Vanuit het bestuursfront kunnen we melden dat
er focus is geweest om de VOG verklaringen binnen de vereniging weer helemaal up to date te
brengen, een belangrijke zaak voor ons als vereniging onder de noemer Veilig Actief.

De Voltreffer,
53e jaargang nummer 4
Redactioneel

In november is er een buitengewone algemene
leden vergadering gehouden voor de afdeling
Midden. In deze vergadering is Jeroen Scheerder
(afkomstig van Tielse TC) benoemd tot voorzitter
en Bert van Schaik (afkomstig van VTV) benoemd
tot reserve bondsraadslid. Aangegeven werd dat
de huidige penningmeester zijn taken neerlegd
per ALV mei 2020, dus dat de afdeling Midden op
zoek is naar een nieuwe penningmeester. Tevens
werd een basisvoorstel gepresenteerd gemaakt
door een speciale taskforce voor een nieuwe bestuurlijke inrichting van de NTTB. Een voorstel
met nog heel veel open eindjes. Grootste veranderingen in het voorstel: algemene ledenvergadering waarin alle verenigingen stemrecht hebben /
afschaffen functie bondsraadsleden. Afdelingsbesturen worden opgeheven, daarvoor in de plaats
4 regio managers. Verderop in deze Voltreffer
meer informatie hieromtrend.

December 2019, we zitten weer aan het eind van
het jaar, maar ook aan het einde van een millennium. Tien jaar hoogte- en dieptepunten. Ik laat
het aan de lezers over om deze hoogte- en dieptepunten zelf te bedenken en te overdenken. De tijd
vliegt en voor we het weten zitten we alweer in
een volgend millennium.
Deze Voltreffer is de laatste in de rij van “gewone”
Voltreffers. Vanaf 2020 proberen we een halfjaarlijkse uitgave te maken met meer nieuws over
onze club, maar ook zaken buiten de vereniging,
nationaal en internationaal tafeltennis, nieuwe en
oude rubrieken.
Dank aan allen die ook deze Voltreffer weer gevuld
hebben. Let vooral op de aankondigingen voor het
jaarlijkse Oliebollentoernooi en de Algemene
Clubkampioenschappen senioren. Maar les vooral
ook de leuke artikelen over onze jeugd en de activiteiten van de Technische Commissie Jeugd.
Dank ook aan alle adverteerders, die ons gesponsord hebben in de afgelopen 2 jaar. We hopen natuurlijk dat zij hun steun de komende jaren weer
voort willen zetten.
Veel leesplezier en hele fijne feestdagen.
De redactie
Joost en Geert

De najaarscompetitie is inmiddels afgelopen, na
een voorjaar seizoen met verscheidene kampioenen ditmaal een mager najaarseizoen. Helaas is
heren 1 gedegradeerd uit de landelijke 3e dvisie
en zal dus in het voorjaar 2020 doormiddel van
een kampioenschap in de hoofdklasse het verloren terrein weer moeten worden goedgemaakt.
Het competitie formulier zal per voorjaarscompetitie 2020 worden vervangen voor een digitaal
formulier, meer communicatie hierover verderop
in deze Voltreffer.

Vanuit het bestuur
December is een maand vol van activiteiten binnen onze tafeltennisvereniging. De voorbereidingen van twee grote evenementen zijn in volle
gang. Zowel in Table Stars 2019 (de basisschool
kampioenschappen) als in de tradionele Oliebollentoernooien word veel tijd in geinvesteerd om
beide evenementen tot een succes te maken.
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Het Oliebollentoernooi
2019

De kantine is inmiddels weer in een aangekleed
kerst jasje gestoken en tevens hebben we door
middel van sponsoring een grotere televisie kunnen aanschaffen, welke inmiddels is opgehangen.
De andere televisie zal terugkeren op een andere
plek in de kantine en zal de functie van digitaal
medeldelingenbord krijgen.

De T.T.V. Huizen
ORGANISEERT HET
67e
Oliebollentoernooi 2019
Mis het niet! Voor niet-leden en leden!

De Nieuwjaarsreceptie staat gepland op donderdag 2 januari om 20.00 uur, namens het bestuur
wil ik iedereen uitnodigen voor de Nieuwjaarsreceptie om samen gezellig het nieuwe jaar in te
luiden.

Waar:
In de sportzalen bij winkelcentrum De Holleblok.
Wanneer:
Op vrijdagavond 20 december voor senioren
niet-leden
Op vrijdagavond 27 december voor senioren leden.

Robert Bunschoten, voorzitter TTV Huizen

Aanvang:
Senioren niet-leden vrijdagavond 20 december,
aanvang om 20.00 uur,
zaal open om 19.30 uur, einde ongeveer 24.00
uur.
Senioren leden vrijdagavond 27 december, aanvang om 20.00 uur,
zaal open om 19.30 uur, einde ongeveer 01.00
uur.
Schrijf je in via het inschrijfformulier dat in de
kantine hangt of stuur een mail tcstoernooien@ttvhuizen.nl
onder vermelding van: oliebollentoernooi 2019,
niet-leden of leden.

Tot ziens op het oliebollentoernooi 2019
bij TTV Huizen.
Gymzalen “de Holleblok” aan de Vecht
telefoon 035-5253383
Technische commissie Senioren TTV Huizen.
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waren aan elkaar gewaagd, en dankzij een twijfelachtig familieonderonsje, was er een shoot-out
nodig om de positie 2,3,4 te bepalen. Kees “the
hammer”Harmsen trok hier aan het kortste eind
en mocht plaats nemen aan de bar. Peter “de keiler”Keijer en “mighty” Marco van de Pol kwalificeerden zich voor de knock-out fase.
In poule 2 maakten ze het op een heel andere
manier spannend. Zou het lukken om deze poule
afgewerkt te krijgen voordat de dartbanen weer
opgehaald worden ( de volgende dag 11.00 uur) ?
Alleen Rob “de borrel” Barendregt ontsteeg het
twijfelachtige niveau door al zijn partijen te winnen. Voor Geert”de rommelaar” Molenaar, Monique ”net niet” Kievith en Ahmed ”asylum” Azouz
zat het toernooi er op. Gerben”the nutty professor” de Jong mocht nog wel een ronde verder.

Avondje Darten bij TTV
Huizen 2019
Een keer per jaar organiseert de ZKC een darttoernooi voor alle leden in onze kantine. Dit jaar
was het weer zo ver op zaterdag 14 december.
De Kloef werd weer omgebouwd tot een dartarena waarin locaties als de O2 arena, Ahoy en
Alexandra Palace verbleken bij deze ambiance.
Een voor een kwamen de matadoren de arena
binnen om de belangrijkste strijd van hun leven
aan te gaan, de een veel te zelfverzekerd, de ander bescheiden of zelfs een tikje angstig.
Waar ver van tevoren, tijdens de aanmeld periode, duidelijk was dat de regerend kampioen
“fast”Ferry de Hoogen niet aanwezig kon zijn, waren de overige strijders hoopvol en was het nog
lang niet duidelijk wie het komend jaar zich zelf
King of the club mag noemen.

Poule 3 was ook een spannende, met grote verschillen. Edwin ”no dubble” van Dijk was ijzersterk in het gooien van triples, maar de dubbel
lukte voor geen meter. Cees ”the sheep” Lam was
zo mak als zijn naam doet vermoeden en gooide
zijn pijlen zonder enige overtuiging voor zich uit
(dat gelukkig nog wel). Beide heren mochten niet
door naar de volgende ronde. “fast” Ferry deed
wat er van hem verwacht werd en eindigde als
eerste in zijn poule, gevolgd door Bram ”de beuker” Gerritse en Frank ”the best of the rest” Hagen.
Tijdens de knock-out fase werd er 301 best of
three, dubbel in-dubbel uit gespeeld. Mooie
vlotte partijen met 1 grote verrassing; Marco wist
te winnen van regerend kampioen Ferry. Rob
won zijn partij van Peter, Robert van Frank en
Bram van Gerben.

Ruim een uur voor aanvang besloot de regerend
kampioen toch aan te haken om zijn titel even te
prolongeren. Normaliter zou dit voor veel afzeggingen zorgen, maar slechts Pieter “the boss”
Bosch was dusdanig onder de indruk, dat hij verkoos dit jaar aan zich voorbij te laten gaan.
Met 15 strijders werd er aangevangen in drie random gekozen poules. Spelvariant 301 best of
three zou gehanteerd worden tijdens de poulefase. Game on !!!!
In poule 1 was de nummer 1 al snel bekend, Robert “ de smijter”Smit bleek de sterkste, Robert
“no Bull” Bunschoten had een mindere dag en
eindigde onderaan. De overige drie gladiatoren
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Nog slechts 4 spelers over om te bepalen wie de
nieuwe kampioen word. Robert S. moest afrekenen met Rob en Bram moest tegen reuzendoder
Marco.
Wederom werd er 301 best of three gespeeld.
Twee mooie potjes darts, goede scores en veel
onderling respect. Slechts twee konden er door,
en dat bleken Robert en Bram te zijn.

(Jeugd) Veilig Actief
Met bovenstaande titel promoot de gemeente
Huizen het veilig sporten binnen (sport)verenigingen in ons dorp, vooral gericht op het veilig sporten voor jongeren.
Kennen we niet allemaal de verhalen uit de media van trainers, die kinderen misbruiken?
Kennen we niet de verhalen van kinderen, die gemanipuleerd worden door ouders?
Kennen we de verhalen niet van kinderen die
door andere kinderen geterroriseerd worden?
Deze voorbeelden en de noodzaak om voor alle
inwoners van Huizen en omstreken veilig en gezellig te sporten heeft gemaakt, dat de tafeltennisvereniging Huizen heeft besloten mee te doen
aan de veiligheid tijdens sporten binnen onze vereniging.
Dit heeft weer geleid tot een draaiboek, waar gedragsregels, procedures en te nemen stappen uitgebreid beschreven staan.

Ondanks het feit, dat Ahmed in de poule van Gerben had gewonnen kreeg hij de poedelrpijs aan
het eind van de avond uitgereikt.
De verliezersfinale werd gewonnen door Marco,
goed gedaan kerel ! De finale tussen Bram en Robert werd er een van redelijk hoog niveau. Hoge
scores, een drietal (bijna) hoge finishes en een
lekker hoog tempo. Na een 1-0 voorsprong voor
Robert en de gelijkmaker van Bram ging het er nu
om wie als eerste van 501 naar de 0 komt. Het
was Bram die excelleerde in deze laatste game.
Hij mag zich een jaarlang Kampioen noemen. Van
harte gefeliciteerd !!
Al met al een supergezellige avond, zeker weer
voor herhaling vatbaar.

In december 2017 ontvingen we uit handen van
de toenmalige wethouder mevrouw Marianne
Verhagen het certificaat van de gemeente Huizen, waarmee bevestigd werd, dat wij als vereniging ons daadwerkelijk inzetten om kinderen
(maar ook volwassenen) veilig te laten sporten.

Namens de ZKC
Robert Smit

Waar hebben we het dan over?
Voor de vrijwilligers van onze vereniging is er een
gedragscode, evenals voor onze sporters. Het
komt er eigenlijk op neer, dat je respect hebt
voor de ander, iedereen in zijn waarde laat en
niet negatief benadert.
Al onze vrijwilligers, zowel bestuursleden als commissieleden en trainers hebben een VOGverklaring waardoor zij mogen omgaan met onze
jeugd.
Uiteraard is dat niet een verzekering dat er niets
gebeurt. Er kunnen zich altijd incidenten voordoen. En we willen graag dat dit gemeld wordt. Al
onze bestuursleden zijn zogenaamde Vertrouwenscontactpersonen. Incidenten, van welke
aard ook, kunnen bij hen gemald worden. Daarnaast hebben we als vereniging de beschikking
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over een Vertrouwenspersoon van buiten de vereniging. Deze Vertrouwenspersoon, mevrouw
Anita Campbell, kan een slachtoffer (maar ook
een mogelijke dader) terzijde staan in eventueel
te nemen stappen of klachten.
Daarnaast staat het Veilig Actief sporten iedere
bestuursvergadering en commissievergadering op
de agenda. Incidenten, die gemeld zijn worden
besproken en er wordt bekeken welke stappen er
genomen moeten worden in het belang van het
slachtoffer en in het belang van de dader.
Wat betekent dit binnen onze vereniging?
Zie je als lid “vreemde” dingen, waarbij kinderen
of volwassenen bedreigd worden? Meldt dit bij
de Vertrouwenscontactpersonen/bestuursleden
of iemand die je vertrouwt.
Hoor je als ouders van jeugdleden vreemde verhalen van je kind? Meld dit bij de Vertrouwenscontactpersonen.
Op die manier kunnen we samen ervoor zorgen,
dat ieder lid onze sport veilig kan beoefenen.

Oliebollentoernooi Jeugd
Het is december en dat betekent dat dit traditionele toernooi weer voor de deur staat.
Op vrijdag 27 december is het 67ste oliebollentoernooi voor de jeugd.
Alle kinderen van Huizen t/m 17 jaar mogen meedoen. Sterkere spelers moeten punten voorgeven
aan de minder sterke spelers, dus iedereen heeft
kans op de leuke prijzen, die ook dit jaar weer te
winnen zijn.
De aanvangstijd is 10:00 uur en we proberen om
15:00 uur klaar te zijn.

Geert

Wie wordt Oliebol 2019 bij de jeugd?
Deelname is gratis.
Inschrijven kan tot en met donderdag 26 december via:
- de inschrijflijst die in de kantine hangt,
- of bij voorkeur via het e-mailadres: tcj@ttvhuizen.nl

Wist u dat……..
-

Neem je vriendje of vriendinnetje mee.
Neem je buurjongen of buurmeisje mee.
Neem je nichtje of neefje mee.
Neem je klasgenoten mee.

Bram Gerritse kampioen darten 2019 binnen
onze vereniging is
Onze vereniging op zoek is naar een nieuwe
voorzitter
Robert Bunschoten zijn functie na de A.L.V.
neerzal leggen

De T.C.J.
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UITNODIGING
ALGEMENE LEDEN VERGADERING
TAFELTENNISVERENIGING
HUIZEN
Maandag 30 maart 2020

Jeugdcompetitie

“DE KLOEF”

De competitie zit er weer op, dus we schrijven
weer wat voor de Voltreffer.
We zijn weer gestart met 4 teams in de competitie, waarvan 2 teams in de reguliere competitie
en 2 teams in de starterscompetitie.

20:00 uur

Bij team 1 was de bezetting hetzelfde als in de
voorjaarscompetitie en omdat zij tweede waren
geworden, kregen werden zij sterk genoeg bevonden om in de 5e klasse uit te komen, een
klasse hoger dus. Het was wel even wennen maar
het ging goed, anders word je geen 3e in de
poule.
Net als in de voorjaarscompetitie was ook nu David Robbers de sterkste.
Hij moest soms wel even door de coach worden
toegesproken als het even mis dreigde te gaan,
maar hij nam dan ook de aanwijzingen wel weer
aan, en dat scheelt wel een heleboel. David heeft
al aangegeven het volgende seizoen weer door te
gaan, dus dat is heel mooi. Hij kwam in deze
klasse toch nog aan de 81%. Chris Bunschoten
werd qua percentage wel 2e met 36 %. Dat
scheelt best wel een beetje, maar hij kan dit niet
meer verbeteren, omdat hij heeft besloten te
stoppen met tafeltennis en zich helemaal te concentreren op voetbal. Het is toch altijd best jammer als er iemand stopt. Dus volgend seizoen
moet hier een andere speler of speelster in dit
team.
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Ook Marvin van Heesewijk heeft al doorgegeven
het nieuwe seizoen door te spelen. Marvin speelt

Ook Elmer van Brederode speelde hier in dit
team. Hij was ook een beetje wisselvallig: de ene
keer speelde hij de sterren van de hemel en de
volgende wedstrijd was hij dan helemaal zijn slag
en scherpte kwijt. Maar hij kwam toch nog op
28 %. Hij gaat nu wel een tijdje stoppen met competitiespelen. Hij heeft het af en toe een beetje
moeilijk, maar hij blijft wel trainen, dus misschien
is hij volgend seizoen weer, als hij dan weer wil
spelen. Maar hij was nu wel praktisch altijd aanwezig. Hij is maar 1 keer uitgevallen. Dat was bij
Max Geurts even anders. Die is wel meerdere keren uitgevallen. Zijn percentage is dan ook 0% gebleven. Ook hij heeft helaas bedankt voor tafeltennis. Het nieuwe seizoen speelt hij dus ook niet
meer. Ook Milan van den Blonk speelde in dat
team. Hij startte nu wel, na vorig seizoen heel
niet gespeeld te hebben wegens ziekte. Het ging
de 1e helft goed maar in de 2e helft moest hij
weer afhaken wegens ziekte. Hij behaalde in die
ene helft toch nog 13%. Hopelijk is hij volgend
seizoen weer zo opgeknapt dat hij weer kan spelen. Wij wensen hem in ieder geval beterschap
toe. Dit team werd begeleid door Chantal van den
Brink.

bij vlagen heel sterk en soms wordt hij daarna
weer te makkelijk en moet ook hij even teruggefloten worden. Dat helpt ook meestal wel. Hij
kwam in deze competitie in percentage net iets
onder Chris, maar hij heeft wel maar 1 wedstrijd
gemist. Hij kwam toch nog tot 35% dus dat
scheelt maar heel weinig.
Ook Katja Rebel heeft doorgegeven nog 1 seizoen
door te gaan. Dat i.v.m. haar studie in Den Helder. Daarom kan zij ook niet elke week spelen en
ook doordeweeks trainen. Dat gaat niet, want dat
is te ver uit de buurt.
Maar zij wist toch nog op 6% te eindigen. Dat
komt dan weer door haar inzet.
En zij had de pech dat zij een paar wedstrijden is
uitgevallen, waar ook zij er wel een paar had kunnen winnen.
De begeleiders (coach) waren hier Robert Bunschoten en Ingeborg Rebel.

Team 3 was ons 1e starters team. Zij hadden als
een van de weinigen een volle poule van 6 verenigingen. Zij deden het minder goed. Misschien was
er een beetje concentratiegebrek, daar de gebroeders Kooij, zowel Davey als Matthew, gaan
stoppen met tafeltennis. Ook Stijn Harmsen was
speler van dit team. Hij gaat nog wel door.
Bij de starters worden altijd 2 halve competities
gespeeld. Ik denk dat de meesten dat al wel weten, maar voor degenen die niet op de hoogte
zijn leg ik het nog even in het kort uit.
De starters hebben in de 1e helft niet dezelfde tegenstanders als in de 2e helft. Zij worden in de 2e
helft weer in 2 poules verdeeld. De hoogst geëindigden in de poule van de 1e helft komen spelen
om de 1e tot de 6e plaats en de lager geëindigden
om plaats 7 t/m 16 in een andere poule waarvan
de laatste wedstrijd altijd gespeeld word in 1 zaal
allemaal tegelijk.
De begeleider (coach) van dit team was Edwin
van Dijk.

Huizen 2 is uitgekomen in de 6e klasse. Dat deden
zij niet slecht, gezien die 3e plaats. Hier was Aimée van den Brink de sterkste. Zij wist maar liefst
90% te scoren. Ook zij moest af en toe wel even
wakker worden geschud voor zij haar koppie laat
hangen. Dan moet zij er weer even doorheen getrokken worden. Zij heeft nog nooit een wedstrijd
gemist en ze is er altijd (haar moeder ook overigens).
Nu Chris dus stopt met tafeltennis verdient zij het
om door te schuiven naar team 1. Dat moet zij
aankunnen, gezien haar percentage in de 6e
klasse.
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Dit was het laatste stukje voor dit jaar voor de
Voltreffer over de afgelopen competitie.
Ik wens iedereen een heel fijne Kerst en een begin van 2020. En denken jullie om handen en
ogen.
Namens de T.C.J.,
Peter v/d Broek
Team 3 kwam in de 1e helft niet verder dan de
laatste plaats, wat dan inhoudt dat je de 2e helft
automatisch wordt ingedeeld in de poule van 7
t/m 16. Daar eindigden zij op plaats 16, dus als
laatste.

Algemene
Clubkampioenschappen

4e

Ons team is ons meisjesteam, bestaande uit
Amanda Robbers en Esmee Folkers. Dit is een
leuk team, ons enige meisjesteam. Verloren ze in
de voorjaarscompetitie nog bijna alles, dat is nu
wel even anders. Je ziet elke keer dat ze gegroeid
zijn en ze winnen nu ook regelmatig hun partijtjes. Esmee nog net iets meer dan Amanda, maar
dat scheelt ook nog of je als eerste speelt of als
tweede, je speelt niet altijd hetzelfde aantal enkels. Ook zij gaan het nieuwe seizoen weer gewoon door met de competitie.
In de 1e helft hadden zij een poule van 5 clubs en
eindigden zij op de 3e plaats; in de 2e helft waren
het 6 clubs en eindigden ze op de 4e plaats.
Esmee won in totaal 10 partijen en Amanda won
er 7. De einduitslag was ook heel niet slecht, daar
eindigden ze op de 10e plaats. Zij werden gecoacht door Ester Folkers en Daniëlle Robbers, allebei met een tafeltennisverleden.

Vrijdagavond 24 januari 2020
Aanvang wedstrijden: 20.30 uur
Op vrijdag 24 januari 2020 worden de algemene
clubkampioenschappen oude stijl verspeeld. Alle
leden van de T.T.V. Huizen nodigen wij uit om
deel te nemen.
De algemene clubkampioenschappen zijn een
perfecte voorbereiding voor het nieuwe seizoen.
Het is een goede mogelijkheid om je direct te
meten met sterke en minder sterke
tegenstanders.
Het is natuurlijk ook een perfecte gelegenheid om
even te kijken hoe je er zelf voor staat met de
competitie voor de deur.
Speel dus mee en ga de uitdaging aan.
Laten we er een gezellige avond van maken

Het volgend seizoen kunnen we misschien met
een team meer uitkomen, want er zijn wel wat inschrijvingen van nieuwe leden die competitie willen gaan spelen.

Inschrijven kan tot donderdag 23 januari 2020 via
de lijst in de kantine aan het mededelingenbord
of via emailadres: tcstoernooien@ttvhuizen.nl

Ik kan nog niet alle teams bekendmaken, omdat
alle namen nog niet bekend zijn. Wel van team 1,
dat zijn David, Marvin, Aimée en Katja. En het
team van Esmee en Amanda wordt waarschijnlijk
team 4. Ik kan niet alles nog opgeven, ik moet dit
weekend de teams doorgeven maar dan is de
copy van de voltreffer al ingeleverd. Als ik alles
heb, schrijf ik het op en hang ik het in de kantine.

Namens de T.C.S.
Cees Lam
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Ina Busscher

Afdelingskampioenschappen Midden

Na 40 jaar lid te zijn geweest van de tafeltennisvereniging heeft Ina Busscher moeten aankondigen dat zij helaas moet stoppen met het beoefenen van haar geliefde tafeltennissport. Ina haar
knieën willen niet meer en sinds dit najaar weet
zij definitief dat zij aan een kunstknie moet, de
operatie hiervoor is ingepland begin 2020. Donderdagavond 21 november nam Ina tevens afscheid van haar actieve vrijwilligerswerk binnen
de vereniging voor de recreatieve senioren tafeltennissers. Tijdens het recreanten Zwarte Pieten
toernooi werd zij door de vereniging in het zonnetje gezet. Ina was actief betrokken bij de organisatie van zowel toernooien en ondersteuning
van trainingen voor de categorie recreanten senioren. Zij deed dit reeds sinds 1993! Als er potentiele leden binnenstapten was Ina altijd bereidwillig om deze personen wegwijs te maken binnen
de vereniging en een balletje met hen te slaan.
Tevens zette zij zich achter de schermen in om
telkens weer te zorgen voor een goed gevuld
deelnemersveld, waarbij ook oud-leden van de
vereniging niet werden vergeten. Ina nogmaals
bedankt voor alle mooie jaren binnen onze vereniging. En zeg nooit nooit dat je weer terugkeerd
achter de tafeltennistafel na een voorspoedige
knieoperatie.

Op zondag 12 én 19 januari 2020 worden de Kampioenschappen van de Afdeling Midden voor senioren gespeeld. Op zondag 12 januari spelen de
lagere senioren (rating 0-1199) en op zondag 19
januari de hogere senioren (rating 1200 en hoger). Je bent van harte uitgenodigd om deel te
nemen aan dit jaarlijkse evenement, dat ook komend jaar plaatsvindt in het Hilversumse Tafeltenniscentrum. De organisatie is in handen van
TTV Hilversum, in samenwerking met de NTTB
Midden.
Je kunt je inschrijven voor zowel het enkel- als
het dubbelspel. Bij beide onderdelen wordt zoveel mogelijk gespeeld in poules van 4. De indeling geschiedt naar sterkte. In het enkelspel wordt
na de poules verder gespeeld in een hoofdronde
en een troostronde, zodat je voldoende wedstrijden kunt spelen.
Individueel aanmelden kan via de link
https://tinyurl.com/akmidden2020
De volledige uitnodiging met alle informatie over
het evenement vind je op de website nttb.nl/midden.
Inschrijvingen dienen uiterlijk 31 december 2019
binnen te zijn.

Robert Bunschoten

De T.C.S.
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Lasergames jeugd
Ondertussen waren Monique en André druk bezig
(met ondersteuning van Ellen) met het eten want
na 1 ½ uur rennen en vliegen lust men wel wat..

Zaterdag 7 december was het dan eindelijk zover… 20 jeugdleden gewapend met een ‘gun’ rennen en vliegen door een donkere zaal en dan zo
vaak mogelijk de tegenstanders proberen te raken met de ‘lasergun’.

18:00 uur het eerste eindsignaal van de eerste
rondes en de kinderen konden bezweet en moe
aanschuiven friet en een snack. Natuurlijk was
daar ook Limonade bij (met dank nog aan Sint en
Piet die het niet naar Spanje hadden meegenomen).

Onder leiding van Gijs Molenaar werden de kinderen voorzien van een bandana en werd het gezicht mooi geschminkt in leger kleuren. Daarna
werden er 3 teams gemaakt die tegen elkaar
moesten gaan strijden.
Robert en Mathijs hadden ondertussen de zaal
omgetoverd tot een echt ‘strijd’ toneel waarna de
eerste teams konden aan treden.
Na wat kleine opstart problemen (hoe werken die
‘guns’ eigenlijk en hoe kun je deze weer resetten
als je af bent  ) verliep het allemaal erg goed en
werd er druk gestreden om de punten.

Tijdens het eten dachten we met elkaar dat de
kinderen wel moe zouden zijn maar nadat om
18:30 uur de buikjes gevuld waren was iedereen
klaar voor de tweede ronde 
Onder alweer de bezielende leiding van Gijs (die
ook mee ging doen) ging iedereen de zaal in en
gingen de lichten weer uit…. Oei iedereen weer
volop actief en we dachten dat er ergens echt
oorlog was uitgebroken….wat een herrie, wat een
lawaai van de ‘guns’… iedereen had de knop om
het geluid harder te zetten ook gevonden haha
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Gijs, Thanks! Niet alleen trainer, begeleider bij
toernooien maar ook altijd bereid om de jeugd op
andere manieren een leuke middag te laten beleven.
Matthijs, je vader goed vervangen! Je mag een
volgende keer weer komen helpen 
Katja, voor maken van Instabericht.
Ellen, kwam nog even bij Gijs kijken en stak gelijk
de handen uit de mouwen! Fijn, volgende keer
app ik je als ik je hulp nodig heb 
Monique en Robert, Thanks voor op het laatste
moment nog voor de extra ‘handen’ te zorgen!
Fijn om in noodgeval te zien dat er leden zijn
waar beroep op gedaan kan worden.

Helaas maar aan zo’n leuke middag moet ook
weer een eind komen.
19:30 uur was het geval. De ouders kwamen langzaam binnendruppelen en konden met een lekker
bakkie koffie of thee de verhalen aanhoren en
gingen rond 20:00 uur met kinderen naar huis die
denken we niet heel laat naar bed zijn gegaan die
avond ;)

Namens de T.C.J.
André Rebel

Table Stars
Op zaterdag 14 december werd bij Tafeltennisverening Huizen het jaarlijkse basisscholentoernooi
“Tablestars Huizen” gehouden. Dit vond plaats in
de gymzalen van De Holleblok en werd mede georganiseerd door Sportief Huizen en de Sportadviesgroep. Enkele scholen kregen een tafeltennisintroductie op het schoolplein van TTV Huizen en
de buurtsportcoaches. De scholen van De Holleblok hebben allemaal een tafeltennis clinic tijdens
een gymles gehad.
Vijfenveertig enthousiaste jongens en meiden
hebben deze dag deelgenomen: in de ochtend 12
kinderen van de groepen 1 t/m 5 en in de middag
33 kinderen van de groepen 6 t/m 8. De scholen
met de meeste deelnemers maakten vanzelfsprekend de meeste kans op de schoolbeker. De beginners van de groepen 1 t/m 4 deden schuiftafeltennis om het spelletje onder de knie te krijgen.
Kinderen van de groepen 5 t/m 8 gingen echt tafeltennissen.

Al met al een heel gezellig jeugduitje!
Tot slot nog even een bedankje, zeker ook omdat
de organisatie op de dag op het laatste moment
nog door wat andere mensen ingevuld moest
worden door onvoorzien afwezigheid van aantal
begeleiders.
Maarten was helaas ziek maar heeft dit alles wel
voorbereid en geregeld! Top, leuk idee en fijn geregeld.
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Alle deelnemers kregen een medaille ter herinnering, en voor de nummers 1 t/m 3 was er een speciale medaille. De winnaars per groep waren:
- Groep 2 Luca, Tweemaster
- Groep 4 Stijn Harmsen, 2e Montessorischool
- Groep 5 Reinout Kriek, Beatrixschool
- Groep 6 Mason Flowerree, De Parel
- Groep 7 Esmée Folkers, Van der Brugghenschool
- Groep 8 Thijs Renes, De Parel

Afdelingskampioenschap
voor competitiespelende
jeugd regio Midden bij
Tafeltenniscentrum Hilversum
Data:
Zaterdag 11 januari 2020 (voor spelers met een
actuele rating lager dan 450 of die in het voorjaar
2020 starten met competitie spelen).
Zaterdag 18 januari 2020 (voor spelers met een
actuele rating 450 en hoger).

De twee scholen met de grootste afvaardiging
streden om de schoolbeker. Deze spannende
strijd ging tussen De Parel en de Flevoschool. De
Flevoschool won nipt en kreeg voor een jaar de
wisselbeker mee. Daarnaast een herinneringsbeker die voor altijd in de prijzenkast van de school
kan worden gezet.

Aanvang / Einde
Aanvang: zaal open 8.15 uur, start eerste wedstrijden 9.00 uur. Spelers moeten zich uiterlijk 20
minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd
melden bij binnenkomst in de zaal.
Einde: De laatste finales staan gepland om uiterlijk 18.00 uur.

Maarten Robbers

Inschrijven kan tot en met zaterdag 7 december
via
- de inschrijflijst die in de kantine hangt (waar
ook meer info),
- of bij voorkeur via het e-mailadres: tcj@ttvhuizen.nl
Deelname is NIET gratis, maar wordt betaald door
de vereniging. De kosten zijn €2,50. Bij te laat afmelden worden de kosten teruggevraagd.
Adres Tafeltenniscentrum Hilversum: Vaartweg
52, 1217 SV Hilversum
Tijdens het toernooi is begeleiding van de vereniging aanwezig.
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Dankwoord sponsoring
Beau Geste

Eindstanden Competitie
senioren
3e Divisie Huizen 1
Rapidity 1
10-72
SVE 3
10-54
Scylla 3
10-54
Twenty-One Up 1
10-49
Huizen 1
10-37
Taverbo/Sabo 2
10-34

Helaas komt er een einde aan de sponsoring van
Restaurant Beau Geste aan TTV Huizen in verband met verkoop van het restaurant.
Beau Geste is jarenlang een vaste sponsor van
TTV Huizen geweest. Er werd niet alleen gesponsord in de vorm van advertenties maar ook in met
bonnen voor de loterij tijdens het jaarlijkse oliebollentoernooi. Op deze manier heeft Beau Geste
de vereniging niet alleen in een financiële bijdrage bijgestaan maar hebben onze leden ook
met de beschikbaar gestelde bonnen kunnen genieten van de culinair hoogstandjes van het restaurant.

Gijs Molenaar
Nico Sentini
Frank Bilius
Patrcik Visser

15-27
11-27
6-19
4-18

56%
41%
32%
22%

Helaas degradatie naar de Hoofdklasse. Hopel;ijk
na de voorjaarscompetitie weer terug in het
landelijk!

Per 1 januari 2020 komt er een einde aan de
sponsor-overeenkomst. Wij vinden het jammer
om afscheid te moeten nemen van Beau Geste als
sponsor van TTV Huizen maar zijn zeer dankbaar
voor de jarenlange steun aan onze vereniging!
Beau Geste, Bedankt!
Namens de PAC

SVE 6
Huizen 2
Rega 2
Otio 1
Gispen 2
Shot 2

Joost de Kleijn

1e klasse Huizen 2
10-69
10-62
10-55
10-45
10-39
10-33

Ruben Lam
Robert Bunschoten
André Rebel
Danny Harthoorn
Jurriaan Dekker
Patrick van Dijk

15-18
20-30
8-12
6-12
3-6
5-12

83%
67%
67%
50%
50%
42%

De race om het kampuioenschap hebben ze lang
volgehouden, maar de thuiswedstrijd tegen SVE
ging kansloos verloren, dus een 2e plaats.
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Shot 1
Woerden 2
SVE 7
Huizen 3
Effect 1
Gispen 1

2e klasse Huizen 5
Woerden 3
10-75
Maarssen 2
10-59
Leerdam 1
10-51
Gispen 3
10-50
Huizen 5
10-34
TTVN Nieuwegein
10-31

1e klasse Huizen 3
10-80
10-55
10-52
10-41
10-39
10-33

Monique Kievith
Ferry de Hoogen
Geert Molenaar

15-30
7-21
7-24

Paul van Zomeren
Lennard van Leuven
Peter Keijer
Ton Schuurhof

50%
33%
29%

Ondanks (of dankzij?) de vele invalbeurten
gehandhaafd. Keurige prestatie.

SVE 9
Hoogland 2
LTTC 2
UTTC 4
HTTC 3
Huizen 4

12-18
7-24
5-24
3-21

50%
48%
17%
10%

Helaas nog een degradant. Peter en Ton konden
niet mee met het nivrau van Paul en Lennard.

2e klasse Huizen 4
10-61
10-59
10-51
10-51
10-46
10-32

Edwin van dijk
John Ouderdorp
Marcel Molenaar
Frank Hagen

12-24
10-21
4-24
2-21

Tielse TC 2
Huizen 6
VTV
Woerden 5
UTTC 5
Hilversum 14
67%
29%
21%
14%

3e klasse Huizen 6
10-75
10-68
10-60
10-38
10-30
10-29

Ruben Tempelaars
Joost de Klein
Kees Harmsen
Robert Smit

Jammer…degradatie kon niet voorkomen
worden. Volgende helft maar weer kampioen.

14-18
17-24
16-24
13-21

78%
71%
67%
62%

Was spannend, maar uiteindelijk toch verschil.
Goede tweede plek
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Gispen 1
Bunshot 1
TVP 2
Huizen 1
Shot 1
UTTC 1
Smash 1
Hilversum 10
Almeerspin 6
Shot 4
Huizen 7
ZTTV 2

3e klasse Huizen 7
10-63
10-59
10-50
10-46
10-45
10-40

Pieter Bosch
Cees Lam
Nicole van Beurden
Bert van de Zwaan

15-24
10-18
7-21
6-24

Duo 1e klas Huizen 1
10-30
10-28
10-24
10-24
10-22
10-22

Nico Sentini
Edwin van Dijk
Ferry de Hoogen
Kees Harmsen

10-10
6-12
2-4
2-12

100%
50%
50%
17%

Team met zeer wisselende opstelling en daardoor
4e plaats.
63%
56%
33%
25%

Helaas weer een degradant. Net een puntje
tekort. Individuele scores zijn ok.
Duo 3e klasse Huizen 2
Elan 4
10-41
De Schans 1
10-34
ATC 1
10-28
Huizen 2
10-24
ZTTV 2
10-18
TVP 4
10-5

Shot 7
ATC 5
LTTC 4
Rega 5
Hilversum 15
Huizen 8

5e klasse Huizen 8
10-69
10-67
10-61
10-57
10-27
10-19

Bram Gerritse
Pieter Kos
Henny Dekker
Paul Dekker

6-21
5-21
3-27
1-21

Robert Smit
Marco van der Pol
Cees Lam
Bram Gerritse

10-12
6-12
4-8
1-8

83%
50%
50%
13%

Team 2 heeft zich keurig staande gehouden in
deze klasse.
29%
24%
11%
5%

Ook dit team moet een trapje lager. De T.C.S.
verwacht veel bloemen uit te reiken komende
helft!
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Duo 5e klase Huizen 3
SVO 4
10-36
ONI 4
10-31
Maarssen 3
10-29
Hoogland 3
10-26
Huizen 3
10-14
Almere United 3
10-14
Hans le Poole
Nico Luiks
Ingeborg Rebel
Irma de Heer

6-14
4-10
1-10
0-6

Deze indeling is ook te vinden op website:
https://www.nttb.nl/midden/nieuws/speelschema-jeugd-afdeling-midden-voorjaarscompetitie-2020

43%
40%
10%
0%

Kunnen met een stapje meer volgend seizoen
echt hoger eindigen
Namens de T.C,S.
Bram Gerritse

Training Jeugd

Nieuws competitie Jeugd
Voorjaar 2020

Op de volgende data zal er geen training gegeven
worden.

Speelweken voorjaarscompetitie jeugd 2020 zijn
gewijzigd
Na het uitbrengen van de infomail van november
is er een correctie op de speelweken van de voorjaarscompetitie 2020. Dat is reeds gecommuniceerd via een brief die aan de competitiespelers
is meegegeven. Bij deze een reminder. De speelweken gelden voor de starterscompetitie en voor
de reguliere competitie. De laatste competitiewedstrijd op 18 april 2020 vindt, zoals inmiddels
gebruikelijks is, voor alle deelnemers bij 1 van de
verenigingen plaats. Meest waarschijnlijk is dit
dus een uitwedstrijd
25-01-2020
01-02-2020
08-02-2020
15-02-2020
22-02-2020
29-02-2020
07-03-2020
14-03-2020
21-03-2020
28-03-2020
04-04-2020
11-04-2020
18-04-2020

Zaterdag 21 december
Dinsdag 24 december
Donderdag 26 december
Zaterdag 28 december
Dinsdag 31 december
Donderdag 2 januari
Zaterdag 4 januari
Zaterdag 18 januari
Let op: zaterdag 11 januari is er wel training !!!!

Speelweek 1
Speelweek 2
Speelweek 3
Vrije week
Vrije week
Vrije week
Speelweek 4
Speelweek 5
Speelweek 6
Speelweek 10
Speelweek 7
Speelweek 8
Speelweek 9
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Mini-meerkampen bij TTV
Huizen
zaterdag 18 januari, 09.45 – 15.00

Dit toernooi wordt in totaal zes keer gehouden en
je kunt je inschrijven voor het vierde toernooi van
dit seizoen.
Deelname staat open voor leden van bij de NTTB
aangesloten verenigingen van de afdeling Midden,
geboren na 31-12-2006 (welpen en pupillen),
a. die in de starterscompetitie spelen of in 't geheel niet in competitieverband uitkomen.
b. die in de 5e of 6e klasse van de reguliere competitie spelen en in de 5e klasse een max. percentage van ca. 50% of in de 6e klasse een max.
percentage ca. 85% hebben behaald vlg. de
stand najaarscompetitie 2019.

Dubbele Duo competitie

Er komt weer een dubbele duo competitie na de
afsluiting van het voorjaarsseizoen 2020.
De speeldata zijn bekend:
Zaterdag 23 mei
Zaterdag 20 juni
Zaterdag 27 juni
Meer informatie volgt later.

Deelname is gratis. Inschrijven kan tot en met 11
januari via:
- de inschrijflijst die in de kantine komt te hangen
(volgt zodra we zelf informatie hebben ontvangen),
- of bij voorkeur via het e-mailadres: tcj@ttvhuizen.nl (dat kan nu al).

Schrijf je in!
Inschrijven voor het Oliebollentoernooi jeugd
kan tot en met 26 december.
Inschrijven voor de Mini-Meerkampen bij TTV
Huizen kan tot en met 11 januari.
Inschrijven kan via:
- de lijst die in de kantine hangt
- of een mail aan: tcj@ttvhuizen.nl

Tijdens het toernooi is begeleiding van de vereniging aanwezig.

Groeten van de Jeugdcommissie (T.C.J.)
André, Peter, Gijs en Maarten
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