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De Voltreffer 

OFFICIEEL ORGAAN VAN DE TAFELTENNISVERENIGING “HUIZEN” 

T.T.V. Huizen: opgericht 5 januari 1951 – koninklijk goedgekeurd op 24 september 1974 

 

CLUBCONTRIBUTIE 2021:  T/M 6 JAAR     €6,8004 per jaar 

          7 T/M 16 JAAR     €100,44 per jaar 

    VANAF 17 JAAR     €151,68 per jaar 

BONDSCONTRIBUTIE 2021: BASISLEDEN     € 20,00 per jaar 

    COMPETITIE JEUGD    € 36,00  per jaar 

    COMPETITIE SENIOREN    € 55,00  per jaar 

 

BANKREKENING:   Rabobank rek. nr. NL80RABO0145441482 

 

SPEELRUIMTE:   Gymzalen “de Holleblok” aan de Vecht  035-5253383 

    1273 EG Holleblok 40 

    Verengingsruimte “De Kloef” 

SPEELTIJDEN:   Dinsdag      19.00 – 24.00 uur 

    Woensdag (65+ club)    14.00 – 17.00 uur 

    Donderdag     19.00 – 24.00 uur 

    Vrijdag      19.45 – 01.00 uur 

    Zaterdag     10.00 – 21.00 uur 

 

REDACTIEADRES VOLTREFFER:       

     

     

COPYADRES:     

 

WEBSITE:   www.ttvhuizen.nl 

EMAILADRES:   info@ttvhuizen.nl 

FACEBOOK:   www.facebook.com/ttvhuizen 

TWITTER:   www.twitter.com/ttvhuizen 

INSTAGRAM:                                        www.instagram.com/ttvhuizen 

Geert Molenaar

communicatie@ttvhuizen.nl
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LEDENADMINISTRATIE:        

     

     

EMAILADRES:    

 

LIDMAATSCHAP: Uw lidmaatschap wordt steeds automatisch verlengd met een half jaar, per 1 

januari en 1 juli. Opzeggen is mogelijk met een opzegperiode van minimaal 

één maand, dus voor 1 december of 1 juni en dient schriftelijk (per email ook 

toegestaan) te geschieden. 

 

ERE-VOORZITTER: Jaap Roeten †  1980  

 1998 

 

ERE-LEDEN: Arie Rebel  1976 Rien van der Putten †     1998 

 Piet Knop  1987 Geert Molenaar      2000 

 Jan Visser  1988 Henk Klein      2000 

 Chris van Leeuwen † 1988 Henk Overstegen      2005 

 Jaap Roeten  1990 Kees Visser      2014 

 Peter van den Broek 1992 Jeroen Blok      2016 

 Bert Jongerden  1996 Frank Hagen      2021 

 

LEDEN VAN VERDIENSTE: Henk van der Hulst † 1985        

 Andre Rebel                         2005          

                                                               Maarten Robbers                2007                                                              

                                                                                                                                                                                                                                            

             

BESTUUR:  

Lennard van Leuven, voorzitter    

Vacant, secretaris 

Patrick Visser, penningmeester      

Maarten Robbers, vert. T.C.J.     

Ferry de Hoogen, vert. T.C.S.     

Vacant,  vert. P.A.C.   

Kees Harmsen, Vert. Z.K.C.       

Gijs Molenaar 2013 

Monique Gerritse – vd Brug 2013 

Frank Hagen 2014 

Robert Bunschoten 2021 

Patrick Visser

ledenadministratie@ttvhuizen.nl

mailto:ledenadministratie@ttvhuizen.nl


 

TECHNISCHE COMMISSIE JEUGD (T.C.J.) 

Maarten Robbers   Voorzitter      

Peter van den Broek  Wedstrijdsecretariaat     

Gijs Molenaar   Training en activiteiten     

André Rebel   Communicatie & advies     

 

TECHNISCHE COMMISSIE SENIOREN (T.C.S.) 

Ferry de Hoogen   Voorzitter      

Cees Lam   Toernooien      

Bram Gerritse   Wedstrijdsecretariaat     

 

PROMOTIE- & ADVIESCOMMISSIE (P.A.C.) 

Vacature   Voorzitter 

Nicole van Beurden  Advies, Infomail, Promotie     

Bert van der Zwaan  Sponsoring      

Nico Sentini   Advies, Infomail, Promotie     

 

ZAAL- & KANTINECOMMISSIE (Z.K.C.) 

Kees Harmsen   Voorzitter      

Paul Dekker   Coördinatie financiën     

Kees Visser   Schoonmaak- en barrooster    

Robert Smit   Evenementen      

Jan Visser   Inkoop/Algemeen lid     

 

65PLUSCLUB 

Karel de Boo          

 

WEBSITE  

Maarten Robbers   Webmaster en Redactie     

André Rebel   Webmaster en Redactie (backup)    

 

 



 

 
  



 

 
 

De Voltreffer,  
56e jaargang nummer 2 
 

Redactioneel 

 

Het jaar 2022 is weer bijna voorbij. Dit 

keer gelukkig niet een vreemd Corona-

jaar. Hoewel Corona nog steeds 

rondwaart, hebben we de competitie af 

kunnen maken. In deze Voltreffer 

hierover meer. 

Helaas een dunne Voltreffer deze keer, 

want er zijn niet veel stukjes 

ingestuurd. Dit geeft de redactie een 

teken, dat we moeten overwegen of de 

Voltreffer nog wel moet blijven bestaan 

of dat we moeten volstaan met de 

infomail. We zien ieders reactie hierop 

graag tegemoet. 

 

Zo langzaamaan lijken de activiteiten 

op de club weer z’n intrede te doen: op 

donderdagavond de training van 

Christiaan Rebel aan de recreanten, 

de eerder genoemde competitie, maar 

ook de zaterdagmiddagevenementen. 

Uiteraard zal het Oliebollentoernooi 

ook weer gehouden worden. Genoeg 

om weer op de club aanwezig te zijn 

en te genieten van onze mooie club. 

Veel leesplezier! 

De redactie 

 

Technische commissie 

senioren 

 

Het najaar seizoen zit er weer op met 
wisselende resultaten en dit jaar 
helaas met meer uitslagen in het 
onderste kant. Gelukkig betekent dat 
er voor volgend seizoen er meer 
kansen  zijn op kampioenen.  
 
De standen van afgelopen helft: 
 
Huizen 1, 3e divisie 
Ons eerste herenteam, da teen combi-
team is van Huizen en SVE, spelend 
bij SVE heeft het in de 3w divisie niet 
kunnen redden, ondanks het 
fantastische percentage van Patrick.. 
 
HTTV-070 1   10-67 
HBC 1   10-59 
Scylla 2   10-56 
Twenty-one up 1  10-52 
Huizen 1   10-44 
De Sprint 1   10-22 
 
Patrick Visser  74% 
Christiaan Witteveen 42%  
Nico Sentini   39% 
Sean Bakker   24% 
Jasper Graaff    0% 
 
Huizen 2, 1e klasse 
Het tweede team eindigde (alweer) op 
de 2e plaats. Nu was SVO weer te 
sterk, dus helaas weer geen promotie.  
Volgende helft beter. 
 
SVO 1   10-69 
Huizen 2   10-60 
Shot 3    10-56 
Almeerspin 3   10-46 
Bijmaat 1   10-37 
Woerden 2   10-32 
 
 



 

Andre Rebel   73% 
Jurriaan Dekker  62% 
Ruben Lam   62% 
Robert Bunschoten  56%  
Invallers   44% 
 
 

 
 
Huizen 3, 1e klasse 
Helaas gedegradeerd. Ondanks een 
aardige eindspurt toch 6e geëindigd. 
Het gemis van de geblesseerde 
Monique en te vaak beroep moeten 
doen op een invaller deed het team de 
das om. 
 
Shot 2    10-72 
Almeerspin 2   10-64 
Hilversum 6   10-58 
UTTC 2   10-43 
LTTC 1   10-32 
Huizen 3   10-31 
 
 
 
 
 
 
 

Jerry van Leeuwen  56% 
Edwin van Dijk  39% 
Lennard van Leuven 37% 
John Ouderdorp  29% 
Monique Kievith    0% 
Geert Molenaar    - 
 
 
Huizen 4, 2e klasse 
Helaas was deze 2e klasse echt een 
maatje te groot voor dit team. Ze 
belandden kansloos op de laatste 
plaats. 
 
HTTC 2   10-77 
Gispen 2   10-70 
Shot 5    10-57 
Nieuwegein 2  10-50 
Hilversum 9   10-38 
Huizen 4   10- 8 
 
Frank Hagen   11% 
Robert Smit     8% 
Marcel Molenaar    8% 
Ruben Tempelaars    0% 
Kees Harmsen    - 
 
 
Huizen 5, 3eklasse 
En alsof het nog niet triest genoeg is: 
ook team 5 op de laatste plaats. 
Volgende helft maar weer omhoog, lijkt 
me. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Shot 6    10-68 
LTTC 2   10-64 
Rega 4   10-59 
Hilversum 11   10-40 
Hoogland 5   10-39 
Huizen 5   10-30 
 
Peter Keijer   61% 
Christiaan Rebel  39% 
Cees Lam   33% 
Nicole van Beurden  24% 
Bert van der Zwaan    0% 
 
 
Huizen 6, 5e klasse 
Dit team deed wat er toch wel van hen 
verwacht werd, namelijk handhaven. 
Een keurige 4e plaats in deze 
spannende poule. 
 
LTTC 3   10-63 
Almeerspin 6   10-62 
ATC    10-59 
Huizen 6   10-44 
Laren 2   10-38 
Shot 9    10-34 
 
Pieter Kos   54% 
Bram Gerritse  52% 
Henny Dekker  41% 
Paul Dekker     8% 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Huizen Duo 1, Hoofdklasse 
Huizen duo 1 werd keurig 2e in de 
voorrondes. Hierdoor mochten ze in de 
play-offs deelnemen. Helaas was Nico 
geblesseerd, waardoor er geen potten 
gebroken konden worden. 
 
Voorronde 
 
VTV 1    7-23 
Huizen 1   7-21 
ZETA 1   7-20 
Hoogland 1   7-18 
Gispen 1   7-17 
TVP 1    7-16 
SVE 1    7-13 
ZTTV 1   7-12 
 
Nico Sentini   100% 
Edwin van Dijk    38% 
Marcel Molenaar      0% 
Kees Harmsen      - 
 
Finale: 
VTV 1    10-33 
Hoogland 1   10-29 
ZETA 1   10-28 
Huizen 1   10-22 
 
Edwin van Dijk  17% 
Marcel Molenaar    0% 
Nico Sentini     - 
Kees Harmsen    - 
 
 
 
 
 
 



 

Huizen Duo 2, 5e klasse 
 
Een hele spannende poule. Ondanks 
de hoge percentages van dit team 
werden ze toch “slechts” 4e. Verschil 
na 10 wedstrijden tussen nummer 1 en 
nummer 6 slechts 8 punten! 
 
Hilversum 4   10-30 
Maarssen 14   10-28 
Shot 4    10-24 
Huizen 2   10-24 
ONI 3    10-22 
ATC 2    10-22 
 
Nico Luiks   70% 
Ingeborg Rebel – Postma 60% 
Guus Weinberg  40% 
Hans le Poole  40% 
 

 
 
Huizen Duo 3, 6e klasse 
 
Een nieuw team, die het meteen 
fantastisch gedaan hebben. Een 2e 
plaats, vlak achter de kampioen. Met 
“ondersteuner” Bram als kopman wist 
Hilly zich goed aan hem op te trekken. 
Erik moet nog even wennen aan het 
spelen van wedstrijden. 
 
Almere United 2  8-26 
Huizen 3   8-24 
Smash-W 4   8-18 
HTTC 3   8-17 
DTV Smash 3  8-15 
 
Hilly Hakkers   100% 
Bram Gerritse  100% 
Erik van Haeften      8% 

Voor jullie informatie de speelweken 
voor het voorjaar zijn: 
 

 
 
 
De weken 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14 
en 16. De weken 9, 12 en 15 zijn vrije 
weken en dus inhaalweken. 
 
Teamsamenstelling Voorjaar 2023 
 
Huizen 1 
Andre Rebel 
Robert Bunschoten 
Jurriaan Dekker 
Ruben Lam 
 
Huizen 2 
Monique Kievith 
Lennard van Leuven 
Edwin van Dijk 
Jerry van Leeuwen 
John Ouderdorp 
Geert Molenaar 
 
Huizen 3 
Bert van der Zwaan 
Peter Keijer 
Christiaan Rebel 
Nicole van Beurden 
Cees Lam 
 
Huizen 4 
Henny Dekker 
Pieter Kos 
Paul Dekker 
Bram Gerritse 
Hilly Hakkers 
 



 

 
 

 
 
 
Ondanks, dat we in de reguliere 
competitie 2 teams verloren zijn, is het 
positief, dat de duo-teams met maar 
liefst 4 teams uitgebreid worden. 
 
 
Duo 1 
Edwin van Dijk 
Jerry van Leeuwen 
Nico Sentini 
 
Duo 2 
Frank Hagen 
Marcel Molenaar 
Robert Smit 
Kees Harmsen 
 
Duo 3 
Peter Keijer 
Christiaan Rebel 
 
Duo 4 
Jeroen Blok 
Henny Dekker 
Nicole van Beurden 
Bert van der Zwaan 
 
Duo 5 
Hans le Poole 
Ingeborg Rebel-Postma 
Guus Weinberg 
Nico Luiks 
 
 
 
 
 
 

Duo 6 
Bram Gerritse 
Erik van Haeften 
Hilly Hakkers 
 
Duo 7 
Pieter Kos 
Paul Dekker 
Manuela Molenaar 
Irma de Heer 
 
Namens de T.C.S. 
Bram Gerritse 
 
 

Technische commissie 
Jeugd 

 
Jeugd competitie Najaar 2022 
Even een stukje voor in de laatste 
voltreffer van dit jaar over de 
najaarscompetitie want deze is al weer 
ten einde. 
We gaan ons nu weer richten op de 
voorjaarscompetitie 2022-2023  
We zijn de afgelopen competitie 
gestart met 4 teams waarvan 3 teams 
in de reguliere competitie en 1 team in 
de starters  competitie. 

 
 
 



 

Team 1 en team 2 kwamen allebei uit 
in de 4e klasse en omdat er maar 1 
poule was in de 4e klasse moesten zij 
ook tegen elkaar spelen dat is nooit zo 
leuk maar ja het kon nu niet anders. 
 
We hadden 2 starters teams 
aangevraagd maar we hebben er maar 
1 gekregen i.v.b. met de leeftijd van 
het ene team. Het was wel een team 
wat vanwege de sterkte in de 
starterscompetitie thuis hoorde. 
Zij kwamen nu uit in de 6e klasse wat 
eigenlijk voor hun een beetje te zwaar 
was op dit moment. 
 
Ze hebben zich er toch moedig 
doorheen geworsteld en op het laatst 
zag je al best verbetering. Ze werden 
niet meer echt weggespeeld; het was 
soms maar net aan verloren. 
Zij zijn wel als laatste geëindigd en dat 
zijn Gido v/d Vlies en Tigo van 
Brummelen en al 3e man Floris Vos. Ik 
denk dat het in het voorjaar best wel 
beter zal gaan maar ze moeten wel 
trainen maar dat moeten alle teams als 
zij hoger op willen komen. 
 
Huizen 1 deed het heel goed in de 4e 
klasse zij zijn dan ook kampioen 
geworden.Het team bestond uit 
Benjamin Oversteegen en Wei li de 
Lange en Luca de Ronde.(op de foto 
met Aimee als invaller) 

 

Het was best een spannende 
competitie want Huizen en Almere 
United waren echt aan elkaar gewaagd 
Het kwam echt op de laatste wedstrijd 
aan.  
 
Wij moesten die dag 2 wedstrijden 
spelen, 1 inhaal wedstrijd s’ morgens 
om 10 uur een en om 12 uur de andere 
dus is dat vermoeiend. Alle wedstrijden 
in de 4e klasse werden bij ons 
gespeeld dus konden we het goed in 
de gaten houden Onze tegenstander 
kwamen met 2 spelers dus dan kan je 
hoog uit 7 punten halen en ze speelde 
3 tegen 3; dan kan je dus 10 punten 
halen.  
 
Maar om 7 punten te halen hield het in 
dat alles gewonnen moest worden en 
dat gebeurde mede door een heel 
goede invalbeurt van Aimée die net als 
de andere spelers alles wist te winnen 
en dus het kampioenschap binnen 
wisten te halen. Normaal bestond dit 
team uit Benjamin Oversteegen en Wei 
li de Lange en Luca de Ronde. 
      
Huizen 2 uitkomend ook in deze poule 
dus dit team bestond uit Esmee 
Folkers en Amanda Robbers en Aimée 
v/d Brink zij eindigde op de 4e plaats 
van de 6 dus al met al ook een goed 
resultaat. 
Ook daar waren heel spannende 
wedstrijden bij waar de beslissing pas 
in de 5e game kwam dus dat zegt wel 
wat voor het komende seizoen. 
 
Dan ons starters team bestaande uit 
Stijn Harmsen en William van Wessem 
en Miles van Wessem. Zij kwamen in 
het eerste deel van de competitie in de 
bovenste helft en moesten in de 2e 
helft spelen om de plaatsen 1 t/m 6 en 
daar eindigden zij op de 5e plaats dus 
dat is niet verkeerd, De anderen uit 
deze poule speelden om de plaatsen 7 
t/ m 12. 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Dan nu de percentages van allemaal: 
Team 1                    Team 2         
Benjamin     87%  Aimee  65% 
Wei Li  83% Esmee 35% 
Luca  25% Amanda 19% 
 
Team 3  Team 4 
Stijn  20% Gido  6% 
William 14% Floris  4% 
Miles  38% Tigo  4% 
 
Gelukkig gaan alle teams de volgende 
competitie allemaal door er komen er 
zelfs nog 2 bij. In team 3 komt Casey 
Kievith en bij team 4 komt Elmer van 
Brederode dat is dus mooi dan gaan 
de nieuwe teams er zo uit zien. 
 
Team 1 3e klasse Team 2 4e klasse 
Benjamin  Aimee 
Wei Li   Esmee 
Luca   Amanda 
 
Team 3 Starters Team 4 6e klasse 
Stijn   Gido 
William  Tigo 
Miles   Floris 
Casey   Elmer 
 
Dit zijn de klasse die worden 
aangevraagd voor de competitie en 
deze begint op Zaterdag 28 Januari 
2023 
Allemaal een fijne kerst en een goede 
jaarwisseling gewenst. 
 
Namens de T.C.J. 
Peter v/d Broek        

      

    
 
De competitie zit er al weer bijna op, 
en dan komen de december en januari 
toernooien. 
Ook de oliebollen zijn genuttigd, en 
dan is het weer tijd om hard aan het 
werk te gaan. 
Wij vinden het leuk om jou te helpen bij 
een goede start van het nieuwe jaar en 
je weer goed voor te bereiden op de 
volgende wedstrijdperiode. Verder is 
het ook leuk om te trainen met spelers 
van andere clubs en adviezen te 
krijgen van andere trainers dan je 
clubtrainer. 
Daarom organiseert de 
Tafeltennisacademie weer een 
leerzame trainingsdag voor alle 
jeugdspelers uit de regio, dit keer zal 
dat zijn bij SVO in De Meern op: 

 
Maandag 2 januari 2023 

Trainers die er in ieder geval bij zullen 
zijn, zijn Martin Lindenaar (TTVN), 
Misja Heller (SVO) en Juliet van Veen 
(Over ’t Net en Tafeltennisacademie 
Amersfoort).  
Voor de hele trainingsdag vragen we 
een bijdrage van € 3,00. Contant te 
betalen in de zaal aan Juliet. 
Er is ruimte voor 32 spelers. 
 
De indeling van de dag is als volgt: 

10.00 – 12.00 uur: training gericht op 

techniek, vastheid en voetenwerk 

12.00 – 12.45 uur: verzorgde lunch (je 

hoeft dus zelf geen lunch mee te 

nemen, wel extra drinken) 



 

 
 

12.45 – 14.30 uur: Service en 

wedstrijdtraining 

Adres: 

Sporthal Marezaal, Mereveldlaan 12, 

3454 CG De Meern 

Aanmelden graag bij  

juliet@tafeltennisacademieamersfoort.

nl  

Je kunt je tot uiterlijk 28 december 

aanmelden. 

Als het maximaal aantal spelers bereikt 

is, kom je op de reservelijst. Je krijgt 

een bevestigingsmail als je aanmelding 

ontvangen is. 

Heb je speciale wensen voor de lunch  

(allergieën bijvoorbeeld) dan graag 

even van te voren aangeven 

Voor meer informatie mail of bel met 

Juliet: 06 45876152 

We hopen dat het een mooie en 

leerzame dag zal worden, graag tot 

dan! 

Geen training 

Op de volgende data zal er geen 

training gegeven worden.  

 

December 2022      

Zaterdag 24 december                         

Dinsdag 27 december  

Donderdag 28 december  

Zaterdag 31 december 

Dinsdag 31 december               

 

Januari 2023 

Dinsdag 3 januari 

Donderdag 5 januari 

Zaterdag 7 januari 

Zaterdag 21 januari OVB 

 

Mini-meerkampen:  

Bij Huizen op 21 jan 2023 

Deelname staat open voor leden van bij 

de NTTB aangesloten verenigingen van 

de afdeling Midden, geboren na 31-12-

2009,  

• die in de starterscompetitie 
spelen of in 't geheel niet in 
competitie -verband zijn 
uitgekomen.  

• die aan de gewone (5e en 6e 
klasse) competitie hebben 
deelgenomen in de 5e  klasse 
een max. percentage van 
ca.50% of in de 6e klasse een 
max. percentage ca. 85% 
hebben behaald vlg. de 
eindstand najaarscompetitie 
2022. 
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Midi - meerkampen: 

Voor deze meerkampen staat 

deelname open voor jeugdleden, die 

niet voldoen aan de voorwaarden voor 

de mini-meerkampen. 

- die  niet in de NTTB 
competitie spelen,   

- in de voorjaarscompetitie 
2022 in de 3e,4e,5e of 6e 

klasse zijn uitgekomen. 
 

 

Jeugdranglijst toernooi in Tilburg 

 

Zaterdag 12 november was het weer 

zo ver, het JRT in Tilburg stond op het 

programma. Met 8 enthousiaste 

competitie spelers gingen we weer op 

pad. 

10.00 uur beginnen in Tilburg is toch 

wel erg vroeg, dus vertrokken we om 

8.15 uur bij de kloef vandaan. Na wat 

omwegen kwamen we net op tijd aan 

bij sporthal T Kwadraat. Over de 

gehele dag gezien hebben onze 

pupillen vele mooie dingen laten zien, 

maar was het verschil in niveau toch 

wel erg groot in de verschillende 

poules. Luca , Aimee, Stijn en Wei Li 

strandden helaas in de poule ondanks 

hun goede spel. David en Benjamin 

kwamen beide in de kwartfinales maar 

waren net niet goed genoeg om door 

te dringen tot de halve finales. Amanda 

en Esmee speelden beide een 

meerkamp en bleven ongeslagen tot 

de laatste wedstrijd, Bij beiden zou die 

wedstrijd beslissen of ze eerste of 

tweede zouden eindigen. Amanda 

speelde als eerste een zeer 

spannende wedstrijd en verloor die 

helaas nipt in 5en. Daarna was Esmee 

aan de beurt die na een zenuw 

slopende wedstrijd met uitstekende 

rallys met 16-14 verloor in de 5e game, 

dus eindigde ook zij 2de. Voor beiden 

betekende dit, dat ze automatisch 

geplaatst waren voor het B-ranglijst 

toernooi op zondag. 

Dit alles was natuurlijk niet mogelijk 

zonder de bezielende hulp van de 

coaches, Danielle, Esther, Chantal en 

Sander, waarvoor mijn hartelijke dank. 

Al met al een geslaagd toernooi en op 

naar het volgende toernooi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Zondag 13 november mochten 

Amanda en Esmée weer en daarbij 

hebben de begeleiders Maarten en 

Esther mogen genieten van hele mooie 

wedstrijden. Amanda heeft alles 

verloren maar werd niet weggespeeld 

en Esmée mocht zelf 1x de felicitatie in 

ontvangst nemen. 

 

 

Nationale jeugd meerkamp (NJM) 

Zondag 4 dec gingen we met 4 

deelnemers naar de 1/4 finale en 

daaraan deden alleen Aimée, Esmée, 

David en Amanda mee. Amanda was 

de enige die de finale heeft gehaald 

door eerst te worden in haar poule. 

De overige hebben het helaas niet 

gehaald, begeleiders Esther, Chantal, 

Danielle, Maarten en Gijs dank jullie 

wel voor jullie inzet. 

Tafeltennis in de 
kerstvakantie bij T.T.V. 

Huizen 

 

T.T.V. Huizen organiseert in 
samenwerking met Sportief Huizen in 
de kerstvakantie het 
Oliebollentoernooi. 

  

Op vrijdag 30 december wordt het 
Oliebollentoernooi gehouden en is voor 
alle kinderen van de Gemeente Huizen 
en omstreken. Een toernooi waar 
iedereen kans maakt om ‘oliebol‘  van 
het jaar te worden. Het toernooi wordt 
gespeeld met ‘handicap’, wat betekend 
dat een sterke speler of speelster 
punten voor moet geven. Iedereen 
maakt hierdoor kans om een prijs te 
winnen. 

  

Aanvangstijd is 10:00 uur en geplande 
eindtijd ongeveer 15:00 uur. 

 

Voor ouders en oud-leden wordt het 
toernooi ook op de 30ste gehouden en 
nieuw is dat nu ook de senioren leden 



 

op dezelfde avond spelen. 
Aanvangstijd voor de volwassenen is 
om 20:00 uur tot ongeveer 24:00 uur.  

 

Voor meer informatie of direct 
inschrijven kunt u naar 
www.ttvhuizen.nl.  
Inschrijven voor beide toernooien kan 
tot 29 december. 

 

De T.T.V. Huizen is te vinden in de 
gymzalen van Holleblok, adres 
Holleblok 4 (achter het winkelcentrum 
‘t Holleblok) 

 

 

Zaterdag 

Clubevenement 

 

Omdat Huizen 1 helaas niet meer in 

onze zalen op zaterdag thuis speelt en 

we de gezellige middagen zouden 

moeten gaan missen heeft Robert Smit 

het lumineuze idee opgepakt om 1x 

per maand een clubevenement te 

houden. 

De afgelopen 3 maanden is het 

evenement met succes georganiseerd.  

 

 

Om 16.00 uur werd begonnen met een 

borreluurtje, waarna een -door onze 

vrijwillige barmedewerkers- heerlijke 

maaltijd gegeten kon worden. Daarna 

was het de beurt aan Robert, die in 

september, oktober en november 3 

verschillende quizzen tevoorschijn wist 

te toveren. 

 

 

 Van muziek tot hedendaagse vragen, 

van “weetjes” tot “nee-tjes” en van “oei” 

tot “oh ja”. 

Een prachtig initiatief. We hopen, dat 

dit in het nieuwe jaar, met nog meer 

deelnemers, weer doorgang mag 

vinden. 

 

 



 

 
 

 



 

 

  
  
  
  

O RGANISEERT HET 
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O liebollentoernooi 20 2 2 

  

  

Mis het niet! Voor niet-leden en leden! -    

  

  

Waar:    

In de sp ortzalen bij winkelcentrum De   Holleblok.   
  

Wanneer:   

  Op  vrij daga vond  30   december voor  I E DEREEN     

senioren niet - leden   e n  voor   senioren  leden.   
  

Aanvang:   

Vrijdag avond  30   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:  oliebollentoernoo i 20 2 2 ,  niet - leden of leden .   

Inschrijven kan tot  wo ens d ag 2 8   december 202 2 .   
  
  
  

  
  
  

Tot ziens op het oliebollentoernooi   20 2 2   

bij TTV Huizen.   
  

Gymzalen “de  Holleblok” aan de V echt   

t elefoon 035 - 5253383   

Technische commissie Senioren   TTV Huizen.   


