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Redactioneel 
 
Covid-19, Corona…….. 
 
Nog lang zal dit verschijnsel ons leven 
bepalen. Ook in de tafeltenniswereld lagen 
wedstrijden en “gewoon een balletje 
slaan” lange tijd stil. 
 
Corona-tijd is ook de reden waarom deze 
Voltreffer pas in september uitkomt. Zoals 
afgesproken zou de Voltreffer 2x per jaar 
verschijnen, namelijk juni en december. 
Helaas was er te weinig te melden: de 
competitie werd stil gelegd (gezien de 
resultaten voor sommigen tot grote 
vreugde voor anderen een enorme 
teleurstelling), toernooien werden 
gecanceld en we konden ons favoriete 
balspelletje niet meer op de vereniging 
uitoefenen. 
 
Dat we nog steeds “in de ban van Corona” 
zijn, zal ook in deze Voltreffer te merken 
zijn: 
 
Veel nieuws over de nieuwe regels, 
informatie over de competitie-regels, 
informatie vanuit de vereniging, informatie 
vanuit de NTTB en de afdeling. 
 

 
 
 
De start van de “nieuwe Voltreffer” heeft 
ook vertraging opgelopen. Het wachten 
was op meer informatie van de afdeling 

Midden, die op 19 augustus de jaarlijkse 
ALV hielden, waarin beslissingen zijn 
genomen over de nieuwe competitie.  
Er staan een aantal nieuwe rubrieken in 
deze Voltreffer en de voorkant is ook 
drastisch veranderd. 
 
Toch hopen we in december wat meer 
vaste columnisten te krijgen, die hun 
bijdrage aan de Voltreffer leveren. 
Voor nu: heel veel leesplezier! 
Joost en Geert 
 

Van de voorzitter 
 
Op het moment van het schrijven van dit 
stuk voor de Voltreffer staat het 
najaarseizoen van 2020 op het punt van 
beginnen. Hopelijk verloopt dit 
najaarseizoen beter vergeleken met het 
abrupte einde van het voorjaarseizoen. 
 
In maart kregen we vanuit de Rijksoverheid 
de mededeling dat vanwege de Corona 
situatie de vereniging gesloten moest 
worden. Even later volgde de mededeling 
vanuit de NTTB de beslissing om de 
voorjaarscompetitie te beëindigen en het 
complete seizoen te zien als een verloren 
seizoen.  
 
Verscheidene teams stonden er zeer goed 
voor met betrekking tot het 
kampioenschap, het zei zo de sluiting was 
voor een belangrijk doel. Medio mei zijn 
we door middel van het maken van een 
gedegen Plan van Aanpak welke 
goedgekeurd werd door de Gemeente 
Huizen weer voorzichtig begonnen met 
tafeltennisactiviteiten.  
 
In mei en juni voerden we  jeugdtrainingen 
uit in de open lucht. Vanaf begin juli begon 
fase 2 van de heropening van 
tafeltennisactiviteiten, met de heropening 
van de gymzalen en kantine op de 
vrijdagavonden. In deze zomerpilot hebben 
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we gewerkt door middel van een online 
tafeltennistafel inschrijfsysteem en diverse 
andere maatregelen om op een veilig 
manier de tafeltennissport te kunnen 
beoefenen. Maar ook zeer belangrijk om 
gewoon weer elkaar te kunnen 
ontmoeten.  
 
Gelukkig is deze zomerpilot goed verlopen. 
Vanaf de week van 24 augustus gaan we 
over op de volgende fase en we hopen 
door middel van het laatste plan van 
aanpak verantwoord sporten in Corona 
periode welke we als vereniging op papier 
hebben gezet vanaf de week van 24 
augustus weer volledig open te gaan, maar 
wel zo dat we op een veilige en 
verstandige manier kunnen tafeltennissen 
en vereniging kunnen zijn.  
 
De opzet van dit plan van aanpak kunt u op 
een andere plek in deze Voltreffer lezen. 

 
In de periode dat de vereniging gesloten was is 
er achter de schermen niet stil gezeten. Een 
aantal vrijwilligers hebben zich ingezet om de 
kantine een nieuwe frisse look te geven. Vanaf 
deze plaats wil ik Jan Visser, Robert Smit, Kees 
Harmsen, Ahmed Azouz en in het bijzonder 
Peter van den Broek hartelijk bedanken voor 
hun inzet zodat dit bewerkstelligd kon worden. 
Nancy Hagen, Daniëlle Robbers en Ingeborg 
Rebel jullie ook bedankt voor het aanbrengen 
van de ideeën.  
 
In de najaarscompetitie senioren worden een 
aantal aanpassingen gemaakt. Geen dubbels 
en een andere setup van de laatste partij in de 
duo competitie. Verderop in deze Voltreffer 

meer details hierover vanuit de 
wedstrijdsecretaris. De Technische Commissie 
Jeugd heeft ook plannen gemaakt hoe de 
jeugdcompetitie op een goede manier te laten 
verlopen, met extra aandachtspunt voor de 
beperkte capaciteit van de kantine. 
 
Helaas hebben we het jaarlijkse 
vrijwilligersuitje vanwege Corona moeten 
cancelen. Hopelijk krijgen we in de toekomst 
Corona onder controle en dan zullen we het 
vrijwilligersuitje weer oppakken. 
 

 
 
Maandag 24 augustus stond de uitgestelde 
Algemene Leden Vergadering van TTV Huizen 
gepland. Deze had oorspronkelijk eind maart 
zullen plaatsvinden. Lennard van Leuven is als 
nieuwe voorzitter benoemd om de 
voorzittershamer na een periode van zes jaar 
over te nemen van Robert Bunschoten. De 
overige 6 bestuursleden hebben aangegeven 
door te gaan met hun bestuurswerk, positief! 
 
Sportieve groeten en stay safe. 
 
Robert Bunschoten, voorzitter TTV Huizen 
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HELAAS, 

 
Dit jaar zal er 
geen Bedrijventafeltennistoernooi georgan
iseerd worden bij tafeltennisvereniging 
Huizen. 
  
Wij vinden het zeer spijtig, maar wij 
kunnen de veiligheid niet waarborgen. 
In samenspraak met het bestuur, 
technische commissie senioren en de 
gemeente Huizen hebben wij moeten 
vaststellen dat het niet mogelijk is om het 
Bedrijventafeltennistoernooi op een veilige 
en verantwoorde manier te organiseren. 
  
Vorig jaar september was het gezellig druk 
en de firma SEDICO ging er toen met de 
hoofdprijs vandoor. 

  
 Dit jaar moeten wij het 
Bedrijventafeltennistoernooi aan ons 
voorbij laten gaan, maar wij hopen het 
toernooi volgend jaar weer te mogen 
organiseren en alle bedrijven weer te 
mogen ontvangen in ons 
tafeltenniscentrum DE KLOEF achter het 
winkelcentrum Holleblok in Huizen. 
  
Tot volgende jaar, 
Namens de Technische Commissie 
Senioren. 
TTV Huizen, Cees Lam 

 
Informatie van de 

wedstrijdsecretaris 

 
Het afgelopen seizoen verliep erg voorspoedig, 
want er lagen 5 teams op kampioenkoers. 
Alleen werd zoals jullie weten het gehele 
voorjaarsseizoen uit de boeken geschrapt door 
Covid-19. Wellicht weet niet iedereen het 
maar, de indeling van het komende seizoen is 
door de competitieleider gebaseerd op de 
resultaten van het najaarseizoen van 2019.  
 
Voor het voorjaarsseizoen had ik voor 5 teams 
een hogere klasse aangevraagd dan waar ze 
recht op hadden en toen waren er 3 
toegekend. Voor het najaarseizoen (we 
hebben 2 teams minder, waarvan 1 die vorige 
keer de toekenning wel had gehad) is er helaas 
maar 1 toegekend. Dit resulteert in de 
volgende team indeling voor het komende 
seizoen. 
 
Huizen 1 (Hoofdklasse) Frank, Gijs, Patrick en 
Nico. 
 
Huizen 2 (1e klasse) Danny, Jurriaan, Ruben, 
Robert, André en Patrick. 
 
Huizen 3 (1e klasse) Monique, Geert, Edwin en 
John. 
 
Huizen 4 (3e klasse) Paul, Lennard, Peter, Frank 
en Marcel. 
 
Huizen 5 (3e klasse) Robert, Kees, Ruben en 
Joost 
 
Huizen 6 (4e klasse) Cees, Pieter, Nicole, Bert 
en Marco. 
 
Huizen 7 (5e klasse) Henny, Paul, Pieter en 
Bram 
 
Duo 1 (1e klasse) Edwin, Nico, Kees en Marcel. 
 
Duo 2 (5e klasse) Nico, Hans, Ingeborg en Irma. 
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Zoals wellicht bekend, kan komend seizoen de 
nieuwe NTTB-App gebruikt worden. 
De app is gratis te downloaden in de Appstore 
of de Google Playstore. 
 
Het is een app waar we niet meer omheen 
kunnen en die o.a. de wedstrijdformulieren 
gaat vervangen. Voor dit seizoen zal het als 
een pilot dienen, dus de wedstrijdformulieren 
moeten nog steeds ingevuld en ingeleverd 
worden. 
 
Om de app te kunnen gebruiken moet jouw e-
mailadres bij de Nederlandse Tafeltennisbond 
(NTTB) bekend zijn. 
 
Echter heeft TTV Huizen in het verleden jouw 
e-mailadres niet bij de bond bekend gemaakt 
en TTV Huizen houdt hier ook aan vast. 
Wil je toegang tot de app, stuur dan een mail 
naar ledenadministratie@ttvhuizen.nl met 
daarin de volgende informatie: 
 
1.        “TOEGANG NTTB-APP” in het onderwerp 
venster 
2.        Je volledige naam 
3.        Het e-mailadres dat jij wilt dat wij 
registreren bij de NTTB. 
 
Mocht je vragen hebben over de app, spreek 
dan op de club even iemand aan of stuur ons 
gerust een mail. 
 
De TTapp blijft nog wel werken, maar wij 
weten niet wanneer de samenwerking met de 
bond exact zal stoppen. 
 
Verzoek van mijn kant is ook al gebruiken we 
de formulieren en nog steeds de TTapp of ook 
elk team de standen toch invult en accordeert 
in de NTTB-App. 
 
 

In verband met Covid-19 zal ook komend 
seizoen anders verlopen dan we gewend zijn. 
Onder andere wordt er nu vanuit de afdeling 
gekeken om komend seizoen in de reguliere 
competitie geen dubbels te laten spelen (Dit is 
nog niet rond, daar dit in de ALV midden 
voorgelegd moet worden, omdat hiervoor een 
wijziging in de reglementen nodig is.  

 
In de duo competitie wordt er waarschijnlijk 
een alternatief ingevoerd voor de dubbel. Het 
afdelingsbestuur stelt voor in de 
duocompetitie na a-x, b-y, b-x en a-y een vijfde 
set te spelen waarbij a en x de eerste game 
spelen, b en y de tweede, en b en x de derde. 
Bij een stand van 3-0 of 0-3 is er geen vierde 
game. Bij een stand van 2-1 of 1-2 spelen a en 
y de vierde game. Wordt het 2-2, dan spelen 
twee spelers naar eigen keuze de beslissende 
vijfde game. Over dit voorstel kun je alles 
nalezen op deze 
link https://midden.nttb.nl/toelichting-op-
extra-alv-19-augustus-2020-wijzigingen-
afdelingscompetitiereglement/ 
 
Over de invulling van de Corona maatregelen 
op onze club ten behoeve van de competitie 
wordt nog uitgebreid gepraat en de informatie 
zal in een ander stukje in de voltreffer te 
vinden zijn. Dan ook een verzoek aan iedereen 
om de regels van onze club, maar ook bij een 
te bezoeken club, na te leven, zodat er geen 
club gesloten zou moeten worden, omdat de 
regels niet nageleefd worden. Toon ook begrip 
als de tegenstanders niet willen deelnemen 
aan de derde helft. 
 
Tenslotte wens ik iedereen een veilig en een 
succesvol seizoen toe, 
Bram Gerritse 
 

mailto:ledenadministratie@ttvhuizen.nl
https://midden.nttb.nl/toelichting-op-extra-alv-19-augustus-2020-wijzigingen-afdelingscompetitiereglement/
https://midden.nttb.nl/toelichting-op-extra-alv-19-augustus-2020-wijzigingen-afdelingscompetitiereglement/
https://midden.nttb.nl/toelichting-op-extra-alv-19-augustus-2020-wijzigingen-afdelingscompetitiereglement/
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Informatie afd. Midden 

 
Naar aanleiding van de extra ALV van 
woensdag 19 augustus jl. hierbij een 
update betreffende de najaarscompetitie 
2020. 
 
Op de ALV van 19 augustus 2020 is de 
onderstaande wijziging van het 
afdelingscompetitiereglement 
aangenomen (artikel 28, lid 5): 
 
Vanaf 1 september 2020 zal, in verband 
met Covid-19, in competitiewedstrijden in 
senioren-competities geen dubbelspel 
worden gespeeld. Competitiewedstrijden 
van 10 sets in senioren-competities 
bestaan vanaf deze datum uit 9 sets.  
 
In competitiewedstrijden van 5 sets in 
seniorencompetities wordt het dubbel 
vervangen door een vijfde set. In deze vijfde 
set wordt elke game gespeeld door andere 
spelers uit beide teams, in de volgorde: 1e 
game a-x, 2e game b-y, 3e game b-x, 
eventuele 4e game a-y, eventuele 5e game 
spelers naar eigen keuze uit [ab]-[xy].  
 
Deze bepaling geldt tot het moment dat 
het Afdelingsbestuur besluit tot opheffing 
ervan. In dat geval zal vanaf de start van 
de eerstvolgende competitie het dubbelspel 
in de seniorencompetities weer worden 
gespeeld. 
 
Kort samengevat vervalt dus het dubbel in 
de TRIO-competitie en zal er in de DUO-
competitie i.p.v. het dubbel een 
vervangende wedstrijd worden gespeeld. 
Deze vervangende wedstrijd is eigenlijk 
een kopie van het wedstrijdschema, maar 
dan steeds één game. De 5e game wordt 
gespeeld door spelers naar eigen keuze, 
die aan de enkelpartijen hebben 
meegedaan.  
 
 

Het is verder niet mogelijk een 3e speler in 
te zetten voor deze variant en wij vragen 
iedereen alleen voor de eerste game 
eventueel langer dan een minuut in te 
spelen 
 
Afsluitend willen wij alle clubs, teams en 
spelers nogmaals vragen om je aan de 
coronamaatregelen die gelden bij de 
thuisclub te houden. Daarbij roepen wij 
ook alle clubs op om het betreffende 
coronaprotocol actief te communiceren 
met de bezoekende teams, denk hierbij 
aan publiceren op de site of mailen 
voorafgaand aan een competitiewedstrijd. 
Zorg dus dat je niet voor verrassingen komt 
te staan als er bijvoorbeeld geen 
toeschouwers welkom zijn of de 
kleedkamers zijn gesloten. 
 
Gaarne de bovenstaande informatie met al 
uw competitiespelers delen. Bij voorbaat 
dank. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rens Boer & Antwan Wiegerinck 
Competitieleiding Senioren afdeling 
Midden 
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Plan van aanpak verantwoord 
sporten 

gedurende Corona 
 
 
 
Versie: 22-08-2020 

 
Omgangsregels  
Bij omgangsregels gaat het er om hoe wij 
met elkaar om willen gaan, welke normen 
en waarden we hebben, wat we belangrijk 
vinden in de omgang.  
 

• Respect voor elkaar  

• Respect voor anders denkenden en 
andere culturen  

• Sportiviteit  

• Niet schelden/vloeken  

• Fysieke omgang (hoe dichtbij mag 
je bij iemand komen?)  

• Gebruik van Sociale Media door de 
vrijwilliger en leden  
 
Gedragscode 
 Gedragscode voor vrijwilligers  
 
- Iedere vrijwilliger mag uit hoofde 
van zijn/haar functie geen seksuele of 
affectieve relatie aangaan met een 
jeugdlid.  
- De vrijwilliger maakt vanuit 
zijn/haar functie geen misbruik van zijn 
positie t.o.v. een verenigingslid.  
 
- Een vrijwilliger onthoudt zich van 
seksuele toenaderingspogingen en 

ongewenste intimiteiten ten opzichte van 
een minderjarige. De vrijwilliger onthoudt 
zich van gedragingen die seksueel getint 
zijn of in het algemeen als zodanig kunnen 
worden opgevat.  
 
- De vrijwilliger is zich bewust van 
zijn positie en hanteert het zgn. “4-ogen-
beleid”. Hij/zij zal derhalve niet alleen met 
jeugdigen in douche- en kleedruimtes zijn.  
 
- De vrijwilliger is verplicht om 
overeenkomstig het beleid van de 
vereniging medewerking te verlenen aan 
preventiemaatregelen, zoals het aanvragen 
van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 
De VOG is voor verenigingen gratis aan te 
vragen op www.gratisvog.nl/procedure. 
  
- De VOG dient iedere 5 jaar opnieuw 
aangevraagd te worden.  
 
- De vrijwilliger vertoont geen 
aanstootgevend gedrag in houding, 
woorden en kleding. 
 
- Het gebruik van drugs is tijdens de 
uitoefening van de functie voor de 
vrijwilliger m.b.t. begeleiding van jeugdigen 
verboden. Dit sluit aan bij de huis- en 
gedragsregels.  
 
- De vrijwilliger is verplicht 
incidenten aan bestuursleden te melden. 
Het gaat om incidenten, die voorkomen 
t.o.v. de gedragsregelgeving.  
 
- De vrijwilliger heeft een 
voorbeeldfunctie naar andere leden.  
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Gedragscode voor sporters  

• De sporter dient respectvol om te 
gaan met mede-sporters en 
geïnteresseerden.  

• De sporter raakt niemand tegen zijn 
wil aan.  

• De sporter houdt zich aan de 
regels.  

• De sporter onthoudt zich van 
discriminatie, pesten of 
grensoverschrijdend gedrag.  

• De sporter sluit niemand buiten.  

• De sporter is sportief en speelt 
eerlijk.  
 
Vertrouwenscontactpersoon  
Het is voor de veiligheid van de leden van 
belang, dat er iemand binnen de 
vereniging is, die zij bij onregelmatigheden 
kunnen bereiken.  
 
De vertrouwenscontactpersoon is een 
persoon, die hun verhaal kan aanhoren en 
hen kan helpen de juiste stappen te zetten. 
De vertrouwenscontactpersoon is verplicht 
de informatie vertrouwelijk te behandelen; 
er gebeurt niets zonder dat de hulpvrager 
hiervan van tevoren op de hoogte is 
gesteld.  
 
De vertrouwenscontactpersoon kan samen 
met de hulpvrager een klacht indienen bij 
bijvoorbeeld politie of hulp vragen bij een 
professionele instantie.  
 
De vertrouwenscontactpersoon is iemand, 
die door de leden gemakkelijk te bereiken 
is en het vertrouwen van de leden heeft.  
 
De vertrouwenscontactpersoon kan te 
maken krijgen met:  
Grensoverschrijdend gedrag; seksuele 
intimidatie, pesten (ook via sociale media), 
bedreiging, mishandeling, belediging, 
discriminatie, doping, match-fixing, 
houding ten opzichte van eetstoornis en 
LHBTQI(AP) (lesbisch, homoseksueel, 

biseksueel, transgender, queer, intersekse, 
aseksueel, panseksueel).  

 
 
Binnen de vereniging is een “opvang” 
geregeld voor de 
vertrouwenscontactpersoon in het geval 
van ernstige incidenten. Dit kan ook in 
samenwerking met de externe 
vertrouwenscontactpersoon.  
 
Naast het aanstellen van meerdere 
vertrouwenscontactpersonen binnen de 
vereniging (alle bestuursleden) is gekozen 
om een vertrouwenscontactpersoon aan 
te stellen van “buiten” de vereniging (Anita 
Campbell van Sportplatform Huizen).  
 
Taak van de vertrouwenscontactpersoon is 
het slachtoffer te ondersteunen in de te 
volgen procedure.  
 
De vertrouwenscontactpersoon zal NIET 
inhoudelijke ondersteuning bieden, maar 
zal het slachtoffer de juiste weg wijzen en 
mogelijkheden aanreiken.  
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Als vereniging hebben we gekozen om 
voor vrijwilligers die met jeugdigen werken 
en de bestuursleden een Verklaring 
Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. 
Deze VOG zal iedere vijf jaar moeten 
worden verlengd. 
 
Corona coördinator 
De corona coördinator is het eerste 
aanspreekpunt voor de gemeente om 
onderling snel te kunnen schakelen en ook 
om informatie weg te kunnen zetten 
binnen de vereniging. Lennard van Leuven 

(voorzitter@ttvhuizen.nl) zal deze rol 

binnen de Tafeltennisvereniging Huizen 
vervullen. 
 
Corona verantwoordelijke 
De corona verantwoordelijke is aanwezig 
binnen de vereniging en is eerste 
aanspreekpunt tijdens de activiteiten voor 
bijvoorbeeld BOA en zal tevens toezien op 
het naleven van de regels. Wanneer de 
bar/kantine geopend is zal de 
barvrijwilliger deze rol binnen de 
Tafeltennisvereniging Huizen vervullen. 
Tijdens jeugdtrainingen buiten de 
openingstijden van bar/kantine zal de 
trainer deze rol binnen de 
Tafeltennisvereniging Huizen vervullen. 
Het bardienstrooster zal zichtbaar in de 
kantine worden opgehangen. 
 
 Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen 

• Wij hanteren de richtlijnen van de 
RIVM, NOC NSF en de Gemeente Huizen 

• Voor iedereen geldt: gezond 
verstand gebruiken staat voorop. 

• Heb je klachten? Blijf thuis en laat 
je testen. 

• Ga direct naar huis wanneer er 
tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan 
zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, 
keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, 
verhoging, koorts en/of plotseling verlies 
van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen. 

• Houd 1,5 m afstand met personen 
van 18 jaar of ouder. 

• Vermijd drukte. 

• Was vaak je handen met water en 
zeep, juist ook voor en na bezoek 
sportlocatie. 

• Schud geen handen. 
 
EHBO 
De AED is gemakkelijk toegankelijk in de 
kantine van de tafeltennisvereniging 
Huizen. Een flink aantal leden heeft cursus 
gehad hoe de AED te gebruiken. 
De overige EHBO spullen zijn tevens 
beschikbaar en toegankelijk in de 
accommodatie. 
 

 
 
Registratie en gezondheidscheck bij entree 
van de TTV Huizen accommodaties 
 
We hebben een evaluatie gedaan van de 
zomer pilot periode en besloten i.p.v. 
tafeltennistafel reservering een registratie 
en gezondheidscheck in te voeren vanaf de 
week van 24 augustus.  
 
Wij verzoeken iedereen in de aankomsthal 
alvorens door te lopen naar de kantine 
eerst het registratieformulier(tje) in te 
vullen en te deponeren in de hiervoor 
bestemde gesloten box welke staat op de 
tafel in de entree. Een samenvatting van 

mailto:voorzitter@ttvhuizen.nl
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het TTV Huizen Corona protocol zal 
duidelijk op A3 formaat worden 
opgehangen in de entreehal (zie Appendix 
D + opzet registratieformulier(tje) 
Appendix E). 
 
De TTV Huizen Corona coördinator zal 
zorgdragen dat deze gegevens wanneer 
niet benodigd uiterlijk na 4 weken worden 
vernietigd. 
 
Bij aankomst zal bij de hoofdingang in de 
entree een tafel aanwezig zijn met 
voorzieningen om je hand schoon te 
maken / desinfecteren. In de kantine zijn 
tevens hiervoor voorzieningen aanwezig. 
 
De toiletten en kleedkamers van de 
gymzaal grenzend aan de kantine zullen 
open zijn en kunnen worden gebruikt 
(respecteer de regel houd 1,5 meter 
afstand met personen van 18 jaar en 
ouder).  
 
We willen het gebruik van de kleedkamers 
voorlopig zo veel mogelijk beperken. Dit 
betekend dat we stimuleren dat sporters 
bij de accommodatie arriveren en weer 
verlaten in sportkleding, omkleden gebeurt 
thuis. Alleen het wisselen van 
buitenschoeisel naar sportschoenen vindt 
plaats in de kleedkamers. 
 
De Gemeente Huizen heeft aangegeven 
dat de douches in de kleedkamers tot 
nader order niet mogen worden gebruikt. 
 
Zaal 
Er is gekeken naar de opstelling van de 
tafeltennistafels en de optimale 
looproutes. De NTTB hanteert de regel om 
speelvelden te creëren van 4,5x9 meter, 
beide Holleblok gymzalen zijn 20,5x12 
meter groot en zodoende zijn we tot de 
conclusie gekomen dat we maximaal vier 
tafeltennistafels per zaal kunnen opstellen. 

Zie ter verduidelijking de plattegronden in 
Appendix A. 
 
Voor de vrijdagavond competitieavonden 
en de zaterdagmiddagen wanneer Huizen 
1 thuis speelt verwachten we in de 
problemen te kunnen komen qua ruimte in 
de kantine. Om dit te voorkomen is het 
volgende bedacht: 25% van zaal 1 aan de 
kant van de kleedkamers zal worden 
afgezet met zeil op de grond, zodat deze 
ruimte bij de kantine kan worden 
betrokken. Hier kunnen dan 3 extra 
kantinetafels + stoelen komen te staan.  
 
Voor het opzetten van de zaal op de 
vrijdagavond zal een rooster worden 
gemaakt door de Technische Commissie 
Senioren, het is de bedoeling dat de 
competitie spelende teams op toerbuurt 
basis de zaal gereed maken (Zie Appendix 
C). 
 
Op de grond in de gymzalen zal door 
middel van kleine markering stickers de 
exacte plaats van de tafeltennistafel 
worden gemarkeerd.  
 
Na afloop moet de tafeltennistafel en 
eventueel andere attributen weer worden 
schoongemaakt voor de volgende 
gebruikers. Maak de horizontale 
speelvlakken van de tafeltennistafel 
schoon met het speciale 
schoonmaakmiddel welke beschikbaar is 
binnen de vereniging om tafeltennistafels 
mee schoon te maken (veroorzaakt geen 
schade aan de tafeltennisbladen).  
 
Maak tevens de tafeltennisbal schoon en 
lever deze  weer in bij de bar. Geen 
zweethanden afvegen op de tafel. Gebruik 
een eigen handdoek hiervoor. 
 
Communicatie  
Er zal een gedetailleerde communicatie 
plaatsvinden naar de leden en vrijwilligers 
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van de tafeltennisvereniging Huizen welke 
protocollen en regels zijn opgesteld om op 
een verantwoorde manier weer te kunnen 
tafeltennissen.  
 
Hiervoor zullen de reguliere interne 
communicatiekanalen  worden gebruikt. 
Tevens zal er binnen de accommodatie 
door middel  van posters duidelijke 
informatie worden opgehangen met 
betrekking tot de protocollen en 
visualisatie van looproutes, hygiëne, 
registratie en dergelijke. 
 
Trainingen 
De trainingen voor zowel jeugdleden als 
volwassen leden zullen weer worden 
hervat in de week van 24 augustus.  
 
De trainingsgroepen zullen zo worden 
ingedeeld dat er vooraf duidelijkheid is 
hoeveel leden er maximaal komen trainen 
per zaal. Hiermee waarborgen wij de 
dosering van het aantal mensen in de 
gymzalen. Daarbij wordt er ook rekening 
gehouden dat de groepen elkaar niet 
kruizen. 
 
Bar + Kantine 
In de kantine is de opzet van de tafels en 
stoelen bekeken en opnieuw ingedeeld 
rekening houdend met de 1,5 meter 
afstand. Plattegrond van deze indeling is 
opgenomen als Appendix B. 
 
De protocollen van de Koninklijke Horeca 
Nederland gelden als leidraad voor een 
verantwoord gebruik van bar en kantine 
binnen de tafeltennisvereniging Huizen  
 
De barvrijwilligers zullen worden 
geïnstrueerd over de geldende regels. 
Binnen de tafeltennisvereniging Huizen 
werken we met 1 barvrijwilliger. Op 
eventueel specifieke dagen kan een 
additionele vrijwilliger aan het werk zijn, 
maar deze werkt dan in de keuken van de 

kantine. Hiermee waarborgen we de 1,5 
meter afstand tussen de vrijwilligers. 
 
De hygiëneregels zullen op posters 
zichtbaar bij de ingang en in de kantine.  Bij 
de entree is er een tafel opgesteld met 
daarop de benodigdheden om je handen 
te wassen/desinfecteren. 
 
De richtlijnen over de openingstijden zullen 
via de reguliere communicatiemiddelen 
worden aangekondigd binnen de 
vereniging en zijn gekoppeld aan de 
tafeltennis activiteiten binnen de 
vereniging. 
 
Er is 1 afhaalpunt bij de bar aangewezen 
voor het bestellen en ophalen van een 
bestelling. Door middel van “signage” op 
de grond duidelijkheid met betrekking tot 
houden van 1,5 meter afstand in een 
eventuele wachtrij. 
 
Er zullen voldoende schoonmaakmiddelen 
in de kantine aanwezig zijn met betrekking 
tot het schoonmaken/na gebruik van tafel 
en stoel in de kantine. Het schoonhouden 
hiervan na gebruik wordt gedaan door de 
gebruikers, de barvrijwilliger zal hier 
toezicht op houden. De barvrijwilliger is 
verantwoordelijk voor de hygiëne van de 
bar en de keuken.  
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Appendix A: De zalen 
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Appendix B: De Kantine 
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Appendix C: competitie   
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Appendix D: Samenvatting 

 
TTV HUIZEN – SAMENVATTING CORONA 

PROTOCOL 
 

• Voor iedereen geldt: gezond 
verstand gebruiken staat voorop 

• Heb je klachten? Blijf thuis en laat 
je testen 

• Hoesten en niezen in de binnenkant 
van je elleboog 

• Ga direct naar huis als er tijdens de 
sportactiviteit of in de kantine klachten 
ontstaan als neusverkoudheid, loopneus, 
niezen, keelpijn, (licht) hoesten, 
benauwdheid, verhoging, koorts en/of 
plotseling verlies van reuk of smaak: dit 
geldt voor iedereen 

• Houdt 1,5 meter afstand met 
personen van 18 jaar en ouder 

• Vermijdt drukte 

• Registratie en gezondheidscheck bij 
entree van de t.t.v. Huizen accommodatie 

• Wij verzoeken iedereen in de 
aankomsthal, alvorens door te lopen naar 
de kantine, eerst het 
registratieformuliertje in te vullen en te 
deponeren in de hiervoor bestemde 
gesloten box welke staat op de tafel in de 
entree 

• De t.t.v. Huizen Corona coördinator 
zal zorgdragen dat deze gegevens wanneer 
niet benodigd uiterlijk na 4 weken worden 
vernietigd 
 
Appendix E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

• Bij aankomst is in de entreehal een 
tafel aanwezig met voorzieningen om je 
handen schoon te maken/te desinfecteren 

• In de kantine zijn hier tevens 
voorzieningen aanwezig 

• Het is momenteel niet toegestaan 
gebruik te maken van de douches in de 
kleedkamers 

• We stimuleren dat sporters bij de 
accommodatie arriveren en weer verlaten in 
sportkleding; omkleden gebeurt thuis. Alleen 
het wisselen van buitenschoeisel vindt plaats in 
de kleedkamers 

• De tafeltennistafel, tafeltennisbal en 
evt. andere benodigdheden na gebruik 
schoonmaken alvorens de volgende personen 
gebruik hiervan kunnen maken. Hiervoor zijn 
schoonmaak voorzieningen aanwezig in de 
zalen 
Alleen met z’n allen kunnen we er voor zorgen 
dat we in een veilige omgeving kunnen sporten 
en het gezondheidsrisico tot een minimum 
beperken. Alvast bedankt voor het respecteren 
van de protocol. 
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Clubkampioenschappen eigen klasse 
2020 

 
Op vrijdagavond 28 augustus 2020 zijn de 
clubkampioenschappen eigen klasse 
gespeeld voor alle competitie spelende 
leden van TTV Huizen. De wedstrijden 
begonnen om 20.30 uur en iedereen was 
keurig aanwezig. 
 
De verschillende klassen werden verdeeld 
over de twee zalen en de avond kon 
beginnen. 
 
Onder het toeziend oog van enige 
toeschouwers werden de wedstrijden 
gespeeld.  
 
Het was een leuke avond met mooi spel. 
Aan het einde van de avond hadden we de 
volgende uitslagen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Hoofdklasse, 1e plaats Gijs Molenaar, 2e 
plaats Nico Sentini. 
 
1e klasse, 1e plaats Edwin van Dijk, 2e plaats 
Robert Bunschoten. 
 
3e klasse, 1e plaats Lennard van Leuven, 2e 
plaats Robert Smit. 
 
4e klasse, 1e plaats Pieter Bosch, 2e plaats 
Cees Lam. 
 
5e klasse, 1e plaats Bram Gerritse. 
 
Iedereen bedankt voor de gezellige avond 
en tot volgend jaar. 
 
Namens de T.C.S. 
Cees Lam 
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De T.C.J. wedstrijdsecretaris aan het 
woord 

 
De corona heerst nog volop maar we 
proberen toch weer te starten met de 
najaarscompetitie. 
 
Het is mooi dat het allemaal weer kan zoals 
het er nu naar uit ziet tenminste. 
Het is niet te hopen dat de corona weer de 
kop op steekt dat alles weer dicht zou 
moeten. 
 
We starten deze competitie weer met 5 
teams waar van er nu 3 bij de reguliere 
competitie en 2 bij de starters competitie.  
Jammer is het dat we voor ons 1e team 
maar 2 spelers hebben maar ja het is niet 
anders dus is het goed dat er 
tegenwoordig met 2 spelers gespeeld mag 
worden. 
 
Het 1e team bestaat uit David Robbers en 
Aimée v.d. Brink en zij komen uit in de 4e 
klasse. 
 
Team 2 komt net als vorig seizoen uit in de 
6e klasse en bestaat uit Milan v.d. Blonk en 
Guust Menting en Mario Dinkelman. 
Zij weten dus al wat de 6e klasse inhoud  
 
ook team 3 komt uit in de 6e klasse en dat 
is wel voor de 1e keer. Zij kwamen vorig 
seizoen nog uit in de startersklasse maar 
daar was nu geen plaats meer dus zijn zij 
doorgeschoven naar de reguliere 
competitie. Ik denk dat ze het hier ook wel 
naar hun zin zullen hebben het zal even 
wennen zijn. In dit team spelen Benjamin 
Oversteegen, Wei li de Lange en Willem 
Hendriks . 
 
Dan team 4: zij komen net als vorig seizoen 
nog wel uit in de starters klasse. In dit 
team spelen net als vorig seizoen Amanda 
Robbers en Esmée Folkers dus zij weten 
van de hoed en de rand. 

 
Team 5: ook zij spelen net als vorig seizoen 
in de starters klasse en dat zijn Stijn 
Harmsen en Luca de Ronde . 
Dit zijn de teams waarmee wij de 
najaarscompetitie in gaan. 
 
Ik hoop dat de begeleiders van de 
voorjaarscompetitie ook nu weer bereid 
zijn de begeleiding op zich te nemen. 
Mochten er problemen zijn dan hoop ik 
dat u dat wilt melden zodat wij kunnen 
proberen iets te regelen. 
 
De competitie start op Zaterdag 19 
September voor 4 teams en voor 1 team 
op 26 September dat is team 5 die heeft 
de 1e wedstrijd vrij en beginnen dus de 26e 
. 
De teams spelen de 1e wedstrijd allemaal 
uit. 
Huizen 1 moet naar Hilversum, Huizen 2 
moet naar Almere en Huizen 3, zij spelen 
het verst weg, zij moeten zich melden in 
Tiel. Huizen 4 moet ook naar Hilversum en 
Huizen 5 is dus vrij. 
 
Aan de competitie is bij de jeugd niets 
veranderd. Bij de jeugd mag gewoon 
gedubbeld worden wat bij de senioren niet 
mag. We spelen met dezelfde formulieren 
als het vorig seizoen 
 
Ik zal zo spoedig mogelijk het wedstrijd 
rooster brengen zodat iedereen weet 
wanneer en waar hij/zij moet spelen. 
Verder wens ik iedereen een fijne en 
sportieve competitie toe met veel 
speelplezier en hopelijk kunnen we deze 
nu wel afmaken.  
 
Namens Peter v.d. Broek 
Technische commissie jeugd    
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Hoe staan we er voor in de Afdeling  
Midden? 

 
De tafeltennisvereniging Huizen is binnen 
de afdeling Midden slechts een kleine 
vereniging. De successen van “vroeger” 
worden momenteel niet behaald. 
 
Toch spreken we een aardig woordje mee 
binnen de afdeling Midden. 
Bij de dames zien we Monique Kievith als 
subtopper op de 16e plaats. Nicole van 
beurden staat op nummer 57 en Henny 
Dekker vinden we terug op de 91e plaats. 
 
Bij de heren doen we het ook nog niet zo 
slecht. Gijs Molenaar staat nog steeds het 
hoogst geklasseerd met een 38e plaats. 
Nico Sentini (44e) en Patrick Visser (51e) 
staan niet zover weg. 
 
Overigens staan Monique en Gijs ook op 
de nationale ranglijst genoteerd. Gijs 
vinden we terug op de 322e plek. Monique 
is 83e. 
 
Bij de jeugd klimmen de spelers van Huizen 
langzaamaan de ranglijst op. 
Het zal niet verrassend zijn dat David 
Robbers als hoogste van de vereniging 
staat genoteerd. Hij staat op nummer 64. 

Marvin van Heeswijk en Mario Dinkelman 
staan op resp. 163 en 173. 
Bij de meisjes doen Aimee van de Brink, 
Katja Rebel en Esmee Folkers op de lijst 
nauwelijks voor elkaar onder. Aimee staat 
op 28, Katja op 34 en Esmee op de 35e 
plaats. 
 
Geert 
 
 

Courgette salade 
 

 
 
Een heerlijk en gezond recept voor 
tafeltennissers.  
Nodig: 
1 courgette 
2-3 teentjes knoflook 
Takjes verse munt 
2 eetlepels Olijfolie 
1 rode peper 
 
Snij de knoflook en rode peper in kleine 
stukjes. Snij de courgette met een 
mandoline in dunne plakjes. 
Verwarm de olijfolie is een pan en bak te 
knoflook en peper aan. Voeg de plakjes 
courgette toe en roer dit ongeveer 1 – 2 
minuten goed door. Voeg de fijngehakte 
munt toe, roer nog 1 minuut en klaar.  
Een heerlijk en gezond recept wat je warm 
en koud kunt eten. 
 
Geert 
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TafeltennisMasterz  
(Spelregelbewijs 1) 

  
Vanaf 1 juli 2020 is het spelregelbewijs een 
vereiste is voor competitiespelende 
jeugdleden van 13 t/m 17 jaar. Vanaf half 
maart 2020 kan iedereen zijn 
spelregelbewijs behalen via 
www.tafeltennismasterz.nl.  
 
Wel is het handig dat je eerst even oefent 
voordat je het bewijs probeert te halen, 
want het lijkt makkelijker dan je denkt. Dat 
kan allemaal op de website. 
 
Volg het onderstaande stappenplan: 
1. Ga naar www.tafeltennismasterz.nl 
2. Ga naar  ‘Login voor je bewijs 
3. Voer je bondsnummer in 
4. Klik op [Wachtwoord (opnieuw) 
instellen] 
5. Je ontvangt een mail met een 
bevestigingslink op het e-mailadres zoals 
geregistreerd in NAS* 
6. Klik op de link 
7. Vervolgens wordt gevraagd om een 
wachtwoord 
8. Vul het wachtwoord twee keer in en 
bevestig 
9. Je kunt inloggen met je bondsnummer 
en wachtwoord 
 
* Je ontvangt de mail op het mailadres dat 
in het NTTB Administratie Systeem (NAS) 
geregistreerd staat. Niets ontvangen? 
Check eerst nog even je spambox. Zit de 
mail daar niet in vraag dan aan de 
ledenadministrateur van je vereniging om 
het juiste emailadres in NAS te zetten. 
 
FAQ ’s 
Ik krijg een Error 500? 
Indien leden bij het inloggen deze melding 
krijgen, zijn de gegevens niet onvolledig. 
Emailadres en/of voornaam ontbreekt.  
 

Via de ledenadministrateur 
(ledenadministratie@ttvhuizen.nl) van de 
club kan dat gecorrigeerd worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Britt Eerland onder weg naar de top? 
 
Nederland is al jaren niet meer 
vertegenwoordigd in de top van het 
internationale tafeltennis. Een aantal jaren 
hebben Li Jao en Li Jie een belangrijk 
aandeel gehad in de Europese prijzen voor 
Nederland. Leuk om bij een huldiging eens 
te zien dat de Nederlandse vlag wordt 
gehesen en dat soms zelfs het Wilhelmus 
luidt maar gezien hun Chinese afkomst 
kunnen wij niet spreken van Nederlandse 
trots.  
 
Persoonlijk hoop ik al jaren dat wij eindelijk 
weer eens een oer-Hollandse topper in het 
internationale tafeltennis mogen 
verwelkomen. De tijd dat Bettine 
Vriesekoop aan de top stond heb ik helaas 
niet bewust meegemaakt.  
 
Na de Europese top 16 van begin dit jaar 
krijg ik zowaar weer hoop dat wij weer een 
Nederlandse topper hebben die in Europa 
serieus mee doet om de prijzen. De in 
Schiedam geboren tafeltennisster luistert 
naar de naam Britt Eerland. Veel 
Hollandser kan het bijna niet! 
 

http://www.tafeltennismasterz.nl/
http://www.tafeltennismasterz.nl/
mailto:ledenadministratie@ttvhuizen.nl
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Britt timmert al de nodige jaren aan de 
weg. In 2010 wist zij de bijzondere 
prestatie neer te zetten door als 
eerstejaars junior meteen goud te pakken 
op de Europese Jeugdkampioenschappen. 
Daarmee was ze internationaal de vijfde 
persoon in de historie die als eerstejaars 
junior een EJK-enkelspeltitel won. Toevallig 
of niet, één van die vier is Bettine 
Vriesekoop.   
 
De afgelopen jaren wist Britt steeds wat 
hoger op de internationale ranglijst te 
stijgen. Op de grotere toernooien viel mij 
alleen wel op dat voor mijn gevoel de 
resultaten slechter waren dan dat je op 
basis van haar ranking mocht verwachten. 
Met enige regelmaat werd ze dan ook 
uitgeschakeld door lager geklasseerde 
speelsters.  
 

Na de teleurstellende uitschakeling van het 
Nederlandse team op het Olympisch 
kwalificatietoernooi wist Britt goed voor de 
dag te komen op de Europese Top 16 
begin dit jaar. Dit was haar 2e deelname 
aan dit eindtoernooi waar ze als 10de was 
geplaatst. In de eerste ronde moest zij 
aantreden tegen de als 3de geplaatste 
Roemeense Bernadette Szocs die in 2018 
Li Jie in de finale van het goud wist te 
houden. Zeer verrassend wist zij de 
Roemeense te verslaan.  
 
 
 

Vervolgens stond in de kwartfinale de als 
9de geplaatste Luxemburgse Ni Xia op haar 
te wachten. Een speelster die gebruik 
maakt van de penhoudergreep en met 
lange noppen speelt waar ze ook aardig 
mee kon aanvallen. Misschien heeft Paul 
van Zomeren dat van haar geleerd? In 
ieder geval was Britt niet onder de indruk 
en wist zij winnend het strijdtoneel te 
verlaten. 
 
In de halve finale mocht Britt het opnemen 
tegen de als 1ste plaatste Sofia Polcanova 
uit Oostenrijk. Het sprookje was daarmee 
nog niet voorbij want Britt wist van haar te 
winnen met 4-1 en stond zowaar in de 
finale! Haar opponent was in de finale 
niemand minder dan de Duitse 
titelverdedigster Petrissa Solja. Britt begon 
de wedstrijd zeer sterk en wist een 2-0 
voorsprong af te dwingen. Het lukte haar 
alleen niet om het goud op te eisen. Vanaf 
de derde game wist Peterissa de wedstrijd 
te kantelen en presteerde zij het om de 
zwaar bevochten wedstrijd met 4-2 af te 
sluiten.  
 
Britt moest daardoor genoegen nemen 
met het zilver, wat vlak na de finale voelde 
als een teleurstelling maar achteraf kan ze 
terugkijken op een zeer goed toernooi 
waarin ze boven zichzelf uitsteeg! Mede 
door deze prestatie is zij maar liefst 17 
punten gestegen op de wereldranglijst en 
staat ze inmiddels in de top 32 van de 
wereld!  
 
Een mooie mijlpijl en ik ben zeer benieuwd 
wat de toekomst haar gaat brengen! 
 
Joost de Kleijn 
 
 
 
  



 

- 25 - 
 

T.C.J. planning Najaar 2020 
 
Elke dinsdag van 18.30 – 20.00 uur training 
voor competitiespelers. Trainer: Gijs 
Molenaar 
 
Elke donderdag van 16.45 – 18.00 uur 
training voor competitiespelers. Trainer: 
Gijs Molenaar 
 
Elke zaterdag van 10.00 – 11.00 uur 
Training voor de Superstars. Trainer: 
Maarten Robbers 
 
Elke zaterdag van 10.00 – 11.30 uur 
training voor recreanten en toekomstige 
leden. Trainer: Nico Sentini. 
 
29 aug.    training 
5 sept.    training 
12 sept.  clubkampioenschappen 
19 sept.  Speelweek 1 + training + Instuif 
26 sept.  Speelweek 2 + training + instuif 
3 okt.    Speelweek 3 + training 
10 okt.    Speelweek 4 
17 okt.    Speelweek 5 + training 
24 okt.    Speelweek 6 + training 
31 okt.    Speelweek 7 + training 
7 nov.    Speelweek 8 + training 
14 nov.   Training 
21 nov.   Speelweek 9 + training 
28 nov.   Speelweek 10 + training + Starters 
    Finale bij ttv Huizen 
5 dec.    Training 
12 dec.    Training 
26 dec.    Vakantie 
2 jan.    Vakantie 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jeugdtraining 

 
 

op 
 
 
Oktober 2020        
Zaterdag 10 oktober 
Dinsdag 17 oktober 
Donderdag 15 oktober 
 
December 2020                    
Zaterdag 19 december   
Dinsdag 22 december 
Donderdag 24 december 
Zaterdag 26 december   
Dinsdag 29 december 
Donderdag 31 december 
 
I.V.M corona kan het nog wijzigen! 
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(Inter)nationaal nieuws 
 
Elders in deze Voltreffer kon u al een stuk 
lezen over Britt Eerland, onze nationale 
tafeltennis trots. In de afgelopen periode 
heeft Britt op diverse internationale 
toernooien het erg goed gedaan.  
 
Op de wereldranglijst van maart is 
Nederlands nummer 1 gestegen naar de 
30e plaats (was 47e), wat ook de hoogste 
positie is in haar carrière. Gevolg uiteraard 
van haar schitterende zilveren medaille bij 
de Europe Top-16. 
 
Britt kan zich ook voor de Olympische 
spelen volgend jaar plaatsen als ze deze 
positieve reeks voortzet. Er mogen immers 
maar 2 spelers van ieder land meedoen in 
het individuele toernooi. Dat betekent, dat 
8 Chinese speelster en 4 Japanse 
speelsters al niet mee mogen doen.  
 
Overige Nederlandse speelsters op de 
wereld Ranglijst: 
Li Jie  57e en Kim Vermaas  158e 
 
Meng Cheng en Yinsha Sun uit China 
voeren de wereldranglijst aan, gevolgd 
door Mima Ito uit Japan. 

 
 

 
Nederlands enkelspelkampioene Shuohan 
Men heeft haar inburgeringscursus 
afgerond. In een interview vertelt Shuohan 
Men dat ze op bijna 9-jarige leeftijd in 
China met tafeltennis begon (wat relatief 
laat is).  
 
Gedurende zo'n 4 jaar trainde ze 48 uur 
per week (ook zaterdag 8 uur) voordat ze 
zich op 13-jarige leeftijd met haar moeder 
herenigde in Nederland. 
Sinds eind februari jl. heeft de 2-voudig 
Nederlands kampioene dames enkelspel 
de Nederlandse nationaliteit. Dat betekent 
dat ze namens Nederland mag uitkomen 
bij EK's, WK's etc.  
 
Dat was de grote wens van de 20-jarige, 
die mede door extra trainingen in de 
zomervakanties in haar geboorteland 
China, flink aan de weg timmert. Shuohan 
Men speelt in de dames eredivisie voor 
Lybrae Heerlen en in de heren 1e divisie 
voor ttv Maashorst. 
 
Haar volgende stap zal na dit seizoen 
waarschijnlijk een sterkere buitenlandse 
competitie zijn, omdat ze in de dames 
eredivisie geen tegenstand van betekenis 
meer heeft (95% winst). 
 
Voor het Nederlandse damesteam is ze 
een zeer welkome versterking. 
 
Bij de heren zijn Xin Xu, Zhendong Fan en 
Ma Long (alle 3 uit China) de “oude” top 3. 
Nederland doet het hier war minder goed 
met Laurens Tromer op de 190e , Ewout 
Oostwouder op de 194e en Rajko Gommers 
op de 243e plaats. 
 
Geert 
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Interview met…………. 
 
Onder deze naam starten we een nieuwe 
rubriek waarbij de pen steeds doorgegeven 
wordt, d.w.z. degene die geïnterviewd 
wordt, doet het volgende interview. 
 
Als start stapte ik op een lekkere 
zomeravond naar Robert Smit en stelde 
hem de volgende vragen: 
Stel jezelf voor: 
 
Robert: Ik ben Robert Smit, 49 jaar, woon 
samen met Monique en samen hebben we 
zoon Casey. Uit mijn vorige relatie heb ik 
zoon Luca en dochter Shanon. Luca heeft 
nog kort getafeltennist. Ik ben bijna 10 jaar 
lid, tijd voor het speldje! 
 
Hoe ben je op tafeltennis gekomen? 
Uiteraard door Monique. Maar er zit nog 
wel een verhaal aan. De eerste keer, dat ik 
meeging met Monique naar een 
uitwedstrijd was bij Shot en toen was daar 
een tafel vrij. 
 
Bert van de Zwaan was teamgenoot van 
Monique en die wilde wel even een 
balletje slaan. Bert hield zich niet in, paste 
allerlei soorten effect op me toe. Ik kreeg 
geen bal terug, wat me vreselijk irriteerde. 
Ik dacht: Ik ga trainen tot ik Bert van de 
Zwaan kan verslaan. Dat was al binnen een 
jaar.   
 
Van Monique winnen is ook een doel en is 
me ook enkele keren gelukt, maar dat 
niveau heb ik niet. Ik zal nog wel een keer 
van haar winnen, maar dan zegt Monique, 
dat het mazzel is met het campingspel wat 
ik volgens haar speel. 
 
 

 

 

 

 

Wat vind je zo leuk aan de sport? 

Ten eerste het competitieve. Ik vind dat 
geweldig. Daarnaast is het een individuele 
sport, die je toch in teamverband speelt. Ik 
vind het erg gezellig met teamgenoten. De 
3e helft, die erbij hoort vind ik 
supergezellig. Als laatste de snelheid van 
het spel en dat je het tot op late leeftijd 
nog steeds kan spelen. 
 
Heb je hiervoor andere sporten gedaan? 
Ik ben begonnen met voetbal. Ik heb veel 
gevoetbald, maar op gegeven moment heb 
ik dat omgeruild met basketbal. Ik heb nog 
een blauwe maandag schoonspringen 
gedaan en verder recreatief balsporten 
zoals squash en tennis. 
 
Wat vind je naast tafeltennis het leukst? 
Geef mij een balletje en ik ga ermee aan de 
slag. Voetballen lukt niet meer. Op dit 
moment is tafeltennis echt mijn ding. 
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Je bent op de ttv Huizen gekomen en zegt 
al dat je van gezelligheid houdt. Wat vind 
je van de ttv Huizen? 
Vanaf de dag dat ik binnen ben gekomen 
heb ik mij welkom gevoeld en vanaf dag 1 
heb ik ook het idee gehad dat ik mijn 
steentje aan de gezelligheid wilde 
bijdragen. Aan de ene kant door er gewoon 
te zijn, aan de andere kant door dingetjes 
te organiseren. Ik vind het een enorm leuk 
en sociaal gebeuren. 
 
Je bent snel opgenomen bij de vereniging. 
Dat heeft met jouw instelling en houding te 
maken. Toch wordt er vaak gezegd, dat het 
moeilijk is om tussen de groep te komen. 
Hoe denk jij daarover? 
Voor sommige mensen zou dat moeilijk 
kunnen zijn, maar mijn ervaring is, dat als 
je een beetje moeite doet je vrij snel 
opgenomen wordt. Het is wel afhankelijk 
hoe jij kunt functioneren binnen een 
groep. Binnen de vereniging zijn allemaal 
verschillende individuen. Dat maakt het 
juist zo leuk. Je vindt altijd wel een 
connectie ergens.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat vind je de ttv Huizen als vereniging? 
Toen ik lid werd was de ttv Huizen nog wat 
groter, in ieder geval meer 
competitiespelende leden. De 
vrijdagavonden waren drukker. Ik vind het 
jammer dat dat zo terugloopt. Ik weet dat 
tafeltennis in het algemeen terugloopt en 
heb ook niet echt een oplossing om leden 
aan te trekken. Onze vereniging doet er 
wel veel aan om leden binnen te krijgen. 
Het is een vereniging die met veel 
vrijwilligers veel  voor elkaar krijgt. Soms 
bevreemd het me toch dat we met zoveel 
vrijwilligers dingen ook NIET voor elkaar 
krijgen, bijvoorbeeld het organiseren van 
een groot toernooi (open Huizer toernooi). 
De vereniging heeft het goed voor elkaar, 
zalen, tafels, ruimte, kantine.  
 
Wat zou j willen veranderen als jij het oor 
het zeggen had? 
Moeilijke vraag. Ik denk dat ik zou 
beginnen met onderzoeken of het beter is 
om 1 tafeltennisvereniging te hebben 
binnen Huizen. Beide verenigingen lopen 
achteruit qua ledenaantal. Mogelijk kun j 
met samenvoegen meer uitstralen en dat 
is goed voor de tafeltennissport in Huizen. 
 
Wat zou je willen behouden? Wat is voor 
jou belangrijk om te behouden? 
We hebben het in de kantine goed voor 
elkaar. Daarnaast zou ik de gezelligheid 
ook buiten tafeltennis om graag willen 
behouden. De vrijwilligersuitjes vind ik 
belangrijk vanwege gezelligheid en 
groepsdynamiek. 
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Zou je het vrijwilligersuitje breder willen 
trekken, zodat het toegankelijk is voor 
leden? 
Daar sta ik zeker open voor. Het 
vrijwilligersuitje wordt nu vanuit de 
fooienpot betaald, maar leden zouden mee 
kunnen gaan met bijbetaling. Sowieso is de 
discussie al lastig wie er wel en niet mee 
gaan. De een doet veel, de ander wat 
minder; lastig waar dan de grens ligt. Het 
moet wel te behappen zijn voor de 
organisatie. Hoe groter de groep, hoe 
lastiger het is om dingen te organiseren. Je 
zou niet vreemd op moeten kijken als ik 
eens een weekendje weg ga organiseren. 
Heb je nog een supertip voor de 
vereniging? 
Een groot jaarlijks evenement organiseren 
of een uitwisseling zoals met Bad Vilbel. Ik 
heb daar veel over gehoord en zou niet 
weten waarom dat niet nog eens 
georganiseerd kan worden. 

 
 
Is er iets wat ik niet gevraagd heb, maar 
wat je wel kwijt wilt? 
Ik hoop, dat leden, die steeds minder 
komen toch weer vaker de gang naar de 
club weten te vinden. Misschien weer een 
actie organiseren zoals toen met het 
jubileum van het oliebollentoernooi, 
waarbij vele oud-leden benaderd waren. 
Robert, bedankt voor het interview. 
Geert 
 
 

Verjaardagen jeugdledem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De volgende jeugdleden vieren hun 
verjaardag: 
 
Aimee van den Brink  01-09-2007 
Mohamed Hibouri  06-09-2011 
Mason Flowerree  17-09-2010 
Mario Dinkelman  11-10-2006 
Guust Menting  23-11-2006 
Willem Hendrikx  24-11-2007 
Casey Kievith   02-12-2013 
 
Allemaal van harte gefeliciteerd alvast!!!! 
 
De T.C.J. 
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Laatste nieuws van de A.L.V. van  
24-08-2020 

 
Op de valreep het laatste nieuws van de 
A.L.V., die gehouden is op 24 augustus jl. 
 
Aanwezig waren 24 leden en 6 
bestuursleden. 
 
Nieuwtjes in vogelvlucht: 

• Gerard Rensink is 10 jaar lid. Hij 
ontvangt zijn speldje z.s.m. 
 

• Nicole van Beurden ontving van 
voorzitter Robert Bunschoten een speldje 
voor 25 jaar lidmaatschap. Nicole had al 
eerder op de dag een prachtige bos 
bloemen ontvangen 
 

• De mentaliteitsbeker werd 
overhandigd aan (alweer) Nicole van 
Beurden als aanmoediging voor haar werk 
bij de P.A.C. 
 

• Lennard van Leuven werd gekozen 
als opvolger van voorzitter Robert 
Bunschoten 

• Frank Hagen, Ferry de Hoogen en 
Geert Molenaar waren aftredend en 
werden herkozen 
 

• De T.C.S. gaat onderzoeken of er 
een mogelijkheid is om training te 
realiseren voor competitie spelende leden 
 

• Aan de penningmeester, en 
daarmee het bestuur, werd decharge 
verleend voor het gevoerde financiële 
beleid over het jaar 2019 
 

• Begroting 2020 is door Corona niet 
echt van toepassing. De penningmeester 
heeft een actuele update gegeven 
 
Geert 
 
 

 
 
 
 
 
 




