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Vanuit het bestuur

In de Met Sport Groot-commissie zijn er weer plannen
gemaakt met betrekking tot ledenwerving op zowel
het jeugd- als het seniorenvlak. We zullen weer bij een
drietal verschillende basisscholen de gymlessen verzorgen door middel van een tafeltennisclinic voor de
klassen 3 tot en met 8. Tevens zal Maarten zich gedurende heel het jaar zich inzetten met het verzorgen
van tafeltennisgymclinics bij een groot aantal Huizer
basisscholen, speciaal gericht op de kinderen in de
leeftijd van 4 t/m 6 jaar. De Open dag staat gepland
op zaterdagmiddag 12 mei. En op zaterdag 5 mei willen we als vereniging de tafeltennissport promoten
door middel van een promotieactiviteit buiten de vereniging zelf om in de gemeente Huizen, de Promotie
en Advies Commisie gaat deze activiteit nog uitwerken. En last but not least willen we als vereniging in
juni een “ladies night” organiseren, houd de informatiekanalen in de gaten!

Het is maart en de Algemene Leden Vergadering (ALV)
komt rap dichterbij. De ALV over het boekjaar 2017
wordt dit jaar gehouden op maandag 26 maart om
20.00 uur en wordt gehouden in de Kloef. Hierbij wil ik
namens het bestuur iedereen van harte uitnodigen de
ALV bij te wonen. De voorjaarscompetitie is voor de
senioren alweer op de helft, dit seizoen komen we
met negen reguliere en vier duoteams in aktie. Doelstelling van heren 1 is om zo snel mogelijk terug te
keren in de landelijke divisie. Momenteel staan zij op
een tweede plaats achter SVE in de afdelings Hoofdklasse. Helaas moest heren 1 in de eerste zes wedstrijden twee keer met een invaller uitkomen (Frank
Bilius is voor langere tijd uit de roulatie vanwege een
hielspoorblessure), waardoor er belangrijke punten
verloren gingen in de strijd om het kampioenschap.
De kans is klein om SVE nog te achterhalen, maar dit is
niet onmogelijk. Gelukkig heeft de degradatie uit het
landelijk afgelopen seizoen er niet toe geleid dat de
support tijdens de thuiswedstrijden op zaterdag minder is geworden. Tijdens de eerste thuiswedstrijden
was het weer gezellig druk in de kantine! Waarschijnlijk kan aan het eind van het seizoen twee teams in
het zonnetje worden gezet met het behalen van het
kampioenschap. In de jeugdcompetitie komen we
gelukkig weer uit met drie teams. Het eerste jeugdteam is na een matig begin zich aan het terugknokken,
momenteel staan zij nog vier punten achter de koploper, wie weet met de stijgende lijn die ze laten zien zit
er toch nog een kampioenschap in aan het eind van
het seizoen.

De Algemene Clubkampioenschappen senioren werden afgelopen januari gehouden. Dit jaar was de titel
een prooi voor Patrick Visser. Hij wist in de finale verrassend te winnen van Quinten van Dissel. Voor eind
april staat weer de jaarlijkse uitwisseling met SVE op
het programma. Dit jaar spelen we uit. Een nieuwe
setup is bedacht als voorbereiding op het Bekertoernooi. Er wordt gespeeld tegen SVE in dezelfde setup
als in de beker, dus 4 tegen 4. Het inschrijfformulier
hangt in de kantine, dus schrijf je allemaal in zodat het
een gezellige uitwisseling wordt.
Goed nieuws vanuit het sponsorvlak. De Groot Verzekeringen&Hypotheken heeft het shirtsponsorcontract
voor 2018 verlengd en heeft ook de intentie aangegeven om dit verder te continueren. VD Administraties&Belastingzaken sponsort ook in 2018 de Recreantentoernooien van de senioren.
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Namens het bestuur,
Robert Bunschoten, voorzitter TTV Huizen
Sponsoring
Hierbij willen wij de adverteerders hartelijk danken
die in de afgelopen tijd hun adverteerderscontracten
hebben verlengd. We zien uit naar een goede (voortzetting van de) samenwerking voor de komende tijd!
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Namens de P.A.C.,
Pieter Bosch
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Organiseert op 14 april 2018:

Even Iets Anders 2!!
Vanwege groot succes vorig jaar zal er ook dit jaar weer een darttoernooi plaatsvinden.
Hopelijk is de opkomst weer net zo groot.

Vanaf 16:00 uur zal onze gezellige kantine open zijn om leden (en evt. aanhang) welkom te
heten voor een supergezellige dag. Om 17:00 uur gaan we beginnen met een darttoernooi,
waarvan de opzet net even iets anders is dan op tv, zodat ook de minder ervaren darter
een leuke tijd heeft, maar wel zodat de beste waarschijnlijk met de eer aan de haal gaat.
Beetje afhankelijk van het aantal deelnemers zal de verwachte finale rond de klok van
21:00 uur zijn. Uiteraard is onze zwaar bemande bar open voor een drankje en een hapje.
Na afloop van het darten gaat de muziek iets harder, de kaarten en de dobbelstenen liggen
dan klaar, daag elkaar uit voor een potje klaverjassen, pokeren, dobbelen, gooi nog een
pijltje of ga voor een “goed gesprek”. Hoe dan ook, ga voor een avondje anders!!
Wij vragen slechts een bijdrage van € 10,- voor het inhuren van de dartbanen en de geweldige prijzen, en om diezelfde reden willen we ook graag uiterlijk 2 april weten wie er meedoen en erbij zijn.
Graag aanmelden via zkc@ttvhuizen.nl onder vermelding van je naam of via het inschrijfformulier in de kantine.
Graag zien we jullie op 14 april!
Namens TTV Huizen,
Robert Smit
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Vrijeweektoernooien

Afdelingskampioenschappen

Op vrijdag 20 oktober 2017 en vrijdag 24 november
2017 hadden we, zoals elk jaar, weer twee vrijeweektoernooien gepland.
Het eerste toernooi op 20 oktober was helaas niet
doorgegaan omdat er veel inhaalwedstrijden waren,
waardoor er te weinig animo was om mee te doen.
Op 24 november waren er gelukkig wel een aantal
mensen die graag mee wilden doen met, op verzoek
van deelnemer Henny Dekker, een dubbeltoernooi.
We kregen in totaal 8 deelnemers, waardoor het een
poultje van vier werd.
Aan de hand van lootjes werden de dubbelpartners
gekoppeld.
In de poule zijn uiteindelijk Marcel Molenaar en Edwin
van Dijk eerste geworden.

Op 14 en 21 januari werden weer de jaarlijkse Afdelingskampioenschappen gehouden. Zoals elk jaar hebben we genoeg fanatiekelingen (negen deelnemers)
die zich hier voor inschrijvingen op de hoop dat ze een
prijs kunnen pakken.
Op 14 januari hadden we vijf deelnemers die meespeelden: Monique Kievith, Robert Bunschoten,Ferry
de Hoogen, Nico Sentini, Jurriaan Dekker. Hier werden
toch nog wat prijzen gepakt, al is het wel van de verliezersronde, maar net zo knap. De prijswinnaars waren hier Monique Kievith, die de finale van de verliezersronde enkel 2 won van Jurriaan, die dus tweede
werd in enkel 2.
En Robert Bunschoten en Jurriaan Dekker mochten
zich prijzen met de tweede prijs van dubbel 2.

Namens de T.C.S.,
Edwin van Dijk

Dan hebben we nog 21 januari. Hier deden vier deelnemers aan mee: Robert Smit, Marco van de Pol, Peter Keijer, Edwin van Dijk. Hier werd toch nog een prijs
gepakt, al was dat weer van de verliezersronde, helaas. Maar hier mocht Peter Keijer de tweede prijs
pakken van verliezersronde enkel 5.
Al met al waren het twee leuke dagen en ik hoop volgend jaar op wat meer inschrijvingen.

Algemene clubkampioenschappen 2018
Op 19 januari 2018 werden weer de jaarlijkse Algemene clubkampioenschappen gehouden.
Hier deden 20 mensen aan mee, waarmee we uitkwamen op vier poules van vijf.
Iedereen was weer gebrand om die beker in de wacht
te slepen. Die avond werd er niet echt voor verrassende uitslagen gezorgd, dus degene die door moesten, gingen ook door naar de de knock-outrondes.

Namens de T.C.S.,
Edwin van Dijk

In de kwartfinale was Quinten te sterk voor Paul van
Zomeren, Jerry te sterk voor Ferry, Nico te sterk voor
Monique en Patrick won uiteindelijk van Ruben. De
halve finales werden daardoor gespeeld door Quinten
tegen Jerry en Nico tegen Patrick.
Zoals een beetje de verwachting was, werd de finale
Quinten tegen Patrick. In de eerste game leek het als
of Quinten naar een makkelijke overwinning speelde
door de eerste game met 11-4 te winnen, in de tweede game werd het 7-11 voor Patrick, waardoor het
weer gelijk kwam.
De derde game kwam Quinten 8-2 voor en verloor
uiteindelijk die game met 10-12. De vierde game pakte Quinten toch met 11-9, waardoor het toch nog een
spannende finale werd, de vijfde game was om te
snijden en ze bleven aardig bij elkaar, waar uiteindelijk
Patrick aan het langste eind trok en 11-13 won.
Daardoor mag Patrick zich clubkampioen van 2018
noemen.

VD Paastoernooi
Op donderdag 29 maart 2018 is het VD Paastoernooi
voor recreanten, 6e klassers, niet-leden en 65 plussers. Aanvang om 20.30 uur. Inschrijven op het formulier in de Kloef of bij Ina Busscher en Henk Oversteegen.

Namens de T.C.S.,
Edwin van Dijk
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Berichtje voor alle vrijwilligers die in 2017 actief geweest zijn voor onze
mooie vereniging.
Binnenkort ontvangen jullie een uitnodiging voor het komende

vrijwilligersuitje. Deze zal plaatsvinden op 26 Mei aanstaande.
Op dit moment is de organisatie nog druk met de voorbereiding, zodra er
meer bekend is zal dit naar jullie gecommuniceerd worden. Noteer het vast
in de agenda’s, we hopen uiteraard weer op een goede opkomst en een onvergetelijke dag !!
Vriendelijke groet,
ZKC
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T T V

HUIZEN

UITNODIGING

ALGEMENE LEDEN VERGADERING
TAFELTENNISVERENIGING
HUIZEN

Maandag 26 maart 2018
“DE KLOEF”

20.00 uur
Degenen die vorig jaar op de A.L.V. aanwezig waren krijgen automatisch de totale verslagen.
Belangstellenden zijn van harte welkom en kunnen een exemplaar ontvangen door zijn/haar naam te noteren op de
intekenlijst in de kantine. U ontvangt dan de volledige verslagen thuis.

AGENDA ALGEMENE LEDEN VERGADERING
1

Opening

7

Bestuursverkiezing

2

Ingekomen stukken en mededelingen

3

Notulen A.L.V. 27 maart 2017

8

Benoeming kascontrolecommissie

4

Bespreking van de jaarverslagen

9

Begroting 2018

5

Verenigingsonderscheidingen

10

Rondvraag

6

Bestuursvoorstel

11

Sluiting

Pauze
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TOELICHTING AGENDA A.L.V.
26 maart 2018
20.00 uur

4

Bespreking van de jaarverslagen
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

5

Verenigingsonderscheidingen
a.

b.
c.
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Jaarverslag van de secretaris
Jaarverslag van de kascontrolecommissie
Jaarverslag van de penningmeester
Jaarverslag van de Technische Commissie Jeugd
Jaarverslag van de Technische Commissie Senioren
Jaarverslag van de Promotie en Advies Commissie
Jaarverslag van de Zaal en Kantine Commissie

Speldjes
- 10 jaar lidmaatschap (Erik van Haeften)
- 25 jaar lidmaatschap (Harry Kempers †, Bert van der Zwaan)
- 50 jaar lidmaatschap (geen kandidaten)
Lid van verdienste / Erelidmaatschap
Mentaliteitsbeker

Bestuursvoorstel
Het bestuur wil graag toestemming krijgen van de leden om een wijziging door te voeren in artikel 8 (Geldmiddelen)
van het huishoudelijk reglement. Het bestuur stelt wijziging naar de volgende categorieën voor:
a. jeugdleden (tot en met 6 jaar)
b. jeugdleden (7 tot en met 17 jaar)
c. gewone leden (vanaf 18 jaar)
d. donateurs/sponsors.
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Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar:
Voorzitter
Vertegenwoordiger Z.K.C.

:
:

Robert Bunschoten
Frank Hagen

Tussentijds aftredend:
Vertegenwoordiger T.C.S.
Vertegenwoordiger P.A.C.

:
:

Marcel Molenaar
Nicole van Beurden

Het bestuur stelt Ferry de Hoogen voor, als kandidaat voor de functie Vertegenwoordiger T.C.S.
Tot op heden zijn er geen kandidaten voor de functie van Secretaris, de functie is vacant sinds 27 maart 2017, en de
functie van Vertegenwoordiger P.A.C.
Kandidaten kunnen zich uiterlijk 10 dagen voorafgaand aan de Algemene Leden Vergadering schriftelijk opgeven,
voorzien van vijf ondersteunende handtekeningen van leden van de T.T.V. Huizen, bij het bestuur.
Degenen die vorig jaar op de Algemene Leden Vergadering aanwezig waren krijgen automatisch de totale verslagen.
Andere belangstellenden kunnen een exemplaar ontvangen door hun naam te noteren op een lijst in de kantine. U ontvangt dan de volledige verslagen thuis.
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65e Oliebollentoernooi senioren leden

Poule G: Bram Gerritse, Piet Knop, Nico Luiks, Guus
Weinberg, Cees Lam;
Poule H: Marcel Molenaar, Rob Barendregt, Hans le
Poole, Bert van de Zwaan, Ina Busscher.

Op 29 december 2017 werd de 65e editie van het oliebollentoernooi leden gehouden. Voor deze speciale
editie werd het toernooi geopend door wethouder
mevrouw Verhage-van Kooten. Tevens heeft ze het
JVA certificaat (Jeugd Veilig Actief) uitgereikt aan de
vereniging (waarover meer elders in deze Voltreffer).
Ook werden de kampioenen van het afgelopen seizoen in het zonnetje gezet door onze wedstrijdsecretaris.

In de eerste afvalronde won Quinten van Jurriaan,
Bryan van Joost, Jerry van Robert Smit, Bram van Rob,
Robert Bunschoten van Frank, Piet van Marcel, Kees
van Pieter en Lennard van Ferry. Wat de volgende
indeling opleverde voor de kwartfinales: Quinten Bryan, Bram - Jerry, Robert - Piet en Kees - Lennard.
Hierbij wisten Bram, Quinten, Robert en Lennard zich
voor de halve finale te plaatsen en de overige 4 mochten de strijd aangaan voor de plaatsen 5 tot en met 8.
In de halve finale wist Bram van Quinten te winnen en
Robert van Lennard, waarmee de finale en troostfinale bekend waren. In de finale stonden twee deelnemers die nog nooit de Oliebol waren geworden, dus
beide deelnemers waren er op gebrand de finale te
winnen. Ondanks de 5 punten handicap bleek Robert
door zijn degelijke spel de finale te winnen met 8-11,
11-8, 7-11 en 9-11.

Na al deze plechtigheden mochten de 39 deelnemers
de strijd aangaan, verdeeld over acht poules. Bryan
van Harten, winnaar van het niet-ledentoernooi, nam
ook deel aan het toernooi. Hieronder kort de uitslag
per poule (van links naar rechts de nummers 1 en
lager):
Poule A: Jurriaan Dekker, Pieter Bosch, Gerard Rensink, Tom Rensink, Nicole van Beurden;
Poule B: Kees Visser, Quinten van Dissel, Ton Schuurhof, Katawut Srithong, Henk Schaap;
Poule C: Bryan van Harten, Lennard van Leuven, Henny Dekker, Coen de Roij, Ruben Tempelaars;
Poule D: Ferry de Hoogen, Joost de Kleijn, Paul Dekker, Patrick Visser;
Poule E: Jerry van Leeuwen, Robert Bunschoten, Peter
Keijer, Monique Kievith, Paul van Zomeren;
Poule F: Frank Hagen, Robert Smit, Nico Sentini, Henk
Oversteegen, Irma de Heer;

Voor de compleetheid hier nog even de nummers 1
tot en met 8 (op volgorde):
Robert Bunschoten, Bram Gerritse, Quinten van Dissel, Lennard, van Leuven, Jerry van Leeuwen, Piet
Knop, Kees Visser en Bryan van Harten.
Namens de T.C.S.,
Bram Gerritse

Foto: TTV Huizen
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Arie Hoek en Léon Provoost

Piet Versteeg en Esther Folkers

Danny Brom en René de Bruijn

Timo Weinberg en Karina Smit

Foto: De Huizer Courant
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Foto’s: TTV Huizen

65e Oliebollentoernooi senioren niet-leden

65e Oliebollentoernooi senioren jeugd

Op 28 december is het 65e Oliebollentoernooi voor
niet-leden gehouden. Hiervoor waren tientallen oudleden uitgenodigd. Veel hiervan hebben positief gereageerd, waardoor meer de sfeer van een reünie ontstond dan een prijzenwedstrijd.
Om alle 59 namen van de deelnemers op te noemen
gaat te ver, maar bij de uiteindelijke prijswinnaars
komen toch wel namen te voorschijn.
De voorbereidingen voor het toernooi begonnen al
eind november. Als oud-lid was Ed Appelboom gevraagd om zitting te nemen in het organisatie comité.
Hij deed dat onder andere samen met Manuela en
Marcel. Langzaam maar zeker druppelden de namen
van de deelnemers binnen. Daags voor het toernooi
hebben Henk en Ed een indeling gemaakt. Alles zag er
goed uit.

Voor de 65e keer werd het Oliebollentoernooi georganiseerd voor de jeugd bij TTV Huizen.
De Kloef was amper open op vrijdag 29 december om
9 uur of de eerste enthousiaste spelers stroomden
binnen. Het beloofde een leuke dag te worden.
Om 10 uur hadden zich 27 spelers gemeld om te strijden om de titel Oliebol van het jaar 2017.
Het waren Nathan Klein, Luuk Rebel, Julian van Mill,
Davey Kooij, Mathew Kooij, Chris Bunschoten, Aimee
v.d. Brink, Dennis Bunschoten, Lucas Kamp, Vincent
Kamp, Kimberly Scheepmaker, Pieter Veenboer, Derk
Wolvins, Seth Klein, Merary Herman, Siska Karsbroek,
Katja Rebel, Floris Stuivenberg, Maurits Stuivenberg,
Laurens Stuivenberg, Jaimy v.d. Berg, Esmee Folkers,
Amanda Robbers, David Robbers, Matthijs Robbers,
Kaylee van Dijk en Benjamin Oversteegen.

Zoals gebruikelijk komen er altijd op het laatste moment wijzigingen, waardoor kort voor de wedstrijd er
nog enig schrijfwerk en veranderingen noodzakelijk
waren.
Na de openingswoorden van de voorzitter kon het
toernooi beginnen, precies na het Goois kwartiertje.
Er werd gespeeld in twaalf poules, waar de beste twee
van doorgingen naar acht poules van drie, daarna
volgde een afvalsysteem, met als gevolg de uiteindelijke acht prijs winnaars. Om een verslag te doen van
de wedstrijden is eigenlijk niet mogelijk, omdat de
organisatie van het toernooi het volgen van wedstrijden niet echt mogelijk was. Toch waren enkele wedstrijden het vermelden zonder meer waard. Joost
Blankenberg speelde tegen Karin Smit een hele amusante wedstrijd waarbij veel gelachen werd om de
gemiste effectballen. Ook Leon Provoost speelde zich
het zweet op zijn lijf. Patrick van Dijk speelde een
prachtwedstrijd tegen Piet Versteeg en Mieke van
Eijden speelde vol vuur tegen René de Bruijn en Marja
Fennis. Tussendoor was er een verloting waar veel
prijzen te winnen waren. Uiteindelijk bleven er acht
deelnemers over, die de prijzen gingen verdelen. Hier
volgen de prijs winnaars:
1. Bryan van Harten, 2. Leon Provoost, 3. Niels van
Ree, 4. Juste Zandbergen, 5. Ed Appelboom, 6. Jordy
Krone 7. Gertjan Vos, 8. Annemieke Stam.
Hoewel alle acht winnaars door mochten naar het
toernooi op vrijdag, maakte alleen Bryan daar gebruik
van. Hij had zich als doel gesteld om de geschiedenis
in te gaan als winnaar van zowel het jeugdtoernooi,
het niet-leden toernooi en het leden toernooi. Hij
wilde zo graag winnen dat hij geen bezwaar maakte
tegen een verkeerd ingeschatte handicap.

Foto: TTV Huizen

De dames en heren werden ingedeeld in 6 poules en
de beste nummers 1 en 2 zouden doorgaan naar de
achtste finales met een aanvulling van de 4 beste
nummers drie. Op deze manier bleven er 16 spelers
over die verder zouden strijden om de prijzen.
Het was een eerlijke maar wel hevige strijd. Er waren
teleurstellingen, maar ook spelers die het beste in zich
naar boven haalden. Het draaide erom wie Lucas
Kamp uiteindelijk van zijn derde overwinning op rij
kon afhouden. Dat werd steeds duidelijker.
Tijdens het toernooi werd lekkere chocomel geschonken en er waren natuurlijk oliebollen voor iedereen. Er
was ook een klein prijsje voor iedereen, want iedereen is een winnaar bij TTV Huizen.
Na de korte chocomelbreak werden de halve finales
gespeeld. De eerste halve finale werd gespeeld tussen
Nathan Klein en David Robbers. Nathan en David
maakten er een mooie wedstrijd van waar beiden

Ina Busscher,
T.C.S. Recreanten
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Volop strijd bij jeugdrecreantentoernooi

goede kansen hadden, maar uiteindelijk ging Nathan
door naar de finale.
De tweede halve finale werd gespeeld tussen Lucas
Kamp en Dennis Bunschoten. Ook hier werd hard gestreden, maar het lukte Dennis ondanks zijn superservices niet om van Lucas te winnen.

Zaterdag 10 februari is voor de recreanten jeugd een
leuk toernooitje geweest. Terwijl de kinderen van de
starterscompetitie een leerzame training kregen
mochten de recreanten volop strijd leveren door te
proeven hoe wedstrijdjes gespeeld worden

De finale ging dus tussen Lucas Kamp en Nathan Klein.
Lucas won de eerste twee games, maar toen kwam
Nathan sterk terug en won de derde. Dit was voor
Lucas het moment om wakker te worden en hij won
dan ook de vierde game en werd voor de derde keer
op rij Oliebol van het jaar.

Wat vooral heel erg leuk was om te zien, is hoe de
kinderen vorderingen maken in slagen en in hun bewegingen, wat ook resulteerde in hele leuke wedstrijden.
Ook waren er twee meiden die voor het eerst of de
tweede keer mee waren om kennis te maken met de
sport en er negen kinderen in totaal meededen aan
het toernooitje.

De T.C.J. bedankt iedereen voor weer een geweldige
dag tafeltennis.

Doordat er een niveauverschil zit tussen de kinderen is
ervoor gekozen om met handicap te spelen twee games tot de 11, waarin de betere kinderen punten voor
moesten geven aan de kinderen die minder ver zijn in
hun spel. Zodoende kon je de wedstrijd winnen of
gelijkspelen.
Het leuke van alles was, was dat iedereen minimaal
een punt had gehaald dus niemand stond met lege
handen.

Cees Lam
Mini-meerkampen en D–kadetten meerkampen
Op zaterdag 13 januari was er bij ons de minimeerkampen, we waren vertegenwoordig met 8 deelnemers: David Robbers, Chris Bunschoten, Davey Kooij,
Matthew Kooij, Aimée van den Brink en Mason Flowerree in de categorie pupillen- welpen Bij de Dkadetten waren Katja Rebel en Marvin Heesewijk.
Ondanks dat sommige kinderen te hoog waren ingedeeld werden ze niet helemaal van tafel geslagen en
het was een leerzaam toernooi voor ze. Zeker de twee
jongsten, Mason en Davey, mogen toch terugkijken
naar een goed toernooi. Ze hebben veel ervaring opgedaan, omdat ze nog maar net lid zijn geworden van
onze club en ze toch meegingen. Jongens, top hoor!!

Bovenin was het uiteindelijk hartstikke spannend geworden. Maar liefst drie kinderen hadden evenveel
punten behaald (12 punten), waardoor er gekeken
moest worden naar de gamestanden in de onderlinge
wedstrijden.
Hierin werd uiteindelijk Matthew de nummer 1! Jesse
werd 2e en Mason was de nummer 3 van de dag.
Maar eigenlijk was iedereen winnaar!

Bij de kadetten moesten Katja en Marvin tegen sterke
tegenstanders, deze tegenstanders hadden al ervaring
in wedstrijden en toernooien. Onze kadetten staan
nog aan het begin van hun tafeltennisavontuur.

Namens de T.C.J.,
Nico
Jeugduitje Flevonice

Ook hadden wij twee pupillen in de prijzen namelijk
Aimée en David, beide hadden de eerste prijs binnen
gehaald. Gefeliciteerd!!

Op zaterdag 23 december 2017 zijn we met een grote
groep enthousiaste jeugdleden afgereisd naar Biddinghuizen. Op de ijsbaan van het prachtige sportcomplex Flevonice werden we hartelijk ontvangen
door onze begeleider. Hij vertelde wat er allemaal
mogelijk was, waar we konden omkleden, de schaatsen konden huren, waar de EHBO was voor het geval
dat en nog veel meer. Het was een goede uitleg, maar
het belangrijkste waren de traktaties die voor ons
klaarstonden. Drie kannen fris en allerlei lekkernijen
zoals muffins, muizen, bananen (snoepjes), verschillende schalen vol. Wij moesten natuurlijk op krachten
komen voor de marathon die we gingen schaatsen.

Foto: TTV Huizen
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Iedereen deed zijn schaatsen onder en begon op het
krabbelbaantje aan de opwarming. Dat begon sommigen algauw te vervelen en zij vertrokken naar de 400
meterbaan. Op de 400 meterbaan was wel wind tegen, maar dat betekende dat je aan de andere kant de
wind in je rug had en dan ging je bijna vanzelf.

We hebben nu weer drie teams in de competitie, die
het fijn vinden om competitie te spelen.
Team 1, bestaand uit Koen Gerards, Lucas Kamps en
de van de Bijmaat geleende Daniël van der Heijde en
uitkomend in de 3e klasse.
Dan hebben we ons tweede team, bestaande uit Katja
Rebel, Dennis Bunschoten en Marvin van Heesewijk.
Zij komen uit in de 6e klasse.
Dan hebben we nog ons derde team, die uitkomt in de
startersklasse. Dit vijfmansteam bestaat uit David
Robbers, Davy Kooij, Aimée vd Brink, Max Geurts en
Chris Bunschoten. We mogen tot op heden niet mopperen, want alle teams draaien best wel redelijk mee
in deze competitie.
Team 1 staat nu op de tweede plaats, dus dat is helemaal niet slecht; er kan daar nog van alles gebeuren.
Jammer dat dit team na deze competitie weer uit elkaar valt: Daniël gaat terug naar de Bijmaat om daar
weer verder te spelen, dus hebben wij met spoed nog
een speler nodig voor ons eerste team, en dat zal niet
meevallen om deze te vinden.
Team 2 speelt voor het eerst competitie, en ook zij
doen het niet verkeerd. Het is best wel even wennen,
maar alles heeft tijd nodig. Ze zijn fanatiek genoeg en
met de benodigde training moet ook dat wel lukken.
Zij staan op dit moment nog op de een na laatste
plaats, maar ook dat kan nog wel veranderen.Ze hebben er in ieder geval wel plezier in en dat is al een
voordeel.
Bij Huizen 1 is de speelsterkte tussen de verschillende
clubs redelijk gelijk en daar zit bij Huizen 2 toch wel
wat meer verschil in. Daar zijn 2 clubs duidelijk zwakker, en daar valt dan ook Huizen onder. Maar ja, alles
heeft tijd nodig om het goed te leren, ook tafeltennis.
Dan hebben we nog ons startersteam. Zij doen het
ook best redelijk, gezien de stand van dit moment. Zij
staan op de tweede plaats, dus dat is best goed.
Ook zij zijn heel fanatiek bezig, en zo hoort het ook
natuurlijk; je gaat uiteindelijk om te winnen. Hopelijk
hebben we het volgend seizoen weer wat meer leden
die ook competitie willen spelen, want die zijn wel
echt hard nodig. We hebben gelukkig tussen de voorjaars- en de najaarscompetitie iets meer tijd zitten,
dan kan er nog even flink worden getraind.
Ook op de diverse campings kan in de vakantie nog
wel worden geoefend. Alles helpt mee om beter te
worden.
Het is dat er niet zo veel teams zijn, daarom is er ook
niet zo veel te schrijven, en ook dat is wel eens anders
geweest. Maar hopelijk verandert dat ook weer. Wij
doen er in ieder geval alles aan om er nieuwe leden bij
te krijgen. Dit is het dan voor deze keer hopelijk kan
het volgende keer weer iets positiever te schrijven.

De uitdaging bij Flevonice is de tocht van 3 km, er ligt
een baan met een lengte van 3 km. Een aantal durfde
de uitdaging wel aan en daar gingen we dan. Op de 3
km baan hadden we ook af en toe wind tegen, maar
we zetten gewoon door en iedereen die mee was
gegaan haalde dan ook de eindstreep. En als het één
keer gelukt is, dan willen sommigen nog een keer en
dat gebeurde dan ook.
Om ongeveer half 1 gingen we met de groep lunchen
en dat was ook wel nodig, want de meesten hadden al
hun krachten verschoten en moesten even bijtanken.
We kregen een lekker patatje met een kroket of een
frikandel. Powervoedsel om er weer tegenaan te kunnen gaan.
Na de lunch ging iedereen dan ook weer vol goede
moed verder. Sommigen gingen nogmaals de 3 km
baan op, anderen de 400 meterbaan en weer anderen
gingen glijden met de banden. Het was een zeer gezellige en geslaagde dag zonder problemen. Iedereen
heeft elkaar goed geholpen.
Meer foto’s vinden jullie op de site TTVHuizen.nl.
Allemaal bedankt en tot het volgende uitje.
T.C.J. TTV Huizen,
Maarten Robbers, Gijs Molenaar en Cees Lam

Foto: TTV Huizen

Jeugdcompetitie voorjaar 2018
Het is weer tijd om iets te schrijven in de Voltreffer
over de competitie spelende jeugd van de TTV “Huizen”.
We zijn gelukkig weer met een team meer van start
gegaan in de competitie.

Namens de Technische Commissie Jeugd
Peter v/d Broek
14

Voor in de Agenda
Wanneer:

Wat:

Voor wie:

26 maart Algemene Ledenvergadering (v.a. 20.00 uur)

Senioren & Jeugd
e

29 maart VD Paastoernooi (v.a. 20.30 uur; voor recr, niet-led., 6 klassers en 65+)
6 april Vrijeweektoernooi

Senioren

20 april Clubkampioenschappen eigen klasse

Senioren

12 mei Uitwisselingstoernooi SVE (o.v.b.)

Senioren

19 mei Clubkampioenschap jeugd

Jeugd

19 mei Vriendentoernooi (o.v.b.)

Senioren

26 mei Vrijwilligersuitje

Senioren/vrijwilligers

Voor de uitgebreide agenda, zie www.ttvhuizen.nl.
Vanuit de Z.K.C.

een vergelijkbaar shirt (exclusief bedrukking) is ruim €
40,-.

Voorjaar 2018
Dinsdag 2 januari is het voorjaar seizoen weer begonnen, we gaan er weer een gezellig sportief seizoen van
maken.
Vanaf dat moment zijn we weer open op de dinsdag,
woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. De openingstijden kunt u vinden op de website, kijk voor
activiteiten in de agenda.

Zoals ook in het huishoudelijk reglement vastgelegd is
dient iedereen het officiële shirt te dragen bij competitiewedstrijden en externe toernooien. De aanschaf
van een 123inkt-shirt is € 27,50. De kleur van het
broekje is zwart.
Frank Hagen namens de Z.K.C.

De 2e zaal is alleen open van 20:00 tot 22:00 op de
dinsdag-, donderdag- en vrijdagavond, vanaf 9 januari
t/m 26 april.
Op de volgende feest-/gedenkdagen zijn wij gesloten;
vrijdag 27 april (Koningsdag)
vrijdag 4 mei (Dodenherdenking)
zaterdag 5 mei (Bevrijdingsdag)
donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag)
Foto: TTV Huizen

Barrooster
We zijn op zoek naar versterking van de barvrijwilligers, het wordt namelijk steeds lastiger om het rooster gevuld te krijgen, dus meld je aan of vraag informatie op. Een keer in de zes weken zou al het verschil
maken.
Mocht je een keer niet kunnen op de ingeplande dag,
probeer dan te ruilen met iemand.

Bos bloemen voor VD Administraties & Belastingzaken
Op vrijdag 12 januari, brachten we een mooie bos
bloemen langs bij Rob van Domselaar. Het bedrijf van
Rob, VD Administraties & Belastingzaken, sponsort
inmiddels alweer vier jaar lang de senioren recreantentoernooien van de TTV Huizen. Vaak doet Rob zelf
ook fanatiek mee aan “zijn” toernooien. Rob is nog
steeds erg enthousiast over de sponsorovereenkomst,
was erg blij met de bos bloemen en heeft het contract
met nog een jaar verlengd. Rob, nogmaals heel erg
bedankt voor je betrokkenheid bij onze vereniging!

Shirts
We hebben nog een kleine voorraad oude groen / gele
shirts (Prima Donna Kaas), alsmede wat blauwe polo’s.
Deze shirts kunnen gebruikt worden trainingsshirt,
voor een bedrag van € 5,- voor een PDK-shirt
(groen/geel) en € 2,50 voor een blauwe polo. Omdat
de voorraad beperkt is geldt hier “wie het eerst komt,
wie het eerst maalt”. Ter info, de nieuwwaarde van

Namens de Promotie en Advies commissie,
Gerben de Jong
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Ben jij de aankomende SuperStar???
Tot en met 28 juni 2018 organiseert de tafeltennisvereniging Huizen iedere donderdagmiddag van 17.00 uur – 18.00 uur bewegen voor kinderen van 4-6 jaar. Op speelse wijze
worden de kinderen bekend gemaakt met de tafeltennissport door middel van bewegingsspelletjes, oog-hand-coördinatie en vooral heel veel plezier.

Hebt u een kind in de leeftijd van 4-6 jaar? Of misscien een kleinkind, neefje, nichtje,
buurmeisje, buurjongen? En wil dat kind een aankomende SuperStar worden?
Dan is dit de mogelijkheid om tegen lage kosten uw kind aan te melden.
Voor minder dan 7 euro per maand leert uw kind van alles over bewegen, tafeltennis en
samen spelen met andere kinderen. Uw kind krijgt daarbij ook nog een gratis tafeltennisbatje.
Enthousiaste trainers en begeleiders staan klaar om met uw kind aan de slag te gaan.

Wanneer:

Op donderdag van 17.00 uur – 18.00 uur

Voor wie:

Voor kinderen van 4 t/m 6 jaar

Waar:

In de gymzalen van het Holleblokcomplex

Opgeven:

Bij tcj@ttvhuizen.nl

Informatie: Kijk op de website www.ttvhuizen.nl
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