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55e Jaargang – Nummer 1 

 
 

We mogen weer…….. 
 
Voor jullie ligt de Voltreffer van juli 2021. Helaas is 
het niet een hele dikke uitgave deze keer, omdat 
we natuurlijk lange tijd gesloten zijn geweest en er 
niet veel nieuws te melden is. 
Gelukkig mogen we weer tafeltennissen (en we 
hopen, dat dit zo blijft..) en zijn er al verschillende 
weken vele leden op de club verschenen.  
In de zomervakantie blijft de vereniging ook op 
vrijdagavond doorgaan, dus geen excuses meer 
om niet te bewegen, elkaar te ontmoeten (met 
afstand) en even een drankje te drinken en 
praatje te maken. 
Zoals gezegd: weinig nieuws in deze Voltreffer, 
maar wel een aantal wetenswaardigheden van de 
diverse commissies, het bestuur en de vereniging 
in het algemeen. 
Veel leesplezier en natuurlijk een hele fijne 
vakantie! 
 
De redactie 
 
 
 

 

 
Van de Voorzitter 

  
In deze bijzondere tijd waarin we het vooral over 
het 'nieuwe normaal' hebben ligt hier toch weer 
een oude vertrouwde TTV Huizen Voltreffer voor 
je! 

  
 
 
 
De club ontwaakt weer uit een niet geplande en 
vooral niet gewenste 'winterslaap'. Wie had er 
ooit kunnen bedenken dat zoiets normaals als 
binnensporten ruim een half jaar lang niet heeft 
gekund. Ik niet in ieder geval. Ook niet toen ik 
afgelopen augustus voorzitter mocht worden van 
TTV Huizen. We zijn toen gestart met de 
najaarscompetitie, maar al heel snel werd de 
competitie stilgelegd, moest de kantine dicht en 
een paar weken later moesten we helemaal dicht. 
  
Gedurende de lockdown zijn we als bestuur wel 
(digitaal) bij elkaar blijven komen en hebben we 3 
keer een online Clubquiz georganiseerd. Niet 
iedereen z'n ding, maar voor sommigen toch leuk 
om weer even wat gezichten te zien. Althans, als 
de camera het deed. 
  
Nu er al heel wat vaccinatie prikken zijn gezet gaat 
de (binnen)sport wereld weer open. Vrijdag 11 
juni hebben we de start van het EK en de 
heropening van de club & kantine al 'gevierd' met 
een eerste toernooitje. Het voelde gelukkig weer 
heel vertrouwd. 

 
  
Ik ga er vanuit dat we na de zomer weer alles 
kunnen (en dat ik mijn oude niveau ook weer 
terugvindt ;-) ). Vanuit het bestuur gaan we dan 
samen met de vrijwilligers uit de verschillende 
commissies de club weer flink nieuw leven 
inblazen. Dit is hard nodig, want voor Corona 
zagen we al een trend dat er meer mensen 
stoppen met tafeltennissen dan dat er nieuwe 
tafeltennissers bij komen. Een trend die in heel 
Nederland speelt, maar helaas ook bij ons.  
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De speerpunten van het bestuur zullen komend 
jaar dan ook gericht zijn op: 

- Leuke en gezellige tafeltennis wedstrijden 
/ toernooien / activiteiten organiseren 
voor huidige leden, maar vooral ook voor 
nieuwe leden 

- Focus op een goede opbouw en 
doorstroming in speelniveau. Iedereen 
moet kunnen tafeltennissen op zijn 
niveau! 

- Meer verbinding & integratie binnen de 
club. Meer momenten creëren waarbij 
jeugd, ouders van jeugd, recreanten, 
competitie spelers, 65+-ers en overige 
leden samen komen. 

  
Vanuit het bestuur en commissies zullen we dit 
aanjagen, maar als je zelf leuke en goede ideeën 
hebt voor de club die aansluiten op 
bovengenoemde speerpunten, laat ze dan weten 
door mij even aan te spreken of door een mailtje 
te sturen naar voorzitter@ttvhuizen.nl 
Ik kijk er naar uit om jullie allemaal weer te zien op 
de club. 
  
Tot snel! 
  
Lennard van Leuven 
Voorzitter 
 

Italiaanse pastasalade in een 
glaasje 

VOORGERECHT – 4 STUKS – 20 MINUTEN 

Ingrediënten 
125 gr fusilli 
2 handjes rucola 
12 cherrytomaatjes 
2 eetlepels geraspte Parmezaanse kaas 
2 eetlepels gedroogde tomaten tapenade 
2 eetlepels pijnboompitten 
Verse basilicum 

Bereiding 
Kook de pasta gaar in 10 minuten in een pan 
met water en een snufje zout. Snijd 
ondertussen de tomaatjes doormidden en  

 

rooster de pijnboompitjes in een droge 
koekenpan. 

Giet de pasta af en spoel af met koud water. 
Laat de pasta goed uitlekken en doe in een 
kom. Schep de tomatentapenade erdoor en 
de tomaatjes. Verdeel de rucola over 4 
glaasjes. Schep wat van het pastamengsel 
erop. Bestrooi de bovenzijde met wat 
Parmezaanse kaas en wat basilicum. Je kunt 
de salade direct lauwwarm eten of in de 
koelkast koud laten worden en dan serveren.  

Geert 

 

 

De wedstrijdsecretaris kijkt naar het 
nieuwe seizoen 

 

Dacht eerst dat de indeling een makkelijke opgave 
zou zijn voor komend seizoen, maar toen kwamen 

er (voor mij) onverwachts nog een aantal 
afmeldingen en verzoeken. Dus werd het toch 

weer een complexe puzzel. 
Ik denk dat ik toch weer een aardige indeling heb 

weten te fabriceren waarin zoveel mogelijk 
wensen zijn gehonoreerd. Er is helaas door de 

afzeggingen en daar ik geen mogelijkheid zie om 
met hetzelfde aantal teams door te gaan wel één 
team minder komend seizoen. Wellicht zal niet 

iedereen blij zijn met de indeling, maar we 
moeten een beetje geven en nemen om er voor te 

zorgen dat komend seizoen iedereen weer 
competitie kan spelen die competitie wil spelen. 
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Onderstaande indeling wil ik binnenkort aan de 
bond gaan doorgeven. De bond kan altijd nog wel 
de klasse aanpassen daar zij uitgaan van de ELO 
rating. Waar nodig geef ik uiteraard wel een 
motivatie voor de aangegeven klasse. Maar wat 
het precies gaat worden zien we tegen die tijd van 
het nieuwe seizoen. 
 
Huizen 1 (Hoofdklasse) Frank, Gijs, Patrick en Nico. 
Blijft gelijk. 
Huizen 2 (1e klasse) Jurriaan, Ruben, Robert, 
André en Patrick. (Danny is gestopt, maar het 
team denk het te gaan redden met de 
overgebleven spelers) 
Huizen 3 (1e klasse) Monique, Geert, Edwin, John 
en Lennard. (Lennard komt uit het opgesplitste 
team waar Paul is gestopt) 
Huizen 4 (3e klasse) Robert, Kees, Ruben, Frank en 
Marcel. (Joost is gestopt en Marcel en Frank 
komen het team versterken) 
Huizen 5 (3e klasse) Cees, Pieter, Nicole, Bert en 
Peter. Krijgt een hoger nummer, klasse en een 
spelerswissel. (Marco is vervangen door Peter) 
Huizen 6 (5e klasse) blijft gelijk, maar met een 
hoger nummer. Henny, Paul, Pieter en Bram 
Duo 1 (1e klasse) Edwin, Nico, Kees en Marcel. 
Duo 2 (5e klasse) Nico, Hans en Ingeborg. Irma is 
gestopt met de competitie. 
 
Ik hoop dat we in goede gezondheid komend 
seizoen kunnen afronden en niet weer vroegtijdig 
moeten afbreken. Ter informatie: Ik heb van de 
bond doorgekregen dat er het najaarsseizoen 
gewoon weer dubbels gespeeld gaan worden. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bram Gerritse 
wedstrijdsecretaris senioren 

 
 

Tafeltennisvereniging Huizen 70 jaar 
 
In diverse berichtgevingen heb je het al kunnen 
lezen: De tafeltennisvereniging Huizen bestaat 70 
jaar. Helaas kunnen we dit heugelijke feit nog niet 
vieren, maar om het dan zomaar voorbij te laten 
gaan?  
Daarom in deze Voltreffer een eerste deel van 
“zomaar wat ditjes-en-datjes” uit de 70 jarige 
historie. 

-  In het najaar van 1950 stapten Onno 

Vlaanderen, Joep Ruyzendaal, Klaas Visser, 

Kees Vos en Henk van der Born naar de 

voorzitter van de SV Huizen, dhr. Van 

Eijsden, met het plan een 

tafeltennisvereniging op te richten. 

Ongeveer 12 personen hadden aan de 

oproep gehoor gegeven en werden ook 

direct lid van de opgerichte TTV Huizen. 

Zoals bekend was onze Arie Rebel een van 

de leden van het eerste uur 

- De contributie in die tijd bedroeg slechts  

35 cent per week en werd wekelijks geïnd.  

- In 1953 werd de jeugdafdeling toegevoegd 

- In datzelfde jaar werd het Oudejaars-

Handicaptoernooi georganiseerd. Later 

werd de naam gewijzigd in het bij ons zo 

beroemde Oliebollentoernooi 

- In 1954 verhuisde de vereniging van de 

Schoolstraat naar de Trompstraat 
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- Rond 1960 werd de familie Tessensohn lid. 

Ben, Walter en Ilse bleken grote talenten 

te zijn. . Ilse groeide uit tot een nationale 

topspeelster, en werd zelfs Nederlands 

kampioene in het dubbelspel. 

- In 1964 werden Ilse Tessensoh, Ben 

Tessensohn en Koos Noordam verrassend 

kampioen in de eerste klasse. Een mijlpaal 

voor de vereniging, die voor het eerst 

landelijk zou gaan spelen. 

- In datzelfde jaar werd De Voltreffer 

geboren. Chris van Leeuwen was de 

initiatiefnemer hiervan. 

- De vereniging groeide en bloeide en in 

1973 verhuisde de vereniging naar De 

Koers, waar de 83 leden hun balletje 

konden slaan 

- In die periode was Jaap Roeten al 

voorzitter en brak er, in samenwerking 

met een zeer gedreven bestuur, Gouden 

Periode aan voor de vereniging. 

 

 

 

 
- De Koers werd al snel te klein en in 1977 

verhuisde de vereniging naar het nieuwe 

complex bij de Holleblok, waar we de 

beschikking hadden over 2 zalen en zelfs 

over een eigen verenigingsruimte. De 

naamgeving van de ruimte “De Kloef” 

kwam uit de koker van (wie anders dan) 

Arie Rebel. 

- In 1976 werd het 25 jarig jubileum gevierd 

met een tafeltennisinstuif in de toenmalige 

sporthal De Bun voor de jeugd, een druk 

bezochte receptie, een grootse feestavond  

 

 

en een nationaal toernooi voor de 

Nederlandse Tafeltennistop. 

- In 1977 werd het 1e jongensteam 

bestaande uit Frank Fennis, Jelle den 

Breejen en Geert Molenaar kampioen in 

de eerste klasse en mochten het in de 

landelijke competitie gaan proberen. Het 

eerste meisjesteam Nelly Bleijenberg, 

Mieke van Eijden en Marjolein Köller 

presteerde het om de kampioenspoule te 

halen 

- Het eerste herenteam presteerde het om 

in 1 jaar van de 3e naar de 1e klasse te 

promoveren 

- In 1978 haalde de tafeltennisvereniging 

Huizen de finales van Het Wintercircuit 

(Nationale top 12) naar De Bun. Ene 

Bettine Vriesekoop werd bij de dames op 

17 jarige leeftijd met groot verschil 

kampioen 

 
 

- In datzelfde jaar werd de Voltreffer 12 ½ 

jaar en mocht de T.T.V. Huizen zich met 

263 leden de grootste club van Nederland 

noemen 

- In mei 1979 mochten we zelfs het 300ste lid 

verwelkomen 
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- In 1980 verwisselde Jaap Roeten de 

voorzittershamer van de t.t.v. Huizen voor 

die van de NTTB en werd Jan Visser 

voorzitter 

- “De club van Jan” bleef groeien en kwam 

zelfs op 330 leden 

 

- In het voorjaar van 1980 vond het eerste 

bezoek aan Bad Vilbel plaats. Een 

twintigtal jeugdleden vertrokken onder 

leiding van Frank Fennis en Geert 

Molenaar met de bus richting Duitsland 

om daar te tafeltennissen tegen de S.V. 

Heilsberg abt. Tischtennis. Er zouden nog 

vele uitwisselingen volgen. 

- In 1982 werd door de gemeente Huizen de 

“Gooimeerweek” georganiseerd, een 

uitwisseling van diverse sporten met 

steden en dorpen rondom het IJsselmeer. 

Carla van der Hulst, Marjolein Köller, Jan 

van Wessel en Geert Molenaar wisten alle 

deelnemende verenigingen te verslaan en 

werden zo kampioen tafeltennis. 

- Het Meerjarenplan werd begin jaren 80 

geintroduceerd. Een plan, dat niet alleen 

de sportieve prestaties van de vereniging 

omhoog moest duwen, maar ook aandacht 

schonk aan de andere geledingen van de 

vereniging. Een van de drijvende krachten 

t.a.v. de “topsport” bij de vereniging was 

René Schijff 

 
 

 

 

-  

 

- De vereniging kreeg een enorme domper 

te verwerken toen René Schijff plotseling 

overleed 

- Onder andere door de training van Bob 

Leijssen behaalden Anja Heijnen, Monique 

Fennis en Sylvia Jongerden de 

Kampioenspoule meisjes. De 

jongensteams werden kampioen in de 

landelijk B en C klasse 

 

- In 1985 wisten Anja Heijnen, Monique 

Fennis en Karina Smit nogmaals de 

kampioenspoule te halen 

- In datzelfde jaar wordt het damesteam 

met Arienne Roeten, Carla van der Hulst 

en Marjolein Köller kampioen in de 4e 

divisie. Het jaar daarop schrijven de 

dames, versterkt door Anja Heijnen en de 

komst van Wini de Waal Gooise 

geschiedenis door ook kampioen te 

worden in de 3e divisie 

- En nogmaals laat het damesteam in 1986 

van zich horen als zij 2e worden in de 

tweede divisie en daardoor een 

promotie/degradatie wedstrijd mogen 

spelen tegen Noordkop/Den Helder. 

Monique Fennis, Anja Heijnen en Barbara 

Fassotte wisten in een spannende 

wedstrijd met 6-3 de overwinning en 

daarmee promotie naar de 1e divisie te 

behalen. 

- In februari 1987 wordt gestart met de 

55+club. Arie Rebel was samen met Rien 

van der Putten een van de grondleggers. 

- Wini de Waal behaalt In 1988 het 

Nederlands Kampioenschap dames 50+, 

waarmee de t.t.v. Huizen en tweede 

Nederlands Kampioene (na Ilse 

Tessensohn) in haar gelederen heeft 

- In december 1988 wordt het 

Oliebollentoernooi gestaakt. Peter Nijhuis, 

een zeer gewaardeerd recreant lid, 

overlijdt tijdens het toernooi. 

- In 1991 wordt het 40 jarig jubileum 

gevierd in het 3-in-1 theater met vele 
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leden, gasten, oud-leden, vrienden. Het 

wordt een heerlijke avond voor iedereen. 

In het decembernummer highlights van de 
afgelopen 30 jaar. 
 
Geert 
 
 

 

Het Oranje OpeningsToernooi. 
Na een lange tijd mochten we weer bij TTV Huizen 
een toernooi organiseren. Het werd natuurlijk het 
Oranje OpeningsToernooi. Op vrijdag 11 juni 2021 
gingen we van start, wel op tijd want het mocht 
geen nachtwerk worden. Het toernooi begon om 
half acht. Er waren 16 deelnemmers en die 
werden verdeeld over vier poules. In de twee 
zalen van TTV Huizen was ruimte voldoende, 
zodat er afstand gehouden kon worden en elke 
poule speelde op twee tafels.  
 

 
 
De vier winnaars van de poules, Robert S, Jurriaan, 
Peter en Pieter speelden de halve finales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De finale ging uiteindelijk tussen Jurriaan en 
Pieter. Pieter won en werd de eerste Oranje 
kampioen van TTV Huizen. Pieter, gefeliciteerd 
met je overwinning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het was een leuke avond met een hapje en 
drankje en het voelde ouderwets gezellig om weer 
eens een redelijk gevulde kantine en zaal te 
hebben.  
De TCS dankt alle spelers en publiek hartelijk voor 
jullie deelname en de aanmoedigingen en we 
hopen snel tot een volgende keer. 
 
Namens de T.C.S. 
Cees Lam 
 



                           

 

9 

 

Vegetarische burger met gegrilde 
aubergine en pesto mayonaise 

HOOFDGERECHT – 4 STUKS – 25 MINUTEN 

Ingrediënten 
4 vegan burgers 
1 aubergine 
4 Italiaanse bollen 
2 tomaten 
Paar blaadjes sla (rucola van het voorgerecht 
kan ook) 
2 eetlepels pesto 
2 eetlepels mayonaise 
1 bol mozzarella 
Snuf peper en zout 
Olie 

 

Bereiding 
Snijd de aubergine in plakken. Bestrijk ze met 
een beetje olie en bestrooi met peper en 
zout. Grill ze op de BBQ totdat er mooie 
strepen te zien zijn. Bak ook de vegan 
burgers op de BBQ ca. 4 minuten aan beide 
kanten. Je kunt ook de broodjes opensnijden 
en nog even kort op de BBQ grillen voor een 
lekkere krokante bite. 

Meng de pesto met mayonaise. Besmeer de 
onderkant van de broodjes hiermee. Verdeel 
wat sla over de onderzijde. Leg hier de 
burger op. Snijd de mozzarella en tomaten in 
plakken en verdeel samen met de aubergine  

 

 

over de burger. Schep hier wat pesto-
mayonaise op en dek af met de bovenzijde 
van het broodje. Happen maar! 

Tip: vervang de aubergine ook eens door 
courgette. 

Geert 

 

Nederland speelt geen rol tijdens 
EK tafeltennis 

De nederlandse deelnemers aan het EK 
tafeltennis in Polen hebben geen indruk 
achtergelaten tiidens dit toernooi. Britt 
Eerland wist in het enkelspel de kwartfinales 
te bereiken  

en in het dames-dubbelspel de laatste 16, 
maar helaas moest zij wegens een blessure 
opgeven. 

 

Wegens stoppen, andere gemaakte keuzes 
en niet-plaatsen was Britt de enige 
nederlandse deelnemer.  

Hopelijk herstelt Britt snel en kan zij haar top 
bereiken tijdens de Olympische Spelen in 
Tokio 

Geert 

 

 

 



                           

 

10 

 

 

 

  



                           

 

11 

 

Aardbeien pakketjes van de BBQ 
met mascarpone 

NAGERECHT – 4 STUKS – 25 MINUTEN 

 

Ingrediënten 
400 gr aardbeien 
125 gr bramen 
Verse basilicum 
4 eetlepels mascarpone 
Scheut balsamico azijn 
40 gr poedersuiker 
Bitterkoekjes 

Aluminiumfolie 

Bereiding 
Was de aardbeien en snijd in partjes. Neem 
een stuk aluminiumfolie. Verdeel hier wat 
aardbeien en wat bramen over. Vouw de 
randen van de folie wat naar boven Bestrooi 
met poedersuiker en voeg een scheut 
balsamico toe. Scheur wat basilicum in 
stukken en doe in het pakketjes. Vouw het 
pakketje dicht en leg op de BBQ. Zorg ervoor 
dat de BBQ niet te heet of leg de pakketjes 
wat aan de rand. Na ca. 8 tot 10 minuutjes is 
het fruit zacht geworden en haal je ze van de 
BBQ. Vouw voorzichtig open en schep er wat 
mascarpone op en wat grof gekruimelde 
bitterkoekjes. 

 

 

 

Tip: vervang de bramen ook eens door 
frambozen of blauwe bessen. 

Geert 
 
 

Tafeltennis voor jong en Oud 
 
Weliswaar een foto uit de nabije “oude doos”, 
maar niet minder leuk. Uit deze foto blijkt eens te 
meer, dat tafeltennis voor alle leeftijden geschikt 
is. Vanuit de NTTB, de gemeente, maar ook onze 
eigen vereniging hebben we diverse programma’s 
waar personen van alle leeftijden aan mee kunnen 
doen. Denk aan Table Stars, Superstars en Fitstars. 
 
 
 
 
 

 
Meer dan de moeite waard om eens langs 
te komen met een vriend, vriendin, 
familielid, buren, studiegenoten, etc. 
 

 

Jeugd tafeltennisvereniging Huizen 
blijft tafeltennissen 

 
Als je denkt, dat de vereniging in de winterperiode 
stil heeft gestaan, dan vergis je je. Door de inzet 
van de  T.C.J. en de samenwerking met de 
gemeente konden jeugdleden en andere 
geinteresseerde jongeren een balltje blijven slaan. 
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Soms was dat door de wind wat lastig, maar het 
plezier vas er niet minder om. 
Complimenten voor de T.C.J. voor deze acties!

 
 
 
 

De A.L.V. over het jaar 2020 in 
vogelvlucht 

  
 

Het is alweer juli en de vakantieperiode is nu echt 
aangebroken. Ook bij TTV Huizen gaat de 

zomerperiode in. De club is vanaf nu alleen nog 
open op vrijdagavond en op woensdagmiddag 

voor de 65+'ers. Vanaf dinsdag 24 augustus gaan 
de reguliere openingstijden weer in! We gaan ons 

dan opmaken voor weer eens een volledige 
competitie. 

   
1 juli was de Algemene Leden Vergadering. Door 

corona uitgesteld van maart naar juli, maar 
gelukkig toch met een goeie opkomst. Ongeveer 

30 leden waren aanwezig. Er werden 
verschillende leden in het zonnetje gezet: 

·       10 jaar lid: Ruben Tempelaars 
·       25 jaar lid: Jurriaan Dekker, Edwin van Dijk en 

Patrick Visser 
·       50 jaar lid: Bert Jongerden!!! 

 

 
 
Verder werd Robert Bunschoten benoemd tot lid 
van verdienste voor zijn vele vrijwilligerswerk in 
commissies en in het bestuur. 
 
 
 

 
 
Frank Hagen (secretaris) en Geert Molenaar 
(Vertegenwoordiger PAC) stoppen als bestuurslid 
en werden onder applaus bedankt voor hun 
werkzaamheden in het bestuur. We zijn nog 
opzoek naar enthousiaste vervangers voor deze 
bestuursfuncties. Stuur even een mailtje 
naar voorzitter@ttvhuizen.nl als je interesse hebt 
of meer wilt weten wat deze bestuursfuncties 
inhouden. 
  
Ik wens iedereen een hele fijne vakantie! 
  
Lennard van Leuven 
Voorzitter 

 
Felicitatie voor de t.t.v. Huizen 
 
Tiny Traarbach, weduwe van oud-voorzitter Piet 
Traarbach, leeft nog steeds mee met onze 
vereniging. In februari 2021 mocht het bestuur 
een kaartje van haar ontvangen. 
Op het kaartje was geschreven: 
 
Beste TTV-ers 
 

mailto:voorzitter@ttvhuizen.nl
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Ik wil jullie even feliciteren met jullie 70 jarig 
jubileum. Denk nog vaak aan de uitwisselingen 
met Tischtennisverein Bad Vilbel. Veel werk, maar 
heel gezellig. Hebben jullie nog contact met hen? 
Alles is een herinnering. Het was een mooie tijd, 
die Piet bij jullie had. Van “onze oudjes” zullen er 
niet veel meer tafeltennissen. De vereniging is 
waarschijnlijk behoorlijk verjongd. Ik hoop dat de 
animo blijft en nieuwe aanwas zich aanmeldt.  
 
 
We hebben de tijd niet mee met de akelige 
Corona, dus een feest zal er niet bij zijn, vrees ik. 
Ondanks alles het allerbeste en dat er nog vele 
jaren bij mogen komen. Hartelijke groeten aan alle 
bekenden 
Tiny Traarbach 
 
 
Dank je wel, Tiny! 
 
Geert 
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