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De Voltreffer,  
53e jaargang nummer 3 
 

Redactioneel 

 
De zomer is weer voorbij en het tafeltennisseizoen 
is weer in volle gang. 
 
Ik kan merken, dat iedereen nog moet wennen 
vanuit het zomerreces, want de input voor deze 
Voltreffer is wat magertjes. 
 
Neemt niet weg, dat er toch weer veel informatie 
gedeeld wordt vanuit bestuur en diverse commis-
sies. 
 
De laatste Voltreffer van dit jaar zal voor de kerst 
uitkomen. Dat betekent, dat de sluitingsdatum voor 
het aanleveren van input ligt op 15 december 
2019. 
 
Veel leesplezier! 
 
Joost en Geert 
 
 

Vanuit het bestuur 

 

De zomervakantie ligt alweer achter ons 
maar we worden de afgelopen weken nog 
steeds verwend met mooie zonnige weeken-
den. Tijdens de afgelopen zomervakantie 
werd er op de vrijdagavond weer door ver-
scheidende fanatiekelingen door getraind op 
de vrijdagavond, ook verschillende leden van 
de 65+ club bleven honger houden naar de 
tafeltennisbal en lieten hun gezicht op de vrij-
dagavond zien achter de tafel. Sinds enige ja-
ren word er in de zomerperiode op vrijdag-
avond ook gepokerd. Eind augustus vond de 
‘grand finale’ plaats waarin Patrick Visser liet 
zien toch eindelijk het spelletje door te heb-
ben door er vandoor te gaan met de winst.  
 
Het begin van het najaarseizoen werd afge-
trapt met de senioren Clubkampioenschap-
pen per klasse. De dag erop meteen gevolgd 
door het Ouder/Kind toernooi. Een week later 
werd het jaarlijkse Bedrijventoernooi ge-
speeld. Tijdens deze avond een mooie op-
komst van 17 teams. In de finale speelden de 
bedrijfsteams van FRISS en Sedico tegen el-

kaar. Sedico wist uiteindelijk de finale te win-
nen en sleepte zo de titel binnen. Inmiddels is 
ook de najaarscompetitie weer afgetrapt.  
 
Bij de jeugd komen we uit met vier competi-
tieteams en bij de senioren met acht reguliere 
teams en drie duo teams. De competitie-inde-
ling voor de duo teams is zo ingedeeld dat op 
de dinsdagavond wanneer de duo teams 
thuisspelen zij alle drie tegelijkertijd uitkomen. 
Tijdens de eerste thuiswedstrijd werd al voor-
zichtig gesproken over Super Duo Tuesday. 
Het eerste seniorenteam komt ook dit sei-
zoen uit in de derde divisie. De eerste wed-
strijd kregen zij 9-1 klop bij de titelkandidaat 
Rapidity in Beverwijk. Maar bij de eerste 
thuiswedstrijd werd er in een goed gevulde 
kantine al een beter resultaat behaald, een 5-
5 gelijkspel tegen Scylla. De weg omhoog lijkt 
te zijn gevonden. En met nog twee thuiswed-
strijden achter elkaar voor de boeg moet er 
worden gewerkt naar een veilige plek in de 
middenmoot.      
 
Tijdens de Huizerdag was onze vereniging 
aanwezig op Plein 2000 om onze vereniging 
en de tafeltennissport te promoten. Vroeg in 
de ochtend kwamen de eerste vrijwilligers 
deze dag erachter dat zij beter kunnen tafel-
tennissen dan een tent opzetten waar de ta-
feltennistafel onder moest komen te staan. 
Maar na drie keer opzetten en afbreken en 
wat hulp vanuit onverwachte hoek was het 
toch gelukt en stond de tent, waarna de rest 
tafeltennistafel, banners etc peanuts waren. 
Gedurende de gehele dag hebben verschei-
dende vrijwilligers onze vereniging gepro-
moot. Het bestuur wil alle vrijwilligers van 
deze dag + de organisatie vooraf hartelijk be-
danken. Samen hebben we er een mooi eve-
nement van gemaakt, waarvan we hopelijk 
weer de tafeltennis vruchten van kunnen 
plukken. 
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De jeugdtrainingen op de dinsdagavond en 
dondermiddag voor competitiespelers en op 
de zaterdagochtend voor recreanten en de 
superstars worden redelijk goed bezocht. 
Ook de senioren trainingsavond voor recre-
anten op de donderdagavond is weer van 
start gegaan. Helaas nog geen trainings-
avond voor competitiespelers op de dinsdag-
avond. We willen vanuit het bestuur graag 
onze trainers poule vergroten om zo binnen 
de vereniging training te kunnen aanbieden 
op alle niveaus voor zowel de jeugd en de se-
nioren. Lijkt het je leuk om je op het trainers-
vlak te gaan inzetten voor de vereniging con-
tact dan Ferry de Hoogen (Technische Com-
missie Senioren) en/of Maarten Robbers 
(Technische Commissie Jeugd). 
 
Iedereen een fijn najaarseizoen toegewenst, 
zowel achter de tafeltennistafel als een gezel-
lig samenzijn in de kantine  
 
 
Robert Bunschoten, voorzitter TTV Huizen 
 
 

Table Stars 
 
Speciaal voor de beginnende jeugdleden 
gaan we bij de T.T.V. Huizen starten met ‘Ta-
ble Stars’. 
 
Beginnende en nieuwe jeugdleden leren hier-
mee op een leuke, leerzame en snelle wijze 
de basis beginselen van tafeltennis en kun-
nen daardoor al snel deelnemen aan wedstrij-
den en competitie. 
Om dit te bereiken worden allerlei onderdelen 
geoefend en uiteindelijk wanneer men dit vol-
doende kan wordt er een ‘Ster’ verdiend. 

Wanneer het jeugdlid 7 ‘sterren’ heeft ver-
diend is hij of zij er klaar voor en kan goed 
voorbereid mee doen aan de wedstrijden. 
 
 
Hoe werkt het? 
Nieuwe jeugdleden worden automatisch inge-
schreven voor het ‘Table Stars’ project. 
Ze ontvangen hierbij een gratis t-shirt met 
daarop ‘Table Stars’. 
Tijdens de trainingen op de zaterdagochtend 
wordt er extra aandacht besteed aan de on-
derdelen die het jeugdlid bij de volgende ‘test’ 
moet afleggen. Hij of zijn krijgt tijdens de trai-
ning voldoende mogelijkheden om te oefenen 
en zelfs 2x al een proef test af te leggen. 
Als laatste zal er een proef afgelegd moeten 
worden en als alle onderdelen van de ‘Ster’ 
voldoende zijn zal de ‘Ster’ alvast op het di-
ploma bijgeschreven kunnen worden.  
Wanneer alle ’Sterren (7) binnen gehaald zijn 
is het groot feest! Hoera!!! 
‘Table Star’ diploma op zak en op naar de 
competitie, toernooien en andere tafeltennis 
evenementen! 
 
Komende maanden gaan zullen we onze 
plannen verder uitwerken en bekend maken. 
Houd hiervoor de infomail en voltreffer goed 
in de gaten. 
 
Namens de TCJ 
Maarten Robbers 
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Tafeltennis:  
van Internationaal tot  

lokaal 
 
Wat weten we eigenlijk van tafeltennis? Wie 
zijn de toppers? Wie vormt de wereldtop? 
Hoe staat Nederland in Europa? Wat doen de 
spelers van onze vereniging in Nederland? 
 
Een klein overzicht. 
Traditiegetrouw voeren de Chinezen zowel bij 
de mannen als bij de vrouwen de wereldrang-
lijst aan. Xin Xu, Zhendong Fan en Long Ma 
strijden om de top. Eerste niet-Chinees is het 
opkomende talent uit Japan, Tomokazu Hari-
moto. Hij staat op de 5e plaats. Eerste Euro-
peaan is de Duitser Timo Boll. Al jaren een 
wereldtopper en al jaren een hoge notering. 
De eerste Nederlander vinden we terug op 
plek 147. Ewout Oostwouder weet zich hier te 
plaatsen voor Laurens Tromer op plaats 184. 
 

 
 
Bij de dames is het beeld niet anders. Ook 
hier China aan de top. De top 6 bestaat uit 
Chinese dames. Meng Chen, Ning Ding en 
Yulin Zhu vormen de top 3. Ook hier is het 
Japan, dat het eerste aansluiting probeert te 
vinden. Europa doet niet echt mee. Pas op de 
16e plaats vinden we de Oostenrijkse Sofia 
Polcanova. Onze Li Jie is nog steeds de 
beste Nederlandse. Zij staat op plek 45, net 
een plek voor Britt Eerland, die op 46 staat. 
 
De Nederlandse Ranglijst bij de heren wordt 
aangevoerd door Laurens Tromer, gevolgd 
door Rajko Gommers en Ewout Oosterwou-
der.  
 
 

Good-old Gijs Molenaar staat in de gecombi-
neerde lijst (heren en jongens) als eerste Hui-
zer op plek 320. Daar vinden we overigens 
Quinen van Dissel iets hoger, namelijk plek 
128. 
 
Bij de dames/meisjes bestaat de top 3 uit Britt 
Eerland, Kim vermaas en Yana Timina (waar 
is Li Jie gebleven???). Onze beste dame Mo-
nique Kievith komen we tegen op plaats 111. 
 
Nog iets regionaler? In de afdeling Midden 
komen Gijs op plek 41 tegen, gevolgd door 
Patrick Visser op 47 en Nico Sentini op 58. 
 
Monique Kievith staat op plaats 17, Nicole 
van Beurden op plaats 60 en de top 3 wordt 
voltooid met Henny Dekker op plaats 86. 
 
En ja… ik kom er ook in voor. Op nummer 
276 en dus dik in de top 300. Zoooo trots! 
 
Geert 
 
 
 
 

Wist u dat…….? 
 

- Het tafeltennisseizoen weer begonnen is 

- De competitie ook weer gestart is 

- Patrick Visser vader is geworden 

- Hij zorgt voor zijn eigen opvolging in team 

en bestuur 

- De t.t.v. Huizen weer volop aanwezig was 

bij de opening van de Sportmaand 

- Er veel positieve reacties zijn gekomen op 

deze dag 

- We zelfs 2 leden hebben overgehouden 

en mogelijk zelfs meer 

- Er weinig “wist-u-datjes” binnen komen 

- Wij dus ook niet “weten” 
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Wijzigingen in de jeugd-
competitie 

 

Flexibele jeugd competitie 
 
Met ingang van deze najaarscompetitie gaan 
we van start met de nieuwe ‘flex competitie’. 
Teams kunnen in een flexibele samenstelling 
spelen: 3 tegen 3 zoals gebruikelijk, 3 tegen 
2, 2 tegen 3 of 2 tegen 2. Er worden in het 
eerste geval (gewoon) 10 wedstrijden ge-
speeld, in het tweede en derde geval 7 wed-
strijden, en in het vierde geval 5 wedstrijden. 
Van incompleet opkomen (bij 2 spelers) is 
dus geen sprake meer. Er zijn dus respectie-
velijk 10 punten, 7 punten of 5 punten te be-
halen/verdelen/verliezen. 
Dit spelsysteem wordt in alle klassen 1 t/m 6 
toegepast.  
 
Bij de starters blijft het systeem ongewijzigd. 
 
Invallers 
 
Een speler mag binnen een bepaalde compe-
titie als invaller optreden in een hoger team 
(een team met een lager volgnummer), voor 
zover de invaller het team waarin wordt inge-
vallen niet overmatig versterkt. 
Een speler van een hoger team (een team 
met een lager volgnummer) mag –binnen de-
zelfde klasse- in een lager team (een team 
met een hoger volgnummer) invallen, voor 
zover de invaller het team waarin wordt inge-
vallen niet overmatig versterkt. Invallen in een 
team in een lagere klasse (hoge nummer) is 
dus niet toegestaan. Iedere speler die als in-
valler deelneemt aan een competitiewedstrijd 
dient vooraf in NAS als competitie- gerech-
tigde speler (in minstens 1 afzonderlijke com-
petitie) te zijn opgegeven. 
Een speler mag per seizoen, per competitie 
maximaal 3 keer invallen 
In alle gevallen waar een invaller niet aan de 
voorwaarden voldoet, wordt de speler als “on-
gerechtigd” 
beschouwd en worden de eventueel be-
haalde punten in mindering gebracht. Raad-
pleeg bij twijfel over een invaller daarom de 
competitieleider. 
 
 
 

 
 
Laatste wedstrijd 
 
Bij de Starters is het al jaren gebruikelijk om 
de laatste speeldag gezamenlijk te spelen. 
Vanwege het succes hiervan is besloten om 
dit ook bij de overige jeugdklassen in te voe-
ren. De laatste speelronde is op zaterdag 30-
11-2019. Er zal op die datum worden ge-
speeld bij de onderstaande verenigingen: 
 
Huizen 1 is dat HTTC in Houten om 11:00 
Huizen 2 speelt bij Shot in Soest om 13:00 
Huizen 3 en 4 bij SVO in De Meern om 14:00 
 
 
Afmelden van training 
 
Graag willen wij de ouders en de oudere 
jeugdleden het volgende vragen: kan je of uw 
kind niet, meldt het dan even. Dat staat wel 
zo netjes. Zo kunnen de trainers er ook reke-
ning mee houden. 
Voor het afmelden kunt u mail sturen naar 
tcj@ttvhuizen.nl of een belletje naar Gijs Mo-
lenaar voor de dinsdag- en donderdagtraining 
op 06-23868811 en voor de zaterdagtraining 
kunt u bellen naar Nico Sentini op 06-
25199292. Naar de club bellen kan, maar de 
kans is heel groot dat er niet wordt opgeno-
men i.v.m. training. 
 
Namens de T.C.J. 
Maarten Robbers 
 
 

 

Jeugd Competitie 
 

We zijn weer gestart met de competitie al-
weer de najaarscompetitie we zijn gestart met 
4 teams; 1 team in de 5e klas 1 team in de 6e 
klas en nog 2 teams welke uitkomen in de 
startersklas. 
Huizen 1 is een 4 mans team welke bestaat 
uit de spelers David Robbers en Chris Bun-
schoten verder Marvin van Heesewijk en 
Katja Rebel. Dat is dus hetzelfde team als in 
de voorjaarscompetitie  
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Zij spelen nu wel een klasse hoger en dat 
kost dan ook best wat moeite om mee te ko-
men. 
David kan het hier het beste redden maar de 
anderen moeten nog iets meer aclimatiseren 
in deze klasse. Hij is dan ook degene die het 
team een beetje moet trekken en dat doet hij 
goed. David heeft alles nog gewonnen in 2 
wedstrijden Marvin heeft er 3 gewonnen ook 
in 2 wedstrijden Katja 1 in 2 wedstrijden en 
Chris 2 maar in 3 wedstrijden dat is dus niet 
slecht ze staan nu dus zowieso bij de boven-
ste 3. 
 
 

 
 
 
Huizen 2 speelt 6e klas net als in de voor-
jaarscompetitie want zij zijn allemaal door ge-
gaan ook dat is een 4 mans team. Ook zij 
hebben best nog wat moeite om bij te blijven 
maar ik heb wel vertrouwen dat het ook in dit 
team wel goed gaat komen. 
In dit team spelen Aimèe v/d Brink en Elmer v 
Brederode, Max Geurts en Milan v/d Blonk.  
Het is mooi dat ook Milan weer mee kan spe-
len. De vorige competitie moest hij zich 
steeds ziek melden en dat is natuurlijk nooit 
de bedoeling. 
Zij waren de eerste wedstrijd vrij omdat er 
een team zich had terug getrokken uit de 
competitie dus ook zij hebben nog maar 2 
wedstrijden gespeeld. 
Hier is het Aimèe die het team een beetje 
moet meetrekken want alleen zij heeft 2 wed-
strijden gewonnen en Milan en Elmer nog 
niets. Max heeft nog niet meegespeeld. 
 
 

 
Dan hebben we Huizen 3 ook zij hebben het 
nog erg moeilijk. In dit team spelen de 
gebr.Kooij, Davey en Matthew. Hier heeft tot 
op heden alleen Matthew 1 wedstrijd gewon-
nen maar ook hier zal het straks best beter 
gaan denk ik. Zij komen uit in de starters 
klasse net als team 4, ons meisjes team.  
 
zij moeten ook elke week weer goed knokken 
maar dat is niet erg daar leer je het meeste 
van je ziet toch bij alle teams wel verbetering 
wij willen dat natuurlijk altijd snel zien maar je 
moet geduld hebben dan komt het op z’n tijd 
best goed. Ze hebben er in ieder geval alle-
maal nog zin in en dat is het belangrijkste. 
Huizen 4 bestaat uit Esmée Folkers en 
Amanda Robbers. 
We zijn ook nog maar net begonnen dus kan 
je nog niet zoveel zeggen. 
 
Voor allemaal geldt eigenlijk hetzelfde: Als je 
goed traint en plezier hebt in het spelletjes, 
komt het allemaal goed. Zet hem op, jongens 
en meisjes! 
 
Namens de T.C.J. 
Peter van den Broek       
 

 

Ouder-kind toernooi 2019 
 

Op zaterdag 31 augustus werd dit toernooi 

gespeeld. Er hadden zich 10 teams aange-

meld, te weten: 

Aimee en Monique, Elmer en Rein, Amanda 

en Daniëlle, Luca en Samuel, Dunya en 

Maarten, David en Gijs, Casey en Marcel, 

Liam en Tessa, Stijn en Anne Fleur, Niels en 

Bas. We gingen rond 10.00 uur van start, er 

werden alleen dubbels gespeeld, waarbij er 2 

teams met een handicap speelden. Na het 

uitleggen van de regels gingen we van start. 

Er  werd op de diverse tafels fel gestreden 

om de 1e plaats in de 2 poules, alleen de  

eerste 2 teams gingen door naar de finale.  
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Als poule overwinnaar kwamen de 2 teams 

met handicap uit de bus. Volgend jaar maar 

een zwaardere handicap geven.  

 

Aimee en Monique speelden tegen David en 

Gijs om de titel. 

Redelijk onverwacht werd deze wedstrijd in 4 

games gewonnen door Aimee en Monique. 

Zij gingen met de hoofdprijs naar huis. 

 

 
Foto’s: Maarten Robbers 

 
 

 
Na het eten van wat bitterballen en limonade-

siroop, beschikbaar gesteld door de tcj, gin-

gen de teams moe maar voldaan weer rich-

ting huis. 

 

TCJ, 
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op 
  

Oktober 2019       
Zaterdag 19 oktober 
Dinsdag 22 oktober  

December 2019         
Zaterdag 14 december i.v.m. 
toernooi             
Zaterdag 21 december  
Dinsdag 24 december  
Donderdag 26 december 
Zaterdag 28 december i.v.m. 
4x4 SV Huizen 
Dinsdag 31 december 

Januari 2020 

Donderdag 2 januari 
Zaterdag 4 januari i.v.m 4x4 
SV Huizen 
Zaterdag 18 januari 
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Bedrijventoernooi 2019 
 
Het Bedrijventafeltennistoernooi 
is weer gespeeld bij tafeltennisver-
eniging Huizen. 
 
Er speelden op vrijdagavond 6 september 
2019 17 teams mee onder leiding van Jeroen 
Blok.  
 
De Handelsbanken, Strukton, FRISS, ING, 
Gall & Gall, Sedico b.v., Kannegieter en VSH  
streden om de felbegeerde wisselbeker. Het 
was een gezellige drukte. 
Er werd gespeeld in beide zalen van TTV 
Huizen, alle tafels waren bezet.  
 
Om iedereen lekker te laten spelen werden er 
meerkampen geformeerd en wel 3 keer een 
4-kamp en 1 keer een 5-kamp. Er werd ge-
speeld volgens het halve Daviscupsysteem,  
dus twee enkels en een dubbel. Elke poule 
had een eigen aanspreekpunt.  
 
Diegene was betrokken bij de poule, dus kon 
direct handelen bij eventuele vragen. 
In een goede sfeer werd er leuk gespeeld 
met best mooie rally’s. Het plezier in het spel 
kwam overal terug, ondanks best veel ver-
schil in ervaring met het tafeltennisspel. 
 
In de halve finale kwamen twee teams van de 
firma Sedico, een team van Gall & Gall 
en een team van FRISS uit. Het ene team 
van Sedico won in 3 games van Gall & Gall, 
terwijl het andere team van Sedico het niet 
redde tegen FRISS.  
 
In een spannende finale won het team van 
Sedico in 5 games. Het team Sedico 2, met 
Juste en Steve, is de kampioen van het be-
drijventoernooi 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Heren, gefeliciteerd namens het gehele TTV 
Huizenteam en alle deelnemers.  
 
Al met al was het weer een heel geslaagde 
avond waar alle deelnemers met een goed 
gevoel op terug kunnen kijken. We verwach-
ten iedereen volgend jaar weer te mogen ver-
welkomen. 

 
Met vriendelijke sportgroet, 
TCS en Jeroen Blok. 
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Clubkampioenschappen 
Eigen klasse 2019 

 
 
De Clubkampioenschappen eigen klasse 
2019 werden gespeeld op vrijdagavond 30 au-
gustus 2019. 
 
De opkomst was goed. De  1e, 2e en 3e klasse 
waren aanwezig en zelfs een derde divisiespe-
ler en een 4e klasser speelden mee. 
 
De slotpokeravond/nacht moest ook nog ge-
speeld worden, dus het was een goed gevulde 
avond 
 
In de 1e klasse waren 8 spelers, Geert, Ruben, 
Robert, Danny, Monique, Ferry, Juriaan en 
Patrick. Zij gingen strijden om het hoogst haal-
bare voor die avond: clubkampioen 1e klasse. 
Er werden twee poultjes van 4 gevormd en de 
nummers 1 en 2 gingen door naar de halve fi-
nale.  
 
De twee halve finales bestonden uit Monique 
tegen Danny en Juriaan tegen Robert. 
 
De finale werd een spannende tussen Danny 
en Juriaan die in een driesetter in het voor-
deel van Danny uitviel. Danny Harthoorn is 
dus clubkampioen 1e klasse 2019, van harte 
gefeliciteerd! 
 
In de 2e klasse waren 7 spelers, Edwin, Mar-
cel, Lennard, Peter, Paul, Frank en John. Zij 
streden om de titel clubkampioen in de 2e 
klasse. Met deze 7 heren werd een 7-kamp 
gespeeld op drie tafels om te bepalen wie er 
kampioen zou worden. Edwin en John behaal-
den na 7 wedstrijden beiden  5 wedstrijdpun-
ten. Er moest dus naar onderling resultaat ge-
keken worden en daaruit bleek dat Edwin van 
John had gewonnen, dus werd Edwin van Dijk 
clubkampioen 2e klasse 2019, van harte gefe-
liciteerd! 
 
In de 3e klasse waren er net als in de 1e klasse 
8 spelers, Joost, Robert, Bram, Kees, Nicole, 
Bert, Pieter en Cees. Zij streden om clubkam-
pioen 3e klasse te worden. Ook hier werden 
twee poultjes van 4 gevormd en de nummers 
1 en 2 gingen door naar de halve finale. 
 

De twee halve finales bestonden uit Robert 
tegen Cees  en Joost  tegen Pieter. 
 
De finale werd een mooie wedstrijd tussen 
Robert  en Joost,  die in een viersetter in het 
voordeel van Robert uitviel. Robert Smit is 
dus clubkampioen 3e klasse 2019 geworden, 
van harte gefeliciteerd! 
 
Winnaars gefeliciteerd en deelnemers be-
dankt voor het meespelen. 
 
Het was zeer gezellig en tot volgend jaar! 
 
Namens de TCS 
Cees Lam 
 
 

 
Foto: Cees Lam 

 

Agenda 
 

- Zaterdag 26 oktober: Instuifochtend 
jeugd vanaf 10.00 uur 

- Zaterdag 2 november: Jeugdcompetitie 
thuis. 

- Zaterdag 2 november: heren 1 thuis 
vanaf 15.00 uur 

- Zaterdag 7 december: Afsluiting 2019 
voor de jeugd 

- Zaterdag 14 december: Basisscholen-
toernooi 
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Opening September 
Sportmaand in Huizen 

 
De tafeltennisvereniging Huizen was, net als 
vorig jaar, weer aanwezig op de opnijng van 
September Sportmaand op het Plein 2000. 
Door de combinatie met de Huizer Dag en 
het mooie weer waren vele mensen op de 
been. 
N een wat moeizaam begin (ondergetekende 
kon niet aanwezig zijn vanwege ziekte en de 
aangeboden tent had geen gebruiksaanwij-
zing, waardoor deze 3x opgezet moest wor-
den) liep het al snel vol op het Plein 2000. 
 
Zowel voor de jeugd als voor de senioren, 
maar ook voor de Fitstars, was veel inte-
resse. Onze tent werd dan ook goed bezocht 
en, zoals gezegd, waren er veel positieve re-
acties. 
 
Uiteraard een genot om ere-lid Arie Rebel 
nog eens in actie te zien (zie foto).  
Robert Bunschoten, Nicole van Beurden, Bert 
van de Zwaan, Fleur Kohle, Pieter Bosch, 
Ruben Lam, Maarten Robbers, André Rebel 
en alle anderen: Dank voor jullie inzet op 
deze dag! 

 

 

 
 
Foto’s: André Rebel/Maarten Robbers 

 
 

 

Fitstars 
 
 
Al eerder hebben we aangekondigd, dat de 
tafeltennisvereniging Huizen meedoet aan 
 
 

 
 
 
het project Fitstars. Dit project is een samen-
werking tussen diverse sportverenigingen, de 
gemeente Huizen en het Sport Platform Hui-
zen. Het project houdt in, dat 65plussers aan 
het sporten gaan. 
 
Naast dat sporten gezond is, het hele lichaam 
bij tafeltennis in beweging is, de concentratie 
verbeterd wordt en de coördinatie van het ge-
hele lichaam op de proef gesteld wordt, is het 
voor deze doelgroep ook goed om “onder de 
mensen” te zijn. 
 
Mocht u iemand weten, die geinteresseerd is 
in sporten, ouder dan 65 jaar is en graag met 
andere mensen in contact wil komen: geef 
hen de tip om op woensdag middag van 
14.00 uur – 15.00 uur bij onze vereniging te 
komen. Voor 4 euro kunnen zij een uur spor-
ten, een kopje koffie drinken en genieten van 
onze sport! 
 
Geert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


