 
gesproken over hoe om te gaan met de veiligheid 
van spelende kinderen in zaal 2 tijdens de thuis-
wedstrijden op zaterdag van Heren 1. Na alles te-
gen elkaar afgewogen te hebben heeft het bestuur 
besloten dat deze gang van zaken een te groot ri-
sico vormt en daarom vanaf heden niet meer toe-
gestaan wordt. We hopen op begrip in deze beslis-
sing van de leden en de ouders. Uiteraard zijn de 
kinderen van harte welkom in zaal 1 te tafeltennis-
sen. 
 
Deze zomer zijn we traditioneel weer op de vrijdag-
avond geopend vanaf 20.00 uur voor een gezellig 
samenzijn en voor de mensen die honger blijven 
houden naar de tafeltennisbal om lekker een bal-
letje te slaan.  
De planning voor het najaar seizoen staat alweer 
in de stijgers. We trappen onder andere af met een 
Openingstoernooi voor jong en oud, Clubkampi-
oenschappen Eigen Klasse senioren en het Bedrij-
ventoernooi. 
 
Robert Bunschoten 
Voorzitter t.t.v. Huizen 
 
 

 
 

Mini- en D-Kadetten 
meerkampen 

Zondag 17 maart j.l. waren de mini- en D-kadetten-
meerkampen bij TTVN in Nieuwegein. Bij de laat-
ste editie viel Huizen goed in de prijzen. Deze keer 
waren we met 1 speler, namelijk Aimée. Zij be-
haalde een prachtige 2e plaats in poule 4. 
Gefeliciteerd, Aimée. Goed gedaan! 
 
De T.C.J. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Clubkampioenschappen 
Eigen Klasse 2019 

 
Op vrijdagavond 30 augustus 2019 worden de club-
kampioenschappen Eigen Klasse georganiseerd voor 
alle leden van de t.t.v. Huizen. De wedstrijden begin-
nen om 20.30 uur 
 
Speel mee en ga de uitdaging aan. Laten we er een ge-
zellige avond van maken!  
 
Meer informatie en hoe je je kunt opgeven vind je in de 
flyer elders in dit clubblad. 
 
Namens de T.C.S. 
Bram Gerritse en Cees Lam 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aimée met haar 2e prijs 
Foto: Chantal van de Brink 
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Filmavond 13 april 
 
Zaterdag 13 april was er een mini afsluiting van 
het tafeltenniscompetitie seizoen. Onder het ge-
not van een lekkere snack gingen de 12 kinderen, 
die zich hadden opgegeven film kijken en na af-
loop nog wat stoom afblazen. Het was een super-
gezellige middag met na afloop een kopje koffie 
voor de ouders, die hun kinderen kwamen halen. 
 

 
Foto: Maarten Robbers 

 
Een collage van de afsluiting van het competitie-
seizoen voor de jeugd. 
 
 

David Robbers en  
Mario Dinkelman  

Clubkampioenen Jeugd 
2019 

 
Zaterdag 18 mei we4rden de clubkampioen-
schappen voor jeugd gespeeld. 17 jeugdleden 
hadden zich opgegeven. Ook waren er een aantal 
ouders aanwezig, die wat lekkers hadden ge-
maakt, zodat iedereen tussendoor wat kon snac-
ken. Bedankt ouders!!! 
Er werd gespeeld om de competitie wisselbeker 
in 2 vijfkampen en om de recreanten wisselbeker 
in 2 vierkampen. 
De nummers 1 en 2 van elke poule gingen door 
naar de halve finale. 
 

 
 
 
 
In de poules van de competitiespelers stonden 
David Robbers en Chris Bunschoten tegenover 
elkaar in de finale. David had tot dan toe nog 
geen game verloren. Tegen Chris moest hij een 
game afstaan, maar won hij toch de titel Alge-
meen clubkampioen 2019. 
 
Bij de starters was het spannend en waren een 
aantal zeer mooie partijen te zien. Winnaar werd 
Matthew Kooy die in de finale Esmée Folkers ver-
sloeg. 
 
Bij de recreanten deden 8 kinderen mee. Een 
aantal van de deelnemers waren net 3 weken lid! 
In een aantal partijen waren dan ook grote ver-
schillen te zien, maar er waren ook een paar zeer 
leuke en spannende wedstrijden te zien. 
Uiteindelijk werd Mario Dinkelman Clubkampioen 
recreanten door in de finale Liam Kos te verslaan. 
 
Mario en David: Van harte gefeliciteerd! 
 
 
Namens de T.C.J 
 
Maarten Robbers 

Foto: Maarten Robbers 
 

De prijswinnaars van de clubkampioenschappen 
jeugd 2019 
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Mini Meerkamp 

 
Zaterdag 18 mei waren de laatste mini-meerkam-
pen van het seizoen. Esmée en Amanda waren 
aanwezig namens Huizen. Deze keer werden de 
meerkampen verspeeld bij Shot in Soest 
 
 
 
 

 
            Foto Maarten Robbers 

 
          Amanda en Esmée in actie tijdens de Mini  
          Meerkampen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Amanda heeft in poule 5 een zeer goed resultaat 
neergezet door 2 wedstrijden te winnen. Op on-
derling resultaat tussen 3 spelers werd ze helaas 
5e. 
Esmée had haar dag niet. Ondanks mooie wed-
strijden werd ze laatste in haar poule. 
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Voorjaarscompetitie 2019 
Jeugd 

 
De voorjaarscompetitie is weer tot een einde ge-
komen. Er zijn geen kampioenen al zat Huizen 1 
er erg dicht bij. 
 
Hierbij de eindstanden van de voorjaarscompeti-
tie: 
 
Huizen 1, 6e klas B 
 

1. Hilversum  61 punten 

2. Huizen   55 punten 

3. SVE   35 punten 

4. VTV   29 punten 

5. Tielse TC  20 punten 

 
David   100% 
Marvin   62% 
Chris   58% 
Katja   50% 

 
Huizen 2, 6e klas A 
 

1. Over ’t Net  78 punten 

2. Almere United  68 Punten 

3. LTTC   63 punten 

4. Zeta   51 punten 

5. Rega   33 punten 

6. Huizen   7 punten 

 
Aimée   23 % 
Max – Elmer en Milan 0% 

 
Huizen 3 en 4, starters B en A 
 

13. TTVN   13 punten 

14. Smash   7 punten 

15. Huizen 3   6 punten 

16. Huizen 4   4 punten 

 

Davey    40% 

Matthew   50% 

Jesse    0% 

Esmée    67% 

Amanda   0% 

 
De najaarscompetitie begint weer op zater-
dag 7 september 

 
 
 

Voorjaarscompetitie 2019 
Senioren 

 

Ook voor de senioren is de competitie weer 
ten einde gekomen. Deze keer met zeer wis-
selende resultaten. 3 teams zijn kampioen 
geworden in de reguliere competitie. Helaas 
zijn er in de reguliere competitie en de duo-
competitie beiden een degradant te betreu-
ren. 
 

Huizen 1 
Na vorig jaar kampioen geworden te zijn in de 
hoofdklasse moest dit seizoen de plek in de 
3e divisie verdedigd worden. Door “Die 
Meede: en Tanaka op een keurige achter-
stand te houden werd dit gerealiseerd met 
een 4e plek. Tevens was het gat met de num-
mers 2 en 3 slechts 5 punten. Een keurige 
prestatie en wellicht zit er volgend seizoen 
een hogere notering in. 
 

Huizen 2 
Voor de competitie begon was de doelstel-
ling: Handhaven in de 1e klasse. Met een 
prachtige 3e plek is dit keurig gelukt. Nu Jurri-
aan het even rustig aan gaat doen en André 
het team komt versterken zit er volgend sei-
zoen wellicht nog wel 1 of 2 plekjes hoger in, 
De tijd zal het leren. 
 

Huizen 3 
Na vorig seizoen een restplekje in de 1e 
klasse gekregen te hebben stond dit seizoen 
de taak om zich nu op eigen kracht te gaan 
handhave. Helaas kwam iedereen wat te kort 
zodat er niet meer in zat dan een 5e plek; net 
als vorig seizoen. In principe dus de opdracht 
om komend seizoen vanuit de 2e klasse weer 
terug te keren, tenzij de aanvraag voor 1e 
klasse door de competitieleider gehonoreerd 
wordt. Helaas zal het team het komend sei-
zoen met z’n drieën moeten doen, want Jerry 
is gestopt. Verzoek aan alle onderliggende 
teams om mee te werken als er in dit team 
een invaller nodig is. Ze kunnen alle punten 
gebruiken, in welke klasse ze ook gaan spe-
len. 
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Huizen 4 
In het najaar had het team zich keurig ge-
handhaafd. Nu een prachtige 2e plek. Kampi-
oen worden zat er echt niet in met Otio die 
ruim 1e werd. Wellicht als iedereen volgend 
seizoen weer helemaal fit is zit er wel een 
kampioenschap in. 
 
Huizen 5 
Vorig jaar werd het kampioenschap door Hil-
versum net voor de neus weggekaapt. Dit 
seizoen was het team dan ook des te meer 
gebrand om kampioen te worden. En dat 
hebben ze mogen beleven. Met maar liefst 20 
punten voorsprong op de nummer 2 mogen 
ze volgend seizoen in de 2e klasse uitkomen. 
Als ze zo sterk blijven spelen is er zeker een 
goede kans dat ze zich handhaven. 
 
Huizen 6 
Na een lange rij van 2e plaatsen wilde het 
team ook nu weer een gooi doen naar het 
kampioenschap. Helaas zaten er dit seizoen 
een paar te sterke teams bij, waardoor het 
team deze keer genoegen moest nemen met 
een 4e plek. In het najaar dus weer gewoon in 
de 3e klasse. 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Huizen 7 
Het team dat meermaals tussen de 3e en 4e 
klasse schommelt en deze competitie het weer in 
de 4e klasse moest gaan proberen. Na een 2e 
plek vorig jaar weer een kans om kampioen te 
worden. Dit seizoen viel alles op zijn plaats en 
werd het team kampioen waardoor ze volgende 
helft in de 3e klasse uit mogen komen 
 
Huizen 8 
Het 5e klasse stayerteam bij uitstek werd vorig 
jaar versterkt met de komst van Pieter. Dit jaar 
gingen ze weer voor behoud in de 5e klasse. Het 
was een bizarre poule. Allemaal gelijkwaardige 
teams. Met nog 1 wedstrijd te gaan kon dit team 
zelfs nog laatste worden. Dat werden ze niet. Met 
slechts 2 punten verschil met nummer 2 werd het 
team met 58 punten kampioen. Volgend jaar mo-
gen ze het dus in de 4e klasse proberen.  
Na vaste invalkracht voor alle teams stopt Rob dit 
jaar met competitie spelen. 
 
Duo Huizen 1 
Een nieuw gevormd team met spelers uit verschil-
lende klassen. Zij mochten uitkomen in de 1e 
klasse. Ondanks de verschillende sterktes wer-
den ze keurig 3e en hebben ze bewezen in deze 
klasse thuis te horen 
 
Duo Huizen 2 
Vorig seizoen is dit team gepromoveerd naar de 
3e klasse. Met een keurige 4e plek hebben ze zich 
weten te handhaven, Joost stopt hierna met de 
duo-competitie en het team heeft Bram als aan-
vulling gevonden. Hopelijk wordt de prestatie van 
dit jaar komend seizoen herhaald. 
 
Duo Huizen 3 
Na een seizoen reguliere competitie dit jaar weer 
in de 5e klasse van de duo-competitie gestart. Dit 
bleek toch iets te hoog gegrepen, want het team 
werd 5e met 2 punten achterstand op de nummer 
4. Afwachten of de aanvraag voor 5r klasse geho-
noreerd wordt en anders volgend seizoen kampi-
oen in de 6e klasse. 
 
Bram Gerritse 
Wedstrijdsecretaris 
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Sportmaand bij de ge-
meente Huizen 

 
 
Zoals we de laatste jaren gewend zijn organiseert 
de gemeente Huizen in samenwerking met Sport-
platform Huizen weer de Sportmaand. 
Ook dit jaar beloofd het weer een spektakel te 
worden en uiteraard is de tafeltennisvereniging 
Huizen van de partij. 
 
Op zaterdag 14 september zal de aftrap van de 
Sportmaand (september) gedaan worden met 
een grote manifestatie door diverse sportclubs. 
Net als vorig jaar zullen wij met een tafeltennista-
fel, leuke spelletjes en enthousiaste vrijwilligers 
act-de-presence geven. 
Uiteraard is het leuk als leden even langskomen 
en de vrijwilligers steunen. 
 
Naast de opening op 14 september (tegelijk met 
de Huizer Dag) zullen ook andere activiteiten in 
het kader van de Sportmaand gehouden worden. 
In verband met de start van de competitie vindt dit 
al plaats voor de opening van de sportmaand. El-
ders in deze Voltreffer zult u dan ook de aankon-
digingen zien van het Bedrijventafeltennistoernooi 
op vrijdag 30 augustus en het Ouder-Kindtoernooi 
op zaterdag 31 augustus. 
 
Wil je ook meehelpen op de sportdag van 14 sep-
tember? Dan ben je uiteraard van harte welkom 
om een uurtje of langer de tafeltennisvereniging 
Huizen te vertegenwoordigen met een praatje, 
een helpende hand of een kleine demonstratie. 
Opgeven kan hiervoor bij een van de leden van 
de PAC via pac@ttvhuizen.nl. 
 
Namens de PAC 
Geert Molenaar 
 
 

 

 
 

Van de Jeugdcommissie 
 
 

Trainingstijden gewijzigd in het nieuwe seizoen. 
Vanaf het nieuwe seizoen zijn de trainingstijden op de 

dinsdag en donderdag gewijzigd. 

Dinsdag: 18:30-20:00 uur 

Donderdag: 16:45-18:00 uur 

Wij gaan er vanuit dat alle competitie spelende jeugd 2x 

gaan trainen, op de zaterdag is er geen ruimte meer tenzij 

door de trainers gevraagd wordt om te helpen. De zater-

dag is alleen nog voor recreanten en de Superstars. 

 

Competitie najaar 2019 
Dit zijn de teams die volgend seizoen competitie gaan 

spelen. 

 

Team 1 5e klasse 

Katja Rebel -  David Robbers – Marvin v Heesewijk – 

Chris Bunschoten. 

 

Team 2 6e klasse 

Aimèe v/d Brink – Max Geurts – Elmer v Brederode – 

Milan v/d Blonk. 

 

Team 3 Starters  

Davey Kooij – Matthew Kooij – Stijn Harmsen 

 

Team 4 Starters  

Esmée Folkers – Amanda – Robbers. 

 

Bedankt 
TCJ wil iedereen bedanken die iets voor de jeugd gedaan 

heeft. Zonder die hulp hadden wij het niet kunnen doen. 

 

 

Dank 

daar-

voor!! 
 

 
 

Groetjes, 

Jeugdcommissie (tcj) 

André, Peter, Gijs en Maarten 

mailto:pac@ttvhuizen.nl
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Vrijwilligersuitje 2019 

 

Al sinds jaar en dag worden alle vrijwilligers 
van TTV Huizen 1 keer per jaar uitgenodigd 
om aanwezig te zijn op een door de ZKC ge-
organiseerd evenement. Het ene jaar vindt dit 
plaats op of rondom onze club, het andere 
jaar gaan we er op uit om elders iets te on-
dernemen. Dit alles als blijk van waardering 
voor de inzet van de vrijwilligers, maar ook 
om elkaar in een andere setting mee te ma-
ken, en om gewoon een leuke dag/avond te 
hebben. 
Voor dit jaar stond er weer een “uitje ”op het 
programma, en vanwege het geannuleerde 
uitje van vorig jaar was er iets meer budget 
om wat groter uit te kunnen pakken dan nor-
maal. De eerste aanmeldingen kwamen dan 
ook al snel binnen, en resulteerde uiteindelijk 
in een supergezellige groep van 32 personen 
die de oversteek naar het oosten van ons 
land (dit jaar) probleemloos wisten te maken. 
Keurig op tijd was iedereen ter plaatse bij 
Preston Palace in Almelo.  
Na een ontvangst met koffie/thee/koeken en 
taart (en een enkel biertje) was het tijd voor 
een “back tot he 60’s/70’s/80’s/90’s quiz. In 
een privé ruimte (nog plakkerig van de avond 
daarvoor), gingen 4 supergemotiveerde 
teams de strijd aan met elkaar. Onder het ge-
not van wederom een drankje werden de her-
senen geprikkeld en de teams werden als-
maar fanatieker. Tot aan de finaleronde kon 
het nog alle kanten op, en teamcaptains Ger-
ben, Quinten, Geert en Ferry moesten “hak-
ken” voor hun leven om de winst alsnog bin-
nen te slepen. Na een tactische jurybeoorde-
ling won uiteindelijk het team dat qua kennis 
eigenlijk net iets te kort kwam, maar dat door 
slimmigheid knap wist te compenseren. 
Nu deze mentale inspanning er op zat was 
het tijd voor totale ontspanning. Een ieder 
kon even het complex verkennen, biljarten, 
bowlen, midgetgolf, de indoorkermis bezoe-
ken, zwemmen, of doorgaan met eten en 
drinken ,wat in overvloed aanwezig was. 
Om vijf uur werd iedereen verwacht in de Bi-
stro, waar een grote tafel was gereserveerd 
voor de hongerige en dorstige lieden. Een 
fantastisch drie-gangen diner werd opge-
diend, en eigenlijk hoorden we alleen maar  

 
 
 
 
 
positieve berichten over de kwaliteit van het 
eten, en het gezelschap. Het was top !!! 
Na het eten kon een ieder weer op eigen ge-
legenheid doen wat ze op dat moment wil-
den, waar sommigen de keu weer oppakten, 
de golfclub, de luchtbuks of ander spelmateri-
aal waren er ook die nog een vorkje prikten of 
een drankje nuttigden in een van de vele 
bars. Uiteindelijk kwamen we elkaar her en 
der tegen, en waren velen getuige van een 
geweldige karaoke act van twee niet nader 
met naam te noemen vrijwilligers die ondanks 
hun beperkte talent toch de zaal plat kregen. 
Rond half elf was het dan zo ver. Voor de een 
het hoogtepunt, en voor de ander het diepte-
punt van de dag. Wereldster Frans Bauer 
bracht enkele van zijn superhits ten gehore 
en de zaal ging los. Ondergetekende heeft op 
zijn eigen manier geprobeerd om alle enthou-
siaste vrijwilligers iets te temperen in hun uit-
bundigheid, maar er was geen beginnen aan. 
Polonaises, meebulderen, diverse danspas-
sen die nooit eerder zijn vertoond, en pogin-
gen om Fransje te knuffelen passeerden de 
revue. Zelfs toen Frans al ruim een half uur 
klaar was en de dansvloer leeggelopen was, 
kon een enkeling het niet laten om nog even 
door te feesten. 
Moe maar voldaan was er nog even de tijd 
om af te koelen met een paar drankjes en 
toen was het na elf uur vertier toch echt tijd 
om de reis huiswaarts te maken. Wat een 
mooie dag, en wat een leuke groep vrijwil-
ligers hebben we !! 
Allen bedankt voor de gezelligheid, enthousi-
asme en natuurlijk voor het vrijwilligerswerk 
van afgelopen tijd. 
Uiteraard kunnen we nog steeds meer vrijwil-
ligers gebruiken voor diverse taken. Denk 
aan bardienst, schoonmaak, commissieleden 
etc. Aanmelden kan bij een willekeurig be-
stuurslid. Iedereen is welkom, en wellicht ben 
je volgende keer ook aanwezig bij het welver-
diende uitje. 
 
Namens de ZKC 
Robert Smit 
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Bedrijventafeltennistoer-
nooi 2019 

 
Dit jaar zal wederom een Bedrijventafeltennistoer-
nooi georganiseerd worden bij de Tafeltennisver-
eniging Huizen. 
Afhankelijk van het aantal deelnemers zal het 
toernooi met allen dubbel verspeeld worden of 
volgens het “halve Daviscupsysteem”(2 enkels en 
een dubbel). Er wordt gespeeld met teams van 2 
personen (al dan niet gemengd). 
Per team mag slechts 1 persoon lid zijn van 
een tafeltennisvereniging of in het verleden 
competitie gespeeld hebben. 
Tevens moeten beide spelers ouder zijn dan 17 
jaar. 
 
Het toernooi vindt plaats op vrijdag 6 september 
2019 en start om 20.15 uur. Iedereen moet uiter-
lijk 20.00 uur aanwezig zijn. 
Aan de inschrijving en deelname zijn geen kosten 
verbonden. Batjes zijn beschikbaar voor diege-
nen, die er zelf niet één bezitten. 
Enige verplichting: zaalsportschoenen ZONDER 
zwarte zolen. 
 
Omdat we in de zalen beperkt de ruimte hebben 
kan het zijn dat er een stop voor inschrijving is als 
er meerdere teams van hetzelfde bedrijf inschrij-
ven. Geef je team(s) zo spoedig mogelijk op voor 
vrijdag 30 augustus!. 
Dit kan via de website of per email:  
tcstoernooien@ttvhuizen.nl 
 
U krijgt zo spoedig mogelijk een reactie op uw in-
schrijving. Ook voor eventuele vragen staat het 
genoemde emailadres open. 
 
Namens de T.C.S. 
Cees Lam 
 
 
 

Wist-u-dat……… 

 
- T.t.v. Huizen met 4 teams in de bekercom-

petitie gestart is 

- er na de poulefase nog 3 teams in de race 

waren 

- er na de 1e knock-out ronde er nog 2 

teams meededen (laatste 32) 

- er bij de laatste 16 nog 1 team in de strijd 

is 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gevraagd:  
Foto’s vrijwilligersuitje 

 
Graag wil ik een ieder, die aanwezig was bij het 
vrijwilligersuitje bij Preston Palace vragen om 
eventueel gemaakte foto’s en video’s beschikbaar 
te stellen aan de vereniging. Graag sturen per 
mail of WhatsApp, zodat ik hiervan iets kan ma-
ken als blijvende herinnering. 
 
Robert Smit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- dit team bestaande uit Lennard, Nico, 

Paul, Ton, Lisette, Peter en Bert het niet 

heeft gered de laatste 4 te bereiken 
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Pokerzomer/Zomerpoker 
2019 

 

 
 
Op veler verzoek zal ook dit jaar weer gedurende 
de zomerperiode de pokertafel klaar staan om te 
gaan strijden voor de titel zomerpokerkampioen 
2019 ! 
 
 
In de periode van 5 juli tot 23 augustus zal iedere 
vrijdagavond om half elf een of twee pokertafels 
klaar staan. Een ieder die dan wil spelen kan dan 
aanschuiven, en na het voldoen van de gebruike-
lijke inleg kunnen we beginnen. 
 
 
Nieuw dit jaar is dat alleen de nummers 1 en 2 
van de voorrondes in de prijzen vallen. 
Winnaar 40 %  Runner-up 20% Pro-
gressieve pot 40% 
Op 30 augustus zal er gestreden worden om 
deze progressieve pot in de GRANDE FINALE 
 
 
Mocht je voor level 4 (zie verderop) geen fiches 
meer hebben, bestaat wederom de mogelijkheid 
voor een rebuy (slechts 1 maal per spel). Deze 
rebuy wordt toegevoegd aan de progressieve pot. 
 
 
Een ieder die gedurende de acht weken heeft 
meegespeeld mag deelnemen aan de finale, ech-
ter per deelname krijg je 400 fiches voor de finale 
met een maximum van 2000. Het is dus verstan-
dig om minimaal 5 keer mee te doen. Lukt dit je 
niet vanwege omstandigheden, en wil je toch in 
de finale 2000 fiches hebben, dan kan dat tegen 
betaling van 1 inzet per 400 fiches. 
 
 
 
 
 
 
 

Speeldata: 

• 05/07 

• 12/07 

• 19/07 

• 26/07 

• 02/08 

• 09/08 

• 16/08 

• 23/08 

• 30/08 Finale 

 
Blind increase: 15 minuten 

• Level1  10-20 

• Level2  25-50 

• Level3  50-100 

• Level4  75-150 

• Level5  100-200 

• Level6  150-300 

• Level7  200-400 

• Level8  350-700 

• Level9  500-1000 

• Level10 1000-2000 

 
Graag wil Robert Smit weer zoveel als mogelijk 
de administratie en organisatie op zich nemen. 
De weken die hij niet kan zal hij zelf een vervan-
ger regelen in de vorm van Rob Barendrecht of 
Gerben de Jong. 
 
Veel zomerpokerplezier !!! 
 
Robert Smit 
 
 

Wist-u-dat……… 

 
- De vereniging de hele zomer iedere vrij-

dagavond vanaf 20.00 uur geopend is om 

een balletje te slaan 

- Fitstars een project vanuit de gemeente is 

voor personen van 65 jaar en ouder om 

ouderen “in beweging” te krijgen 

- Onze vereniging ook met dit project mee-

doet 

- vanaf september iedere woensdagmiddag 

van 14.00 uur – 15.00 uur onder leiding 

van Ed Appelboom en Henk Overstegen 

iedereen van 65 jaar en ouder kan deelne-

men 

- opa’s en oma’s dus ook van harte welkom 

zijn 
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Van de Technische  
Commissie Jeugd 

 
Nieuwe ‘competitie’ 
 
De afdeling is aan het bekijken of er iets veran-
derd moet worden binnen de jeugd competitie. 
Met een aantal verenigingen, waaronder onze 
vereniging, doen mee aan het overleg en brain-
storm sessies.  
Daarbij zijn er aantal veranderingen en ideeën uit-
gekomen waaronder de Dubbel Duo Competitie. 
Deze (proef)wedstrijden worden in plaats van de 
jaarlijkse midden meerkampen gehouden.   
Zoals de naam al aangeeft worden er teams ge-
maakt van 2 (of 3 spelers) waarbij er op 1 dag 2 
‘competitie’ wedstrijden gespeeld worden: 
2 tegen 2. 
 
Ook zijn er een aantal verandering voor het 
nieuwe seizoen. 
 

- Je kan na wedstrijd 4 op 2 tafels ver-

der, mits de vereniging het aan geeft 

dat het kan 

- Er zijn geen pauzes na wedstrijd 4 

- Finale ronde zoals bij de starters 

- Flex competitie  

 

 
Dubbele Duo Zomercup voor de jeugd ! 
 
Zaterdag 25 mei was de eerste ronde van de 
Dubbele Duo Zomercup voor de jeugd. Huizen 
deed mee met 2 teams. Huizen 1 (Aimée en Da-
vid) speelde bij SVE, Huizen 2 bij Tielse TC. Hui-
zen 1 behaalde een mooie resultaat door beide 
wedstrijden te winnen (5-0 en 4-1). De meiden 
van Huizen 2 (Esmée en Amanda) wisten in leuke 
wedstrijden 3 punten te halen (4-1 en 3-2). Start 
van de wedstrijden was helaas vertraagd door 
verlate tegenstanders of beschikbare zaal, maar 
dat mocht de pret niet drukken.  
Op naar de volgende ronde op 22 juni op eigen 

terrein! 🏓 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tweede editie Ouder/kind training. 
 
Zaterdag 08 juni was de tweede editie Ouder/kind 
training.  
We hebben weer genoten van alle ouders die 
aanwezig waren bij de tweede ouder/kind training 
die voor superstar, recreanten en competitie spe-
lende jeugdlid georganiseerd was. Aansluitend 
aan de deze leuke maar warme training stond de 
koffie/thee en koude limonade klaar . Alle ouders 
en jeugdleden bedankt! 
 
 
 
Zomervakantie 
Vanaf zaterdag 29 juni is er geen jeugd training.  
Wij starten vanaf dinsdag 25 augustus en donder-
dag 27 augustus weer.  
De recreanten  starten op 7 september i.v.m. een 
openingstoernooi voor alle jeugdleden en kin-
deren uit Huizen op 31 augustus. 
 
Wil je in de vakantie toch een balletje met je va-
der of moeder, broer/zus slaan? Dan kan dat elke 
vrijdag om  20:00, Controleer van te voren nog 
wel even de website voor eventuele aangepaste 
tijden.. 

 
 
B jeugd Kwalificatie toernooi 2019 
 
Voor zaterdag 15 juni had David Robbers een uit-
nodiging gekregen om mee te doen aan de B 
jeugd Kwalificatie toernooi 2019. 
 
David heeft bij de pupillen een mooie resultaat 
behaald. Hij heeft daar de finale gehaald. Daar hij 
moest tegen Poyraz Birdil van SVE deze jongen 
speelt in de 5de klasse 96% en heeft 2 keer inge-
vallen in de 2de klasse en heeft daar alles ge-
wonnen. Dus voor David een mooie uitdaging. 
Helaas heeft hij verloren in 9-11 7-11 8-11 en 
daarmee een mooie 2de plekke behaald. 
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Foto: Gijs Molenaar 
 

David: Gefeliciteerd met je fantastische tweede 
plaats!!! 
 
 
 

 
 
 

18 18 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiT_sDW9IfjAhWDaVAKHbgNBxkQjRx6BAgBEAU&url=https://tafeltennis.startpagina.nl/&psig=AOvVaw2XrpWSX7HENXW5bImfrTVC&ust=1561664589142888

