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Redactioneel 

Er is veel en toch niet veel gebeurd op 

tafeltennisgebied. Eindelijk mochten we 

weer in september aan de bak. De 

competitie kon weer van start, er kon weer 

getraind en vrij gespeeld worden, de bar 

was weer open, de gezelligheid kwam 

weer terug.  Helaas….. het Corona-virus 

beheerst nog steeds de wereld en dus ook 

ons land. De maatregelen maakten, dat de 

senioren competitie niet volledig 

uitgespeeld kon worden. Gelukkig de 

jeugd gelukkig wel. En daar kunnen we 

meteen een kampioen verwelkomen, 

namelijk het team van Stijn, Amanda en 

Esmee werden grandioos kampioen in de 

Startersklasse. Gefeliciteerd! 

 

Ook bij de senioren een kampioen, 

namelijk ons eerste! Al ver voor de laatste 

wedstrijd mochten Frank, Gijs, Patrick en 

Nico zich kampioen Hoofdklasse noemen. 

Volgend jaar dus weer een landelijk team. 

Verder in deze Voltreffer verslagen van de 

clubkampioenschappen jeugd en 

senioren, heerlijke recepten voor de 

feestdagen, vervolg van 70 jaar T.T.V. 

Huizen. De Voorzitter is aan het woord, de 

TCJ pakt uit, dus veel informatie, ook over 

het komende seizoen. Als laatste 

verheugend nieuws. Serena zal, samen 

met Nico en ondergetekende, de komende 

Voltreffers ook haar inbreng hebben. Veel 

leesplezier! 

Namens de redactie 

Geert 

   Van de voorzitter 

Wat een bijzonder jaar. 
We zitten alweer in December. De laatste 

maand van een wel heel bijzonder jaar. 

Als TTV Huizen vieren we dit jaar onze 70e 

verjaardag. Veel festiviteiten hebben we 

helaas niet kunnen organiseren. We 

waren al blij dat we een paar maanden 

gewoon konden spelen. Toen het jaar 

begon zaten we in een lockdown en gold 

er een avondklok. Het heeft vervolgens tot 

eind mei geduurd voordat we weer binnen 

mochten sporten. Vervolgens hebben we 

een aantal maanden kunnen spelen en 

zelfs min of meer een volledige competitie 

kunnen spelen. Maar sinds november zijn 

er toch steeds weer wat beperkingen bij 

gekomen. De sluitingstijd van middernacht 

voor de kantine werd vervroegd naar 

20.00 uur, we moesten het 

coronatoegangsbewijs gaan controleren 

en inmiddels is sporten op 

sportverenigingen na 17.00 uur niet meer 

toegestaan. Hoewel we gelukkig overdag 

nog wat kunnen spelen zijn we weer bijna 

terug bij hoe het jaar begon. Een heel 

bijzonder jaar dus.  Een bijzonder jaar dus, 

maar TTV Huizen is en blijft ook een 

bijzondere club. Toen we net voor de 

zomer weer open mochten werd er direct 

weer actief gespeeld. “Honger naar de bal” 

heet dat toch? Zeker toen ook de 

gezelligheid weer gevierd kon worden. Er 

was weer meer dan genoeg voer voor 

gesprekken en discussies onder het genot 

van een hapje en een drankje. Hoogtepunt 

voor mijzelf was het dubbeltoernooi met 

aansluitende BBQ op 4 september. Echt 

leuk om te zien dat jong en oud 

samenspeelden en vervolgens gezellig 

konden BBQ-en. Wat mij betreft een 

nieuwe traditie! 



 

 
 

Ook in het bestuur is het een bijzonder 

jaar. Corona staat daar direct en indirect 

elke maand weer op de vergadering. Niet 

alleen moeten we gepaste invulling geven 

aan de directe Corona maatregelen, maar 

we kijken ook steeds naar de toekomst.  

 

Op de ALV in juli hebben we dit al 

aangekaart. Het (sport-)verenigingsleven 

staat al jaren onder druk en zeker ook in 

de tafeltennissport lopen de 

ledenaantallen de afgelopen jaren sterk 

terug. Een pandemie waarbij je je 

verenigingsdeuren bijna een half jaar 

gedwongen moet sluiten helpt daar 

natuurlijk absoluut niet bij. Op de ALV 

hebben we 3 speerpunten geïntroduceerd 

waar we ons als bestuur nu op focussen: 

• Leden behoud en leden werving 
• Goede opbouw en doorstroming 

in speelniveau 
• Meer verbinding & integratie, 

minder eilandjes 
 

Hoewel het lastig was om hier in dit 

bijzondere jaar veel invulling aan te geven, 

zie ik gelukkig zeker een aantal positieve 

lichtpuntjes. Het dubbeltoernooi met BBQ 

vond ik een mooi voorbeeld waar de hele 

club samen kwam. Ook hebben we 

gelukkig een aantal nieuwe leden mogen 

verwelkomen. Vooral bij de jeugd, maar 

ook een paar bij de senioren. En we zijn 

het traject gestart om de spelers van de 

65+ club officieel lid te maken. Ook al valt 

er nog veel te winnen en is vooral de 

groep leden in de leeftijd van 16 tot 32 jaar 

erg klein, mogen we ook trots zijn. Ik heb 

even via website van de NTTB opgezocht 

waar wij nu staan qua ledenaantallen. Van 

de 59 verenigingen in de afdeling Midden 

staan wij nu op plek 5 met 118 leden! We 

staan er gelukkig dus nog goed voor, maar 

we zullen ook invulling moeten blijven 

geven aan de speerpunten om de club 

levendig, gezellig en gezond te houden. 

Vrijwilligers zijn daarbij essentieel. En daar 

hebben we er gelukkig een hoop van. Heel 

veel leden dragen een steentje bij en 

willen helpen als je iets vraagt. Echt top! 

Alleen een functie in het bestuur is niet 

populair. Sinds de ALV moeten we het 

doen zonder secretaris en zonder een 

vertegenwoordiger vanuit de PAC. Als 

bestuur merken we hierdoor dat we niet 

(of onvoldoende) aandacht en invulling 

kunnen geven aan de belangrijke 

speerpunten. Hierbij dus echt een oproep 

aan de leden. Ben jij de vrijwilliger die als 

onderdeel van ‘Team Bestuur’ aan de 

basis wil staan van mooie, leuke, gezellige 

en goeie initiatieven, neem dan even 

contact met mij of met een van de andere 

bestuursleden op! 

Alvast hele fijne feestdagen en ik hoop 

iedereen snel weer aan tafel te zien. De 

tafeltennistafel 😉 

Lennard van Leuven 

Voorzitter 

 



 

 
 

Technische 

Commissie Jeugd 

Training voor competitiespelers 

Zolang er geen training is door de weeks 

vanwege de avond lockdown zijn jullie van 

harte welkom op de zaterdagochtend 

training van 10:00 tot 12:00 uur. 

Geen training  

Op de volgende data zal er geen training 

gegeven worden i.v.m. de kerstvakantie. 

December 2021 

Zaterdag 25 december  

Dinsdag 28 december  

Donderdag 30 december  

Januari 2022  

Zaterdag 1 januari  

Dinsdag 4 januari  

Donderdag 6 januari 

We starten in het nieuwe jaar hopelijk 

weer op 15 januari om 10.00 uur. 

Activiteiten in december 

Afsluiting seizoen zaterdag 18 

december 

Op zaterdag 18 december willen wij met 

alle jeugdleden het seizoen afsluiten. 

Deze keer gaan we diverse activiteiten 

doen en natuurlijk wordt er ook nog wat 

gegeten. 

Vanwege de avond lockdown is het 

programma in tijd aangepast. 

De afsluiting begint om 12.00 uur 

(aansluitend aan de training) en duurt tot 

16.00 uur. 

Inschrijven kan tot donderdag 15 

december, er zijn geen kosten. Opgeven 

kan via de inschrijflijst die in de kantine 

hangt, of bij voorkeur via het e-mailadres:  

tcj@ttvhuizen.nl 

Graag een lunch pakketje meenemen. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Nieuwe leden: 
Afgelopen maand mochten wij 2  
nieuwe jeugdleden verwelkomen op 
onze vereniging: Floris Vos en 
Joachim Berk. Wij wensen Floris en 
Joachim veel tafeltennis plezier!! 
 
Gespeelde toernooien in november 
 
Trainingsrecreantenoernooi jeugd 

Zaterdag 13 november hebben we voor de 

recreanten jeugd een leuk 

trainingsrecreantenoernooi georganiseerd. 

Terwijl de kinderen die competitie spelen 

een toernooi hadden in Tilburg kregen de 

recreanten een leerzame training over 

toernooien en mochten de recreanten 

volop strijd leveren in een aantal 

wedstrijdjes. 

Helaas waren er op het laatste moment 

veel afzeggingen, maar uiteindelijk deden 

er gelukkig 13 kinderen mee. Er werd 

begonnen met een 6-kamp en een 7-kamp 

met wedstrijden van maximaal 3 games 

(best of 3). 

De nummers 1 van elke poule streden 

voor de bekers. In de finale stonden 

broers Mason en Jude tegen over elkaar. 

De strijd ging gelijk op, maar de zenuwen 

speelden Jude parten. Mason werd de 

winnaar van dit toernooi. Er werden deze  

dag heel leuke wedstrijden gespeeld en 



 

 
 

we zien hoe de kinderen vorderingen 

maken in slagen en bewegingen. 

Mini/ midi meerkamp 

TTV Huizen ging met 4 prijzen naar huis 

bij de eerste mini/ midi meerkamp van dit 

jaar op 7 november. David en Wei Li 

speelden mee in de midi meerkamp. David 

werd 1e in poule A, Wei li werd in poule C 

op onderling resultaat 2e. Bij de mini’s 

werd Stijn 5e in poule 4, Luca 1e in Poule 

3, Amanda 2e in poule 2 en Esmeé werd 

op onderling resultaat 3e in poule 1 (en 

viel helaas net buiten de prijzen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdranglijst toernooi in Tilburg 

Zaterdag 13 november gingen 8 

competitiespelers naar het jeugdranglijst 

toernooi in Tilburg. De resultaten waren 

hartstikke goed met 3 eerste plekken: 

Esmée bij beginnende 12+ klasse 1, 

Amanda bij beginnende 11- klasse 2 en 

Stijn bij beginnende 11- klasse 3. 

Gefeliciteerd met deze mooie resultaten. 

Luca wist het te redden tot de halve finale 

van de beginnende 11- klasse 1. Helaas 

kwamen David, Aimee, Benjamin en Wei 

Li niet door de voorrondes 

 

 

 

 

 

 

Komende toernooien voor 

competitiespelers 

Midi/ Mini meerkamp 18 december 

Daar gaan wij als vereniging niet naar toe 

i.v.m. seizoen afsluiting. 

Afdelingskampioenschap voor 

competitie spelende jeugd regio 

Midden bij Tafeltenniscentrum 

Hilversum 

Data:  

Zaterdag 15 januari 2022 (voor spelers 

met een actuele rating lager dan 550  of 

die in 2021 zijn gestart met competitie 

spelen). 

Zaterdag 22 januari 2022 (voor spelers 

met een actuele rating 500 en hoger). 

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 vooralsnog 

gepland om uiterlijk 18.00 uur. 

Inschrijven kan tot en met zaterdag 11 

december via 

- de inschrijflijst die in de kantine 
hangt (waar ook meer info),  
- of bij voorkeur via het e-mailadres: 
gijs121269@gmail.com  
 
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. 

 

mailto:gijs121269@gmail.com
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Iedereen een gezond en een goed sportief 

nieuwjaar  

Groeten van de Jeugdcommissie (T.C.J.) 

André, Peter, Gijs en Maarten 

Technische commissie 

senioren 

(email van NTTB afdeling Midden) 
Helaas moet eind november het besluit 

genomen worden, dat de competitie 

afgebroken moest worden. Hierdoor 

hebben veel teams hun laatste wedstrijd 

niet kunnen spelen. 

 

Reglementair is dit een situatie waarin het 

Competitiereglement niet voorziet. Als 

competitieleiding hebben wij in 

samenspraak met het afdelingsbestuur het 

volgende besloten betreffende de 

afronding van de najaarscompetitie 2021. 

Voor teams die nog openstaande 

wedstrijden hadden na zaterdag 27 

november 2021 is de heenwedstrijd (de 

eerste wedstrijd tegen dezelfde 

tegenstander) tweemaal meegeteld. In 

veel gevallen is de uitslag van speelweek 

5 dus dubbel geteld. 

We hebben voor deze berekening 

gekozen omdat wij dit een eerlijkere 

weergave van de eindstand vinden dan 

puur de stand na 9 speelweken. Ook lost 

dit problemen op bij poules waar enkele 

teams al hun wedstrijden gespeeld 

hebben. 

In de bijlage de eindstanden van de TRIO- 

en DUO-competitie volgens de 

bovenstaande methodiek. 

Uiteraard begrijpen wij als 

competitieleiding dat het erg vervelend is 

als deze methodiek of het helemaal niet 

meer spelen van de laatste speelweek 

nadelig uitpakt voor een bepaald team. 

We zullen ons best doen om hier bij de 

aankomende indeling rekening mee te 

houden als we kijken naar de restplaatsen. 

Gelieve dit wel expliciet aan te geven bij 

de teamopgave (let op, deadline is 12 

december 2021 23:59). 

Feestelijk 

voorgerecht 

Voor 4 personen 

Ingrediënten: 

• 200 gram Hollandse garnalen 

• 4 el Whisky cocktailsaus 

• 10 gram bieslook 

• 6 crackers Rosemary & seasalt 

• 20 gram veldsla 

Bereidingswijze: 

• Meng de garnalen met de saus in 

een kom. 

• Snijd de helft van de bieslook fijn 

en doe dit bij de garnalen 

• Snijdt de crackers voorzichtig met 

een gekarteld mes door midden 

• Bedek 8halve crackers met veldsla 

en verdeel de garnalen hierover 

• Stapel op ieder bord 2 crackers op 

elkaar en dek af met een 

onbelegde cracker 

• Serveer de rest van de sla en 

sprieten bieslook bovenop 

Eet smakelijk 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

TafeltennisMasterz 

(Spelregelbewijs) 

 Vanaf 1 juli 2020 is het spelregelbewijs 

een vereiste is voor competitie 

spelende jeugdleden van 13 t/m 17 jaar 

maar ook de recreanten mogen het ook 

doen. Iedereen kan 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. Dus je 

hoeft niet te vervelen in de 

kerstvakantie:)   

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 is bij de NTTB* 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eindstanden 

competitie senioren 

Na een aantal seizoenen die nogal raar 

verlopen waren, had de competitieleiding 

er goede hoop in dat dit seizoen normaal 

afgemaakt kon worden. De meeste van 

ons hadden hier al hun twijfels bij, maar 

uiteindelijk kregen ze toch bijna gelijk, 

maar net toch niet helemaal. De meeste 

van ons konden de laatste wedstrijd niet 

spelen en toen heeft de competitieleiding 

een ietwat vreemde constructie gekozen 

om de competitie toch als 'af' te zien. Op 

deze wijze zijn de kansen (al waren ze 

wellicht klein) ontnomen die er nog waren 

om eventueel kampioen te worden of niet 

te degraderen. Ze hebben wel 

aangegeven coulant om te gaan (in 

hoeverre dat kan) met aanvragen om toch 

een klasse hoger te spelen dan waar je 

recht op hebt. 

Voorgaande was al gecommuniceerd en 

één team vraagt alsnog een hogere klasse 

aan ondanks dat ze gedegradeerd zijn. 

 

http://www.tafeltennismasterz.nl/
http://www.tafeltennismasterz.nl/
mailto:ledenadministratie@ttvhuizen.nl


 

We hebben één kampioen die dit al 

geworden was op eigen kracht voordat de 

poule überhaupt afgelopen was. Dit is het 

eerste team. Dit betekend\t dat ze komend 

seizoen weer landelijk spelen in de 3e 

divisie. Heren ook via deze weg nogmaals 

van harte met deze prestatie. 

Verder zijn er 3 degradanten (Team 5 en 6 

uit de reguliere en team 2 uit de duo), 

waarbij 2 teams hebben aangegeven om 

toch in dezelfde klasse te blijven. Dit ga ik 

aanvragen, maar het blijft uiteraard 

afwachten. De andere teams hebben allen 

een keurige 3de plek gehaald. 

 

Verder nog memorabel is dat onze 

voorzitter het vooraf wel een grote stap 

vond, van 3de klasse naar 1ste klasse, 

maar hij heeft me niet teleurgesteld en een 

keurige 46% gehaald in de eerste. 

 

Er is ook nog één kleine wijziging in de 

teamsamenstelling voor komend seizoen. 

Kersten Rebel komt bij team 5. 

 

Hieronder nog alle uitslagen en 

statistieken van het afgelopen seizoen. 

Bram Gerritse 

Wedstrijdsecretaris 

 

Huizen 1 

Ons vlaggenschip werd grandioos 

kampioen in de Hoofdklasse. Volgend jaar 

weer 3e divisie voor Frank, Gijs, Patrick en 

Nico. Van harte gefeliciteerd! 

Huizen 1  10-78 
Hoogland 1  10-58 
SVE 4   10-57 
SVO 1   10-50 
VTV 3   10-29 
UTTC 1                10-28 
 
Nico   92% 
Gijs   73% 
Frank   67% 
Patrick                63% 
 

 

Heren 1, Nico, Gijs, Patrick. OP de foto ontbreekt Frank 

Huizen 2 

Dit team zat in een spannende poule. 

Lang deden ze mee om het 

kampioenschap, maar uiteindelijk werden 

ze 3e. 

Almeerspin 2   8-46 
LTTC 1                 8-45 
Huizen 2   8-43 
Hoogland 3   8-39 
Otio 1    8-28 
 
Andre    87% 
Jurriaan   60% 
Ruben    58% 
Robert                 38% 
 

Huizen 3 

Dit team deed het verrassend goed, met 

een sterk presterende, debuterende 

Lennard. Een 3e plaats werd hun deel. 

Tielse TC 1    10-67 
REGA 2                 10-61 
Huizen 3   10-48 
Almeerspin 3   10-45 
TTVN 1                 10-41 
SVE 5    10-38 
 

Monique   67% 
Jerry    67% 
Lennard   46% 
Edwin    39% 
John    33% 
Geert    11% 



 

 
 

Huizen 4 

Het 4e team heeft ook meegedaan met de 

topposities. De laatste wedstrijd kon 

echter niet gespeeld worden, waardoor 

hun kans om de nummer 1 te verslaan 

verkeken was. 

TTVN 2                10-60 
Woerden 4  10-57 
Huizen 4  10-55 
Barneveld 1  10-51 
SVE 9   10-40 
Smash –W 1  10-37 
 
Robert                67% 
Kees   67% 
Marcel                58% 
Frank   42% 
Ruben   40% 

 

 

Huizen 5 

Dit team eindigde helaas in de onderste 

regionen. Het was spannend en uiteraard 

mogen ze hopelijk volgende helft weer in 

dezelfde klasse uit komen. Een 5e plaats 

werd hun deel, 3 punten achter de 

nummer 4 

Laren 1                10-68 
ATC 4   10-63 
Hilversum 9  10-58 
Hoogland 4  10-49 
Huizen 5  10-46 
LTTC 3                10-19 
 
Pieter   62% 
Cees   57% 
Peter   44% 
Nicole   24% 
Bert   niet gespeeld 

Huizen 6 

Al jaren op de wip en helaas op de laatste 

plaats geëindigd. Volgend jaar weer 

kampioen? 

 
Hilversum 16  8-48 
ZETA 1                8-47 
LTTC 5                8-41 
REGA 7                8-38 
Huizen 6  8-26 
 
Henny   50% 
Bram   40% 
Pieter   40% 
Paul     7% 
 
 

In de DUO competitie kwam onze 

vereniging met 2 teams aan de start. 

Beiden hebben hun best gedaan, maar 

kwamen niet verder dan een 

respectievelijke 3e en 5e plaats 

Huizen 1 

Redde het NET niet. 2 punten achter 

kampioen Bunshot. 

Bunshot 1  10-33 
SVE 1   10-32 
Huizen 1  10-31 
UTTC 1                10-21 
Shot W 1  10-20 
Vitac 1                10-13 
 
Nico   100% 
Edwin     57% 
Kees     25% 
Marcel                   0% 
 



 

Huizen 2 

Dit team werd 5e. Een paar puntjes meer 

en ze waren 3e geworden.  

 
Vitac 2                10-43 
Bijmaat 4  10-33 
ZTTV 4                10-23 
TTVN 5                10-20 
Huizen 2  10-19 
REGA 2                10-12 
 
Nico   50% 
Guus   33% 
Hans   33% 
Ingeborg  20% 

 

Clubkampioenschapp

en Jeugd 

Zaterdag 11 september werden bij ons de 

clubkampioenschap jeugd gehouden. Wie 

werd er algemeen clubkampioen jeugd en 

wie werd de sterkste recreant 2021.  

Na een paar uur spelen konden we 

eindelijke de bekers uitreiken aan de 

winnaars. 

Bij de recreanten werd Elmer eerste door 

van Indi te winnen en daarmee de beste 

recreant van 2021net als vorige jaar. 

Bij competitie spelers was David de 

favoriet maar hij moest het wel waar 

maken en aan de slag.  

Iedereen was er op gebrand om David uit 

te schakelen. Maar in de finale stonden 

Aimee en David nadat David met 2-0 voor 

stond moest hij toch 1 game afstaan aan 

Aimee maar in de 4de game herpakte 

David zich en ging met de overwinning 

vandoor. 

Hier mee pakt hij ook de titel algemeen 

clubkampioen jeugd 2021 maar ook mocht 

hij de wisselbeker mee naar huis nemen 

want hij deze 3 x keer op rij. 

David en Elmer van harte gefeliciteerd!!! 

Maarten Robbers 

T.C.J 



 

 
 

 



 

Hoofdgerecht, echt 

iets voor de kerst 

Weet je nog niet wat te eten met de kerst? 

Dan hier een superlekker gerecht voor 4 

personen. 

 
Kiprollade met parmaham en gremolata 

Ingrediënten 

30 gram verse peterselie 
2 tenen knoflook 
1 citroen 
600 gram kip filet 
90 gram Parma ham 
250 gram ricotta 
40 gram ongezouten boter 
 

 

Bereiding 

• Snijd de peterselie en knoflook zo 

fijn mogelijk. Rasp de citroen . 

Meng dit in een kom en voeg peper 

toe (dit is de gremolata) 

• Snijd de kipfilet voorzichtig aan de 

zijkant in, totdat je hem kunt 

openklappen. Leg de kipfilet op 

een snijplank met een stuk 

vershoudfolie bovenop. 

• Sla de kipfilet plat met een 

koekenpan (of ander voorwerp) tot 

½ centimeter dikte 

• Leg vershoudfolie op de aanrecht 

en verdeel de plakjes parmaham 

zo, dat je een rechthoek krijgt van 

30 x 16 cm. 

• Leg de kipfilet op de ham en doe er 

wat zout en peper naar smaak op 

• Verdeel de gremolata met de 

ricotta op de kipfilets en rol alles zo 

strak mogelijk op met de 

vershoudfolie. Draai de zijkanten 

strak aan. 

• Leg het geheel een nacht in de 

koelkast om op te stijven. 

 
De volgende dag: 

• Verwijder voorzichtig de 

vershoudfolie en bindt de rollade 

met touwtjes op 

• Leg de kipfilet in een ovenschaal 

en verdeel de boter in kleine 

blokjes er omheen 

• Bak de rollade in 50-55 minuten 

gaar op 180 graden. Halverwege 

even de gesmolten boter er 

overheen scheppen. 

• Snijdt de rollade in plakken van 3 

cm en sprenkel de boter er 

overheen. 

Heerlijk met gefrituurde krieltjes en 

groenten. 

Eet smakelijk 

Geert 

Competitie uitslagen 

Jeugd 

Het is gelukkig weer zo ver dat we weer 
wat kunnen schrijven voor de Voltreffer. 
We hebben deze keer eindelijk weer een 
keer de competitie kunnen afmaken. 
 
Deze competitie zijn we uitgekomen met 3 
teams waarvan 1 team in de 4e klasse, 
ons 1e team, dat bestond uit 2 personen: 
David Robbers en Aimée vd Brink zij zijn 
geëindigd op de 4e plaats. Dat is dus niet 
echt hoog. Voor David ging het nog wel. 
maar voor Aimée was het eigenlijk net een 
beetje te hoog gegrepen. 
 
Jammer is het dat David nu gaat 
veranderen van club. Hij gaat nu in 
Amersfoort spelen. Er is bij ons geen 
versterking meer voor de 4e klas en Aimée 
gaat ook liever een klasse lager spelen en 

dat is mogelijk. 
 



 

 
 

Aimée blijft wel in het 1e team spelen want 
team 2 schuift nu een plaats op en wordt 
team 1 en gaan dan 5e klasse spelen en 
daar is zij dan een versterking. 
 
Team 2 speelde nu 6e klasse en die willen 
wij naar de 5e klasse hebben. Ik denk dat 
dit wel zal gaan lukken dan hebben we 
een sterk team. Zij eindigden nu op de 2e 
plaats dus qua sterkte moet dat kunnen . 
Misschien wordt het wel een 
kampioensteam met een fanatieke coach 
als Henk Oversteegen. 
De spelers zijn Wei li de Lange en 
Benjamin Oversteegen. 

 
Ons 3e team is een starters team. Zij zijn 
kampioen geworden . Dit team speelde 
met 3 personen dat waren Amanda 
Robbers, Esmee Folkers en Stijn 
Harmsen. Voor Stijn was het nog wel een 
beetje te sterk maar hij had er zin in werd 
niet weggespeeld. Hij heeft ook een 
wedstrijd gewonnen en gaat steeds beter 
spelen. 

 
Amanda en Esmee gaan nu met Luca de 
Ronde, die er even een seizoen uit is 
geweest, het 2e team vormen en dan gaan 
zij 6e klasse spelen.  
Stijn gaat in team 3 spelen met 3 nieuwe 
spelers uit de recreanten die ook 
competitie willen spelen dat zijn Mason en 
Jude Flowerree  
 
en Gido v.d. Vlist  Het is zo dat Stijn elke 
wedstrijd gaat spelen en de andere gaan 
rouleren. Hij moet een beetje de trekkende 
kracht zijn. 
We hopen dat met de begeleiding/ouders 
van dit team de uitwedstrijden onderling 
gaan regelen. Voor de thuiswedstrijden is 
het geen probleem want hier is altijd wel 
iemand van ons aanwezig . 
 

Dan kan ik nu ook de nieuwe teams 
bekend maken.  
 
Team 1  5e klasse                                                        
Aimée v.d. Brink                                                            
Benjamin Oversteegen                                               
Wei li de Lange                                                             
Begeleiders:  Henk en Chantal                                    
 
Team 2 6e klasse 
Amanda Robbers 
Esmee Folkers 
Luca de Ronde 
Begeleiders: Daniëlle en Esther 
 
Team 3 starters klasse 
Stijn Harmsen 
Mason Flowerree 
Jude Flowerree 
Gido v.d. Vlies 
Begeleiders:  Ouders 
 
Dit zijn de teams voor de 
voorjaarscompetitie 2022. Hopelijk gaat dit 
nu allemaal wel door en hebben we geen 
last van corona. 
De eerste competitiewedstrijd is op 5 
februari 2022. De andere speeldata zijn op 
12 en 26 Febr. 12 en 19 maart en 2, 9, 16, 
23 en 30 april. 

 
 
 
 



 

Dan nu de eindstanden met de 
percentages zoals opgegeven door de 
afdeling. 
We beginnen nu even bij het laatste team;  
zij zijn het hoogst geëindigd. Het hoogste 
percentage werd hier bereikt door Esmee 
zij speelde 100% Amanda kwam tot 88% 
en Stijn haalde 20%. 
Omdat Huizen 1 de laatste wedstrijd met 
4-3 won zijn zij op de 4e plaats geëindigd. 
David kwam tot 86% en Aimée bleef 
steken op 18% .Bij deze wil ik David 
bedanken voor zijn inzet ook bij de 
trainingen van de recreantjes was hij vaak 
aanwezig ( ook zijn zus trouwens) en we 
hopen dat hij zijn draai bij zijn nieuwe 
vereniging in Amersfoort snel kan vinden 
en ik hoop toch eigenlijk wel dat hij snel 
weer bij ons terug kan komen als wij die 
sterkte ook weer hebben bereikt want hij 
hoort toch eigenlijk wel in Huizen thuis. 
Als laatste Huizen 2. Zij verloren de laatste 
wedstrijd met 4-3 van de kampioen. Een 
prima resultaat. Benjamin behaalde 90% 
en Wei li  62%. Zij werden uiteindelijk dus 
2e. 
 
Dit is dan de bijdrage over onze competitie 
spelende jeugd en moeten we wachten op 
het begin van de nieuwe competitie. 
Dan wil ik jullie allemaal een heel goede 
kerst en een voorspoedig nieuw jaar 
wensen met weinig corona zodat we 
lekker kunnen doorspelen. 
Denken jullie allemaal wel om je handen 
met het afsteken van vuurwerk want met 
tafeltennis heb je echt je handen wel 
nodig. 
 
Namens de technische commissie jeugd. 
Peter vd Broek     
 

 
 

En dan natuurlijk een 
lekker toetje 

 
Tiramisu van kletsmajoors, kwark, 
mascarpone en limoncello 
 
Voor 4 personen 
 
Ingrediënten 
 
1 citroen 
250 gram mascarpone 
30 gram witte basterdsuiker 
185 gram kletsmajoors 
250 gram volle kwark 
50 ml limoncello 
slagroom 
 
Bereiding 

 
• Rasp de citroen en pers een halve 

citroen uit. Meng het sap en ½ rasp 

met de kwark, mascarpone en 

basterdsuiker 

• Leg op 4 bordjes een kletsmajoor 

en besprenkel deze met limoncello. 

• Verdeel 1/3 van het kwarkmengsel 

over de 4 kletsmajoors en leg er 

een kletsmajoor op 

• Doe hetzelfde nog een keer en 

garneer de laatste kletsmajoor met 

wat slagroom en de laatste 

citroenrasp 

 

Zo simpel, maar zoooooooooooo lekker! 
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ASM (Athletic Skills 

Model)  voor de jeugd 

In september hebben Gijs en Maarten een 

workshop gevolgd over ASM (Athletic 

Skills Model) om te kijken of we de 

trainingen een extra invulling kunnen 

geven qua bewegen. 

ASM is een praktisch en wetenschappelijk 

onderbouwd talentontwikkelingsmodel 

voor de topsport, maar ook voor alle 

andere vormen van beweging (zowel sport 

als kunst en cultuur). De optimale 

ontwikkeling vindt plaats als alle partijen 

vanuit eenzelfde, gefundeerde visie 

(samen)werken, met de beweger centraal. 

Deze nieuwe manier van denken over 

bewegen is de basis van kwalitatieve 

beweegprogramma’s met de materialen 

en de omgeving die daarbij optimaal bij 

aansluiten. 

 

Na afloop van de workshop waren wij 

enthousiast over dit model voor onze 

training en met een subsidie van de 

gemeente Huizen via  

Sportakkoord hebben we hiervoor nieuwe 

materialen kunnen kopen. 

En zo hebben we nu mini hordes (15cm 

en 30 hoog), voetballen, 

minibasketballen, rugbyballen, 

hexahoops, een speedladder, 

beachtennisrackets, vortex en een pomp 

om alles goed opgeblazen te houden. 

De warming is dus niet meer een rondje 

rennen door de zaal, maar kan op vele 

manieren worden vormgegeven met 

meer spelelement. 

Daarnaast hebben Gijs en Maarten de 

scholing Themagericht trainen en 

coachen van 6- tot 12-jarigen gevolgd, 

met daarin tips en tricks hoe je kinderen 

in deze leeftijdscategorie les geeft en bij 

de les houdt. Beide hebben de scholing 

goed volbracht. Op de foto links zijn de 

materialen te zien die we hebben 

aangeschaft met subsidie van de 

gemeente Huizen. 

Op de foto hierboven zijn de jeugdleden 

bezig met het zogenaamde Vortex-gooien. 

Maarten Robbers 

T.C.J 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tafeltennisvereniging 

Huizen 70 jaar 

 
In de vorige Voltreffer hebt u de 

hoogtepunten van de eerste 40 jaar van 

onze vereniging gelezen. 

Hieronder een bloemlezing van de laatste 

30 jaar/ 

 
- In januari 1991 werd het 40 

jarig jubileum uitbundig gevierd. 

Activiteiten: Tafeltennisinstuif, 

Filmavond, Feestmaaltijd, Disco, 

Receptie, Jubileumboekje, 55plus 

toernooi, 

Afdelingskampioenschappen, 

Toptoernooi, Loterij, Fotowand, 

Verenigingsvlag en natuurlijk een 

grandioze feestavond. De viering 

was dusdanig geslaagd dat van de 

opbrengsten de kantine kon 

worden verbouwd en nieuw 

meubilair kon worden aangeschaft. 

- In 1992 werden er 

gesprekken gehouden over een 

fusie tussen Huizen en Bijmaat met 

als doel een eigen accommodatie 

bij de gemeente Huizen aan te 

vragen. Helaas strandde dit 

initiatief 

- In 1996 werd de 

bestuurskamer aan de kantine 

gebouwd. Een hele organisatie met 

3 jaar voorbereiding en overleg. De 

bouw werd geheel door eigen 

leden gedaan. 

- 1997 was een zeer somber 

jaar voor de t.t.v. Huizen. Henk van 

der Hulst, een van de trekkers van 

de “topsport” binnen onze 

vereniging, overleed. Henk heeft 

jarenlang in bestuur en commissies 

geacteerd en heeft de vereniging 

vertegenwoordigd in het 

afdelingsbestuur. 

 

 
 

 

- Ook Greet Klein, soms wel 

“de moeder van onze club” 

genoemd, overleed. Greet heeft, 

samen met Gerrit Schipper menig 

uurtje besteed aan de bar, de 

Z.K.C en gewoon aan de club. 

- Ruud Jongerden, 

bestuurslid en “kartrekker” bij de 

jeugd overleed ook in dat jaar. 

Onder zijn leiding floreerde de 

jeugdafdeling van onze vereniging. 

- In 1996 startte het zogenaamde René 

Kahle toernooi: een toernooi voor de 

Gooise Top, 

 

 
 

 

- georganiseerd door t.t.v. 

Huizen in samenwerking met t.t.v. 

Bijmaat. In 1998 was Bettine 

Vriesekoop gastspeelster bij dit 

toernooi. 

- In latere jaren speelden ook 

Merijn de Bruin en Trinklo mee als 

gastspelers. 

- In 1998 kwam er toch een 

samenwerkingsverband met 

Bijmaat tot stand. Niet vanwege 



 

 
 

een eigen accommodatie, maar 

een samenwerking op het gebied 

van het eerste herenteam 

- Najaar 2000: het 

meisjesteam bestaande uit Sabine 

van Duinkerken (tegenwoordig 

getrouwd met Jurriaan Dekker), 

Nicole van Beurden en Bianca 

Steen naar het landelijk A. Alweer 

een bewijs dat dames het binnen 

onze vereniging goed doen! 

 

Helaas lukte het ondergetekende te laat 

om toegang te krijgen tot het Voltreffer 

archief. De laatste 20 jaar houdt u dus 

tegoed. 

 

Geert

 
 

 
 

  



 

 

 

Verjaardagskalender van de jeugd voor de komende maanden.  

Tygo 02-02-2009 

Lisette 04-02-2011 

Dunya 06-02-2009 

Pieter 07-02-2012 

Miles 10-03-2010 

Alma 17-03-2011 

Sanne 21-04-2010 

Lukas 05-05-2006 

Wei Li 15-05-2008 

Ali 15-05-2007 

Elmer 22-05-2007 

Amanda 26-05-2010 

David 06-07-2007 

Benjamin 06-07-2008 

Milan 24-07-2008 

Stijn 27-07-2012 

Luca 05-08-2010 

Jude 13-08-2012 

Esmée 19-08-2009 

Joachim 20-08-2014 

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!  

  



 

 
 

Nico Sentini 

clubkampioen 2021 

Op zaterdag 11 december j.l. werden de 

Algemene Clubkampioenschappen 

verspeeld. Wegens de Corona 

maatregelen kon dit niet op een 

vertrouwde vrijdagavond, waardoor de 

T.C.S. besloot dit toernooi op een 

zaterdag te laten spelen. 

Ondanks de zaterdag-switch waren er 

toch 17 leden, die zich hun 

tafeltenniscapaciteiten met elkaar wilden 

meten. De deelnemers werden verdeeld 

over 4 poules, waarbij de nummers 1 en 2 

over gingen naar de kwartfinales. 

 

Poule A 

In poule A speelden Peter, Nico, 

nieuwkomer Hilly en Edwin. In de 

uitslagen kwamen geen verrassing voor of 

het moet zijn dat Edwin een game van 

Nico afsnoepte. Beiden gingen door naar 

de kwartfinales. Alle andere partijen 

gingen in 3 games naar de winnaar. 

Verrassend was wel het leuke spel van 

nieuwkomer Hilly, die na 3 jaar niet spelen 

een lekker balletje mee kon slaan. 

Welkom bij de T.T.V. Huizen, Hilly! 

Poule B 

In Poule B. een vijfkamp, speelden 

Monique, Patrick, Nicole, Bram en Pieter. 

Hier waren wel wat verrassingen te 

noteren. Bram wist met goed spel de 

eerste game van de als 1e geplaatste 

Patrick te winnen. Patrick herstelde echter 

snel en won de overige games. Ook 

verrassend was het goede spel van Pieter. 

Niet alleen won hij toch vrij simpel van zijn 

teamgenoot Nicole, maar wist ook 

Monique in 4 games te verslaan, waardoor 

niet Monique maar Pieter door ging naar 

de halve finale. 

Poule C 

Deelnemers in poule C waren Robert B, 

Lennard, Kersten en Erik. De beide 

geplaatste spelers Robert B en Lennard 

gingen zoals verwacht door. Onderling 

maakten ze er wel een spannende strijd 

van. Uiteindelijk werd Robert B toch 1. 

Poule D 

Deze poule bestond uit Robert S, Serena, 

Bert en Geert. Bert verraste hier bijna 

Geert, maar verloor in 5 games van een 

goed spelende Serena. Robert S werd 1e 

door van Geert te winnen. 

Kwartfinales 

Nico – Geert: Een eenvoudige 3-0 winst 

voor Nico en daarmee plaatsing in de 

halve finale 

Patrick – Robert B: Ook hir een 3-0 

overwinning voor Patrick. Het lukte Robert 

niet om voor een verrassing te zorgen 

Lennard – Pieter: Hier wel wer een 

verrassing in een zeer spannende partij. 

Lennard kwam eigenlijk simpel met 2-0 

voor, maar “vergat” de partij af te maken. 

Pieter kwam langszij en won de partij met 

3-2. 

Robert S – Edwin: Ook hier spanning tot 

de 5e game. Het zag er naar uit dat Robert 

met de eer zou strijken, maar uiteindelijk 

was het toch Edwin, die aan het langste 

eind trok en doorging naar de beste 4. 

Halve finales 

In de halve finale moest Nico, net als in de 

poule, tegen Edwin. Ook nu snoepte 

Edwin weer een game af van Nico, maar 

verder kwam hij niet. Met 3-1 haalde Nico 

de finale. Ook Patrick deed wat van hem 

verwacht werd en versloeg Pieter, die nog 

wel een game wist te winnen. 



 

Finale 

Zoals eigenlijk dus verwacht een finale 

tussen Patrick en Nico. Nico had zichzelf 

een beetje als favoriet neergezet. Hij had 

al een paar keer de finale gehaald, maar 

was steeds verliezend finalist, dus dit jaar 

moest het gebeuren. 

 

 
 
 
De spanning en een zeer sterk spelende 

Patrick maakten echter, dat Nico de eerste 

game ruim verloor. De 2e game ging 

redelijk gelijk op, maar ook hier leek 

Patrick de sterkste te zijn. Nico wist 

echter, mede dankzij een paar 

slordigheidsfoutjes van Patrick, toch de 2e 

game naar zich toe te trekken. 

De 3e game was misschien wel de mooiste 

game van de wedstrijd. Beide spelers 

waren aan elkaar gewaagd en er waren 

een aantal prachtige rally’s te zien. Ook 

deze game wist Nico te winnen. 

In de 4e game was te zien, dat Nico de 

spanning de baas was. Met snel 

aanvallend spel wist hij de game naar zich 

toe te trekken en mocht zich daarmee 

Clubkampioen 2021 noemen. 

Nico, gefeliciteerd! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Afsluiting Jeugd 
 
Laatste jeugd training van het seizoen en 
het jaar 2021 
 
Vooraf wisten we het nog niet maar 
zaterdag 18 december was de laatste 
jeugd training van het seizoen en het jaar 
2021. Na de training was er een 
gezamenlijke afsluiting van het seizoen.  
 
Wij hadden hier voor de 
sportadviesgroep/buurtsportcoach 
gevraagd om hier een leuke invulling voor 
te verzorgen. Dat is zeker gelukt.  
 
Helaas door de vele afmeldingen, 
vanwege het bekende virus, was het 
groepje jeugdleden behoorlijk uitgedund. 
Maar met een 15-tal kinderen en Gijs, 
Maarten en Eline (bekend als de 
Buurtsportcoach bij een aantal 
basisscholen ) gingen wij van start.  
 
Eerst gingen alle jeugdleden teambuilding 
spelletjes doen, daarna mochten we onze 
Robin Hood skills laten zien door met pijl 
en boog te schieten. Het veld werd 
omgebouwd tot een vesting compleet met 
gevangenis om het spel vlaggetje 
veroveren te spelen. 
 
 

 
 

 
 
Na ongeveer 2 uur was er pauze kregen 
de kinderen bitterballen en drinken om 
daarna het spel ‘levend stratego’ te 
spelen. Als finale spel werd nog een uur 
lang met een ‘gun’ gerend  en gevlogen 
door een half donkere zaal om zo vaak 
mogelijk de tegenstanders proberen te 
raken met de laser gun.  
 
De jeugd commissie vond het een 
gedenkwaardige dag en omdat eigenlijk al 
in de lucht hing dat er weer een lockdown 
aan zat te komen hebben we er een extra 
leuke, gezellige dag van gemaakt en ook 
gehad. 
 
Deze leuke activiteit is aangeboden door 
“de club van 25”. 
Deze club zijn leden, ouders en of andere 
geïnteresseerden die willen dat er extra 
activiteiten ontplooid kunnen worden voor 
de jeugdleden. 
 
Bent u ook deze mening toegedaan? Kijk 
dan voor meer info over deze bijzondere 
club op de website. Met uw steun aan 
deze club van 25 kunnen we ook volgend. 
Jaar weer leuke, bijzondere activiteiten 
organiseren. 
 
 

 



 

                    

 

  
 

 

              
 
 




