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Port betaald 



Informatieblad 
November, Seizoen 2005/2006 

 
Verenigingsgegevens 

Naam 
Adres 
Postcode en Woonplaats 

Tafeltennisvereniging The Victory 
’s Gravelandseweg 3a 
1381 HH  Weesp  

Telefoonnummer 0294-417637 
Internet www.thevictory.nl 
Email info@thevictory.nl 
Postbankrekening 2222694 
 

Bestuur 
Voorzitter  Secretaris Wedstrijdsecretaris/Vice-voorzitter 

Karel van Gemert 
Buhrmannlaan 67 
1381 GJ  Weesp 
0294-410612 
karel.gemert@wxs.nl 

Bill Zwaag 
Chirurgijnsweg 15 
1383 DW  Weesp 
0294-413485 
billzwaag@thevictory.nl 

Rob Klok 
Mouterspad 68 
1383 DL  Weesp 
0294 – 419504 
robklok@thevictory.nl 

Jeugdzaken Algemene zaken Penningmeester 
Jeroen Borst 
Prinses Beatrixlaan 21  
1381 AG Weesp 
0294 - 797010 
jborst75@hotmail.com 

Bert Jas 
Brouwershof 11 
1383 DM  Weesp 
0294-418055 
bertjas@thevictory.nl 

Freddy Zunnebeld 
Aveland 7 
1383 GB  Weesp 
0294-481177 
freddy@thevictory.nl 

 
Lidmaatschap 

Verenigingsjaar Van 1 juli t/m 30 juni (zomerstop van eind mei t/m eind augustus). 
Aanmelding Middels het inschrijfformulier dat op de club of bij de secretaris is te verkrijgen. 
Opzegging Kan alleen per 31 december of per 30 juni. Stuur uw schriftelijke opzegging minimaal 

één maand vóór het verstrijken van een halfjaarlijkse periode (dus vóór 1 december of 
vóór 1 juni) naar het secretariaat. Dit mag ook via e-mail. 

 
Contributie 

Soort lidmaatschap Per half jaar 
Donateur 12,50 Euro 
Jeugd t/m 11 jaar 23,35 Euro 
Jeugd 12 t/m 17 jaar 33,95 Euro 
Senioren 18 jaar en ouder 40,30 Euro 
Senioren 18 jaar en ouder competitiegerechtigd 60,50 Euro 
Senioren, niet spelend lid 22,50 Euro 
 
Aanvullende wetenswaardigheden 
U ontvangt 2x per jaar (in september en in januari) een acceptgiro voor de betaling van de contributie. 
Als u in de loop van het verenigingsjaar lid wordt, zal de contributie verhoudingsgewijs worden berekend. 
De clubcontributie wordt jaarlijks met 2% verhoogd. 
De NTTB contributies worden periodiek door de bond vastgesteld en alléén aan senioren doorberekend. 
 

Speeltijden 
Dag Vanaf Tot Activiteit 

Maandag 18:15 uur 19:30 uur Training basis jeugdspelers (Gerben Bouman) 
Dinsdag 18:30 uur 

19:45 uur 
19:45 uur 
21:00 uur 

Training (Gerben Bouman) 
Training (Gerben Bouman) 

Woensdag 19:30 uur 21:00 uur Training en vrij spelen senioren 
Donderdag 20:00 uur  Competitie en vrij spelen senioren 
Vrijdag 20:00 uur  Competitie senioren 
Zaterdag 13:00 uur 

14:00 uur 
15:00 uur 

18:00 uur 
17:00 uur 
20:30 uur 

Competitie jeugd (afdeling & landelijk) 
Vrij spelen jeugd 
Competitie senioren landelijk 

 
 



Van de Redactie: 
Hallo beste lezers, 
 
Het heeft een aantal jaren moeten duren, maar nu lees je dan toch echt de eerste ‘digi’-Prikker. De 
tijd en kosten die gaan zitten in een clubblaadje uitprinten, naar de kopieerwinkel brengen, weer 
ophalen, etiketten verzorgen, plakken, bezorgen op de club of verspreiden onder de vaste lopers in 
Weesp en de rest voorzien van twee postzegels, dubbelgevouwen in de brievenbus proppen, 
gingen me steeds meer tegenstaan. Hoewel de charme van een echt blaadje toch het mooiste is, 
kun je je afvragen of dat in deze tijd dan wel het meest efficient is in een vrijwilligersclubje. Vandaar 
dus nu met 1 druk op de knop de Prikker als mail verzonden naar bijna iedereen. 
Bijna iedereen? 
Nee, een enkeling weet zich verstoken van aansluiting op het elektronische vlak.  Op dit moment 
nog zo’n 20-tal, waarvan de helft donateurs. Zij allen krijgen nog gewoon de papieren versie, 
hoewel  we proberen ook van een aantal van hen het e-mail adres te achterhalen, zodat we hopelijk 
onder de 10 papieren prikkers uitkomen.  
Ook op de club zelf zullen er een aantal neergelegd worden. 
 
Aan het allerlaatste staartje van het seizoen toch nog een clubblad uitbrengen laat nog best veel 
(zelfs recent) nieuws zien, hoewel de competitie standen flink achterhaald zijn. Maar daarmee zal ik 
altijd veel later zijn dan de uitslagen zoals die op internet te vinden zijn, dusss. 
 
 
Goede vakantie, en tot volgend seizoen! 
 
Voor alle schrijfsels is nog steeds  robklok@thevictory.nl mijn adres. 
 
Rob 
 
 
Nationale sportpas 
 
Een tijdje geleden is de sportpas via de NTTB bij je in de bus gevallen. Deze 
kaart vervangt je jaarkaart die je elk jaar van ons ontvangt. Bewaar deze dus 
goed en zorg dat je het bij je hebt tijdens competitie en toernooien. Zoals je 
hebt gezien staat je bondsnummer er ook op. 
Pas weggegooit als onbedoelde reclame?  
Dat was dan niet zo handig, maar zorg dat je een duplicaat aanvraagt via ons 
secretariaat. 
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De Voorzitter. 
 
Aan het einde van een seizoen kijk je altijd even terug op het jaar wat je achter de rug hebt. 
Met heel veel tevredenheid dit keer. 
Alle teams, zowel jeugd als senioren, hebben met veel plezier hun competitie gespeeld. 
De toernooi commissie organiseerde, naast de clubkampioenschappen een dubbeltoernooi 
en een handicaptoernooi, waarbij het aantal deelnemers groter was dan verwacht. 
Daarnaast werd door de activiteiten commissie nog diverse activiteiten georganiseerd, 
waaronder  twee avonden bedrijventoernooi en een geslaagd handicaptoernooi als 
slotavond van het seizoen. 
Op aangeven van een jeugdlid en gesteund door diverse seniorenleden, hebben we 
besloten om tot begin juli de dinsdagavond open te blijven en dit blijkt ook in een behoefte 
te voorzien. 
Drukke dinsdagen waarop nog enthousiast wordt gespeeld en waarop je zelfs regelmatig 
moet wachten tot er een tafel vrij komt. 
Iedereen die dit jaar iets betekent heeft voor de vereniging geweldig bedankt voor jullie 
inzet. 
 
Rest mij niets anders meer, dan iedereen een goede vakantie toe te wensen, en met  
vertrouwen het volgend seizoen  tegemoet te zien. 
 
 

 
 

Karel van Gemert.  
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De competitiestand bij de jeugd 
 
Slechts voor de volledigheid, want iedereen weet natuurlijk allang hoe elk team is geeindigd. Voor 
de mee-lezers dus de eindstanden van de voorjaarscompetitie 2006. 
 
3e klas poule 3  
THE VICTORY 1 10- 77  Arjen de Groot  27 25 92%    
ZTTC 2  10- 56   Rutger Jakobi  30 21 70%   
VDO/SE 1              10- 54   Jimmy Schulte  30 21 70%  
SPAARNE 2        10- 49   
RAPIDITY 4       10- 34   
HTC 5             10- 30   
 
 
4e klas poule 2  
HTC 6                8- 59   Sjaak Oostenrijk  15 7 46%   
A’DAM'78 6    8- 49   Jaco Veldhuisen   14  5 35%  
NW VENNEP 2  8- 42   Jordy Heemskerk  14 5  35%  
THE VICTORY 2 8- 30   Mark van Eijk  20  6  30%  
RAPIDITY 5   8- 20   
 
 
5e klas poule 3  
DE KOLK 1    10- 59   Martijn Heemskerk 26  20  76%   
KOMBIJSPORT 3 10- 57   Frank van der Wurff 26  21  80%    
THE VICTORY 3 10- 56   Michael Lindeman  26  6  23%   
AMVJ 2      10- 50   
HBC 12          10- 43   
HBC 14       10- 35   
 
 
Pup/welp poule 3  
A’dam78 2 10- 84  Milan Lisser  15 10 66% 
HBC 2          10- 70   Mike Eggink  15 10 66% 
UNITED OOST 1 10- 54  Benjamin van Rossum 9 3 33% 
RAPIDITY 2   10- 43    Zowie Impellizzeri 3 1 33% 
THE VICTORY 1 10- 37    Morris van der Meulen 21 6 28% 
NW VENNEP 2 10- 12    Derk Aukema  21 5 23% 
 
 
Iedereen nog veel plezier en succes verder, 
Peter van Wechem, 
Jeugdwedstrijdsecretaris. 
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Bootcamp 2006, dag 1 
 
We hebben er een jaar op moeten wachten, maar zaterdag 10 juni was het dan eindelijk weer zo 
ver. Het mooiste weekend van het jaar kon beginnen! 
Dit jaar hadden we besloten er een soort ‘legerkamp’ van te maken, zoals sommigevan jullie 
misschien wel weten noemen ze dit in de Verenigde Staten ook wel ‘Bootcamp’.....  
Dat het aantal mensen die dit wisten niet al te groot was bleek wel uit het feit dat ik regelmatig 
vragen kreeg over met wat voor boot dit kamp gehouden zal worden, en waar we heen gingen 
varen...... 
Om zo lang mogelijk van het weekend te kunnen genieten was het de bedoeling dat al de 
deelnemers al tussen 8:30 en 9:00 aanwezig zouden zijn. Achteraf bleek dit voor de deelnemers 
geen enkel probleem. Maar gezien het feit dat er op Vrijdag 9 juni een Victory feestje was, waarbij 
de gehele kampleiding tot in de late uurtjes aanwezig was hadden we er die ochtend toch wel een 
beetje spijt van.... 
De dag begon met een heerlijk potje voetbal, waarover ik tot mijn grote spijt moet bekennen dat het 
niet mijn team was dat deze verhitte(bijna 30 graden) -strijd winnend wist af te sluiten. 
Om een beetje van de hitte te bekomen was het de bedoeling om onder het genot van een lekker 
koud drankje ven lekker te kaarten en de wedstrijd na te bespreken. Hier hadden de deelnemers 
kennelijk andere ideeen over want er werd besloten dat de verliezer maar even een rondje om het 
hockeyveld moest gaan rennen. Ik heb nog nooit zo hard mn best gedaan, dat kunnen jullie van me 
aannemen! 
Nadat we gegeten hadden was het tijd om allemaal in de auto’s te springen en op weg te gaan voor 
een activiteit. Zoals alles op dit kamp was ook deze activiteit weer een verassing. De deelnemers 
lieten het hier echter niet bij zitten en onderweg in de auto gokte ze er lustig op los. Toen we 
uiteindelijk aankwamen en bleek dat het ging om lasergamen, kon na een korte uitleg de strijd 
losbarsten. 
Ook hierbij moet ik weer toegeven dat ik hier niet heel sterk in blijk te zijn, maar gelukkig werd de 
eer van de leiding hoog gehouden door Berry die beide sessies als beste eindigde. 
Uiteindelijk terug op het clubgebouw waren we allemaal zo oververhit dat we bijna direct de vecht in 
geplonst zijn, en tot het avondeten hebben we heerlijk gezwommen. 
We aten natuurlijk weer super gezond!! En de porties ‘groente’ gingen achter elkaar naar binnen. 
We hadden de tafels buit neer gezet en dat dit meer voordelen had dan alleen maar een lekker 
zonnetje hadden de jongens al snel door. Er bleken namelijk bij de hockey een aantal meisjes 
aanwezig te zijn die de goedkeuring van onze jeugdetters wel kon wegdragen... Morris kreeg er een 
zo ver dat ze hem wel even wilde zoenen, en zo verdiende hij een extra portie patat. Milan die het 
later ook nog probeerde had minder geluk, en kreeg als beloning voor z’n moeite hard gelach van 
de rest over zich heen. 
 
Gelukkig hadden de deelnemers energie genoeg want ’s avonds zijn we nog het bos in getrokken 
om ‘het duanespel’ te spelen. Dit bleek een waar slagveld te zijn, de een liep op volle sprint en viel 
daarbij plat op z’n neus een ander kwam vast te zitten in  de prikkelbosjes en weer een ander 
moest erg nodig naar de wc.....Toch ben ik van mening dat ook dit spel zeer geslaagd is verlopen, 
ontdanks nog wat andere ongelukjes. 
 
Hierna was het een kwestie van snel terug, kussengevecht en slapen met die rotzooi! Helaas was 
die rotzooi het daar zelf niet mee eens en was het de leiding die als eerste sliep, gelukkig hebben 
de deelnemers het plan om ons ’s nachts stiekem op te gaan maken toch maar niet uitgevoerd....... 
 

 

Bootcamp, dag 2 
 
Bootcamp zal bootcamp niet zijn als er weer vroeg opgestaand moest worden. We hadden net als 
vorig jaar het idee om iedereen d.m.v. harde muziek wakker te maken. Helaas waren er bepaalde 
figuren al iets eerder wakker dan ons en hadden snode plannen bedacht. Ze wilden namelijk Berry 
en Gerben gaan sminken met lippestift etc. Net toen ze voor Berry zijn neus stonden schrok hij 
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wakker. Helaas mannen volgend jaar beter ;-) Daarna uiteraard nog wel even harde muziek 
gedraaid om ook de andere wakker te maken.  
Iedereen had een verfrissende douche nodig, maar niet iedereen stond daar vrijwillig tegen over. 
Dus moest de sterke hand er aan te pas komen. Bjorn en Berry sleurden de kids 1 voor 1 naar 
buiten waar Gerben met de brandweer slang stond om ze een verkwikkende douche te geven. 
Even lekker ontbeten en op naar het bos, waar weer een x-aantal onderdelen op het programma 
stonden.  Op weg naar het bos viel het mij op dat er bijna geen woord werdt gewisseld en dat 
iedereen behoorlijk tam op de achterbank zat. Zou het komen door de vorige dag? Ik denk van wel. 
Maar het eerste spel was meteen een actieve er moest een fles gepikt worden van de tegen partij. 
Met boeven en super boeven en uiteraard politie mensen kon het spel gespeeld worden. De 
partijen werden bepaald door dat iedereen zijn linker schoen moest inleveren waarna gerben de 
schoenen 1 voor 1 verdeelde. Zo onstonden de teams.  
Daarna was het op naar het blinde geleiden spel. De 2 teams moesten koppels vormen waarbij de 
ene persoon geblinddoek door het bos een pad moest volgen wat was uitgezet. De andere persoon 
mocht alleen maar d.m.v. praten en coachen de persoon leiden naar de finish. Het heeft tot heel 
wat gelach geleid aangezien er mensen waren die commando’s gaven als. “Hier heen”, “Beetje 
meer deze kant op”, “Rechts af (Terwijl het links was)” en natuurlijk niks zeggen zodat ze met hun 
hoofd tegen een boom liepen!!  
Het laatste spel was toch wel een toppertje al zeg ik het zelf. Er werden nu 3 teams gevormd. De 
eerste persoon ging normaal omhoog tegen een zandvlakte op (Redelijk stijl). De volgende persoon 
ging achterwaarts. De 3de persoon ging zijwaarts de 4de persoon ging springend met 2 benen 
tegelijk de 5de persoon kruipend en de laatste persoon geblinddoekt! We gingen uit i.v.m. de hitte 
van 2 potjes maar dat liep uit op een potje of 5! En ik kan u verzekeren het was behoorlijk zwaar en 
ook nog eens in de brandende zon! 
Thuis gekomen even gelunched  en Gerben had het volgende parcour alweer opgezet. Maar tijdens 
de lunch kwam er een hockey miepje zeuren over onze glijbaan en dat we geen zeep mochten 
gebruiken. Dat werd wel een stuk of 6x herhaald en het was hun terein en bla bla bla… Dus een 
beetje geiriteerd heeft Gerben het parcour iets gewijzigd richting het clubgebouw toe, want er moest 
uiteraard zeep gebruikt worden ;-)  eh niet tegen de hockey miepjes zeggen he! Ons kleine 
geheimpje ☺ 
 
Tja en toen was het tijd voor Nederland zijn eerste WK wedstrijd tegen Servie en Montenegro. 
Iedereen was in oranje gekleed en we keken op een groot projectie scherm! Daar kon een kroeg 
niet tegen op! We kregen zelfs bezoek van Jeroen, Malou en Ko. Nederland kon uiteraard niet 
verliezen met z’n supporters aanhang achter zich. En gelukkig deden ze dat dan ook niet, al hoewel 
het niet een mega uitslag was was iedereen toch te vreden en opgelucht!  Nadat het eerste 
doelpunt gemaakt was begon iedereen te juichen en te springen en alle ballonnen sneuvelde 
binnen een seconde of 10. De 2de helft was niet zo heel spannend dus 
kon er flink aan de chips gegeten worden die nog over was van de dag 
ervoor.  
Na de wedstrijd was het ongeveer het einde van “Bootcamp 2006”. Er 
moest alleen nog opgeruimd worden en ingepakt en dan konden de 
bootcampers genieten van een wel verdiende nachtrust. Volgens mij 
heeft iedereen genoten van het weekend en is het zeker voor herhaling 
vatbaar. Voor de mensen die er niet zijn geweest! En dan heb ik het 
over de jeugd, shame on you! Schande even vertaald vanuit het engels. 
Nou geniet van de redelijk grote foto rapportage op www.thevictory.nl 
onder het kopje foto’s -> fotoarchief. 
 

Groeten van de Admiraal en zijn companen 

 7

http://omegassgt.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/bootcamp.jpg
http://www.thevictory.nl/


Lloret 2006 
 
Als collega’s vroegen waar ik heen ging op vakantie op zaterdag 13 mei dan was het vaste 
antwoord: Barcelona, of eigenlijk een plaatsje daar vlakbij. Dat scheelde weer een hoop uitleg 
waarom ik naar Lloret de Mar op vakantie ging. 
Maar die uitleg wil ik wel in dit stukje geven. Het is gewoon heel gezellig en de zon schijnt er (en 
Bjorn prijzen zien binnehalen met pingpongen is ook leuk natuurlijk). 
We gingen met Gert, Bjorn, Jeroen, 2 benjaminnen (Berry en Gerben) en ik.  
Het idee is om ’s ochtends te pingpongen, ’s middags in de zon te liggen en ’s avonds naar de 
Moby’s te gaan. Dat is ook dit jaar weer gelukt. 
De heenvlucht was vrijdagnacht om 5 uur, niet heel ideaal dus. Op het vliegveld de hele 
Amsterdam’78 groep weer ontmoet, we hadden vliegtickets en accomodatie via hun geboekt.  
We hebben dus als 1 grote familie op het vliegveld rondgehangen tot we onze lichamen het 
vliegtuig in mochten slepen. 
Bij aankomst in Lloret om 9 uur ’s ochtends meteen maar even bij de Burger King gegeten, we 
moesten toch wat. Om ook een keer op het strand geweest te zijn, hebben we daar even een 
rugbybal naar elkaar toe gegooid. Toen de zon doorbrak, zagen we echter in dat bij het zwembad 
liggen een betere optie was (ik had dat nog wel het meeste door). 
 
Ook al is het voorseizoen, op zaterdag is het altijd wel druk met stappen. Ik had gehoopt de Moby’s 
die dag over te kunnen slaan omdat we daar nog de hele week zouden komen, maar Jeroen kon 
zijn heimweegevoelens helaas niet onderdrukken. Gelukkig bleven we er niet al te lang en zijn naar 
wat andere tenten geweest. We sloten af in een tent met keiharde hardcore. De rest was al naar 
huis maar Berry is nou eenmaal een hakker in hart en nieren (eigenlijk een beuker maar dat is 
vooral met pingpongen). Hij leefde zich lekker uit en ik heb geprobeerd alle drankbonnetjes op te 
maken die we bij de ingang kregen (is aardig gelukt). 
Zondag hebben we ons de hele dag (bij het zwembad) mentaal voorbereid op het zware 
tafeltennistoernooi dat de volgende dag van start zou gaan, ’s avonds zijn we naar de Moby’s 
geweest (de rest van de week ook trouwens). 
 
Op het toernooi speel je in teams van twee een Daviscupwedstrijd tegen tegenstanders op je eigen 
niveau (divisie 1 t/m 8). Jeroen en Gerben speelden net als Gert en Bjorn in de derde divisie, Berry 
en ik mochten in de eerste divisie meedoen. Op maandag t/m woensdag speel je een of twee 
wedstrijden per dag en op donderdag zijn dan de finalerondes. Vrijdag is dan als afsluiting een 
individueel toernooi.  
In de voorrondes hebben Gert en Bjorn allebei een game verloren geloof ik, dat was dus vier keer 
5-0.  
Jeroen en Gerben speelden vrij wisselvallig en wonnen en verloren twee keer 3-2. Helaas net geen 
finaleronde voor hun. 
Berry en ik verloren zoals verwacht met 5-0 van twee eredivisiespelers, vervolgens wonnen we met 
3-2 van een eredivisiespeler met een matige derde divisiespeler.  
De weg naar de finaleronde leek open, een van beide partijen moesten we winnen woensdag om 
door te gaan. De bedoeling was om dinsdagavond bingo te gaan spelen en vroeg naar bed te gaan, 
helaas konden we geen bingospel vinden in het hotel. Als logisch gevolg gingen beide wedstrijden 
de volgende dag met 3-2 verloren, volgend jaar toch maar een bingospel van huis meenemen. 
Het betekende echter wel dat we uit konden slapen donderdag en dat Berry zijn vreselijk irritante 
toeter kon gebruiken om Gert en Bjorn aan te moedigen. De enige andere keren dat ie dat ding 
gebruikte was tijdens het voordrinken op de hotelkamer. 
Woensdagvond Champions League finale gekeken, waarbij we de Amsterdammers ruzie hebben 
zien maken met een paar Spanjaarden die op hun stoelen gingen zitten toen ze naar de WC 
gingen. Na afloop werden we lastig gevallen door een weinig aantrekkelijke Engelse dronken vrouw 
(beetje dubbelop misschien, maar ja), gelukkig konden we er vrij snel voor zorgen dat ze haar 
aandacht aan een van de Amsterdammers gaf. 
Die avond was het extra feest in het dorp vanwege de zege van Barca, vooral op straat was het 
druk. 
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Donderdag dan de finaleronde voor Gert en Bjorn. Nou kan ik wel gaan zeggen dat het onwijs 
spannend was en zo, maar ja, ik wil de waarheid geen geweld aan doen. Alleen de halve finale 
verloor Gert een partij en de finale was vervolgens een degelijke 3-0. Mooie prestatie dus! 
Die avond zijn we uit eten geweest in plaats van in het hotel van het lopende buffet te genieten. Het 
eten in het hotel was trouwens prima, alleen Gert was wel wat beters gewend. Maar goed, hij werd 
een beetje negatief nadat hij was gesnapt toen hij fruit mee wilde nemen van het buffet. Inmiddels 
weet hij dat je dat soort dingen beter stiekem kan doen. 
 
Bjorn zijn prijzenhonger was nog niet gestild zodat hij vrijdag even de enkelspeltitel derde divisie in 
de wacht sleepte. Jeroen deed ook mee maar kwam helaas niet verder dan de kwartfinales.  
Berry, Gerben, Gert en ik zijn een dagje naar Barcelona geweest, in Nou Camp rondgelopen en wat 
van de stad gezien door in een open dubbeldekkerbus te zitten. 
’s Avonds nog even het dorp in geweest en toen werden we om 4 uur opgehaald om naar het 
vliegveld te gaan, dat sloot dus weer mooi aan. 
Zo, tot zover dan de (gecensureerde) versie van het weekje Lloret. 
 

Dennis 
Bekercompetitie dat is leuk!! 

 
Het is een jaarlijks terugkerend evenement waarvan de organisatie in handen ligt van de (regio) 
bond; De Bekercompetitie! Zelf had ik (Paul) er nog nooit van gehoord maar volgens Bert Jas was 
het fun en wij schreven ons derhalve in.  
 
In de Bekercompetie bestaat het team uit twee personen. Op een avond speel je vier enkel- en 
twee dubbelpartijen, dat is dus lekker veel tafeltennis. De bekercompetitie startte in december 2005 
en eindigde met de finalepartijen op 12 mei jongstleden.  
 
Van The Victory deden er drie teams mee. Te weten team 1 (5e klasse): Wim, Klaas, Sjoerd. Team 
2: (5e klasse) Bas Hendriks, Check en Peter en team 3 (7e klasse): Bert Jas, Paul en Tom als 
reservespeler. 
 
Van de nodige verenigingen uit de regio hadden diverse teams zich ingeschreven waarbij het ons al 
snel duidelijk werd dat dit niet bepaald de zwakste koppels betrof. Anway, Bert en ik  kwamen om te 
tafeltennissen en dat deden we ook. Er werden tot aan de finale tientallen wedstrijden gespeeld 
waarvan wij op een na alle dubbels wonnen. Met de enkel partijen was Bert over het algemeen 
sterker dan ik maar de gezamenlijk behaalde punten waren voldoende om naar de finales te gaan.  
 
Zo stonden wij op 12 mei jongstleden in Zaandam. De eerste wedstrijden (tegen de uiteindelijke 
nummer een) waren een absolute tafeltennis knokpartij maar zowel Bert als ik konden hier geen 
winst halen. Jammer, we moesten nu dus gaan strijden om de 3e  en 4e  plaats. Bert won zijn eerste 
partij. Mijn eerste partij was heftig. De eerste twee sets verloor ik maar…de drie daaropvolgende 
sets waren voor mij zodat ook ik mijn punt binnenhaalde. Daarna pakte wij de dubbel en de buit 
was binnen, de derde plaats.   
 
Het mag duidelijk zijn…..we hebben er uiteraard een paar biertje op gedronken!!  
 
Wij kijken terug op een heel gezellig tafeltennisevenement en willen alle 
competitie gerechtigde Victory leden van harte aanraden om zich volgend 
jaar ook in te schrijven. Doen….is echt leuk! 
 
 

Paul  
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Succesvol met collega op het werk en in de sport. 
 

Totaal nieuw en daarom dus nog nooit vertoond was het collega event.  
Een tafeltennistoernooi waarbij een Victory lid samen met een collega van het werk (of 
klas/ studiegenoot) één team vormt.  
 
Uiteindelijk ging het collega toernooi op 11 mei jongstleden met 8 teams van start.  
Wie had z’n collega “zo gek gekregen” om mee te doen? 
 
Dennis kwam met collega Joram, Bjorn met collega Youssef en Bjorn’s tweede team 
bestond uit Ernesto en Rob, Wim Boom kwam met collega Joop, Check met 
studiegenoot Floris (Bijnaam Flop) Murat met “collega” Tim, Jeroen Verhoef met 
collega Martijn en vervanger Menno en Paul met collega Theo 
 
Jeroen Borst had de poule-indeling gemaakt en had de wedstrijdleiding. Er werd 
gespeeld op basis van het bekercompetitie systeem. (1 team bestond uit 1 Victory lid 
plus 1 collega) Het ene Victory lid speelde tegen het andere Victory lid en de ene 
collega speelde weer tegen de andere collega. Tot slot werd er telkens een dubbel 
partij gespeeld.  
 
De voorrondes startte dus op 11 mei jongstleden en de finale partijen waren op 01 juni 
j.l.  
Onderstaand de uitslag.  
 

Bjorn + Youssef 1ste   A&B Solutions 
Dennis + Sjoerd 2de   AA Interfinance 
Wim + Joop   3de   Rinos BV 
Murat + Tim  4de   Xavier (voorheen Ibne Bv) Sorry Murat, ik kon het niet laten. 
Cenk + Flop   5de   Xavier  
Paul + Theo  6de  PVM International BV 
Jeroen + Menno 7de  Qua-Vac BV 
Ernesto + Roy 8ste  A&B Solutions 
 
Op The Victory website kun je de foto’s van dit toernooi terugvinden. Je zal zien er is 
flink getafeltennist en op de vraag of eenieder lol heeft gehad geven de foto’s aan de 
bar (met Nel daarachter) een mooi antwoord.   
 
Jazeker…………volgend jaar weer!!   
 
Met dank aan allen, 
vriendelijk groeten, 
 

Paul 
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BARDIENSTEN 
 

Datum Naam 1 Telefoon Naam 2 Telefoon 

Do 31 Aug Aart Veldhuizen 775899 Arie Brey 413614 

Do 7 Sep Bas Hendriks 412228 Peter v. Wechem 020-6978042 

Do 14 Sep George 419475 Nel 412181 
 
Het resterende schema voor het nieuwe sezoen komt zodra het competitieprogramma bekend is, in 
de week van 4 september. 
 
LET OP: We hebben een ander sleuteladres. Zoals eerder gemeld zou 
Arie stoppen met zijn activiteit als sleuteladres. 
 
NIEUW ADRES: Frank Wagenaar, Slijkstraat 13A 
 
Sleutel halen: In de winkel van Wagenaar, Slijkstraat 13A (Op de hoek tegenover de 
kinderboekenwinkel) 
Sleutel terug brengen: Middenstraat 2 
 
De winkel heeft geen brievenbus, dus vandaar dat je de sleutel in de Middenstraat moet 
terugbrengen, dat is de woning van Frank Wagenaar. 
 

AGENDA 
Datum Evenment Voor wie? 

Do 31 Aug 1e vrij speelavond Senioren 

Ma 11 Sep Algemene Ledenvergadering (ALV) Senioren 
Za 16 Sep 
Ma 18 sep Start competitie Landelijk/Afdeling Senioren 

Zo 17 Sep Helletje toernooi Senioren 

Zo 29 Okt Open Weesper Kampioenschappen 16+ 

Zo 19 Nov Dubbelkampioenschappen  

Za 2 Dec Pepernotentoernooi (nog def. vast te stellen door JC) Jeugd 

Zo 7 Jan Jeugdclubkampioenschappen Jeugd 

Zo 7 Jan Nieuwjaarsreceptie Allen 

Zo 21 Jan Clubkampioenschappen B Senioren 

Za 27 Jan Start competitie Landelijk Senioren 

Zo 28 Jan Nederlandse kampioenschappen B/C Licenties Senioren C 

Zo 4 Feb C-Meerkampen Senioren C 

Zo 11 Feb Clubkampioenschappen A Senioren 3e kl – 3e div 

Za 17 Feb Afdelingskampioenschappen Jeugd 

Zo 18 Feb Afdelingskampioenschappen  Senioren 
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Grote Onderhouds Dag  
(Afgekort tot …) 

 
Binnenkort plannen we binnen het bestuur een datum waarin we het gebouw weer eens flink 
onderhanden willen nemen. 
Waarschijnlijk op: 

Zaterdag 8 of 15 juli 2006. 
 
De preciese datum zullen we nog op de site zetten, en uiteraard vallen we jullie ermee lastig via de 
mail. Het is duidelijk dat een eigen gebouw onderhoud behoeft, en dat we het onderhoud niet 
kunnen uitbesteden aan professionele klussers. Daar is de contributie veel te laag voor.  
(Dus mocht je denken dat je door contributiebetaling er onderuit kan komen, dan heb je het mis…) 
 
Er moet nogal wat gebeuren, onderstaand lijstje is een greep een de (dringende) werkzaamheden. 
Er is voor iedereen wat te doen, ook voor mensen met 2 linkerhanden. 
 
- Voordeursloten gangbaar maken 
- Hekwerk bijstellen zodat de poort weer op slot kan 
- Wandcontactdozen 
- Kranen (nalopen) 
- Kast (hal WC's heren) 
- Kastjes achterin de zaal (sloten) 
- The Victory lichtbak (TL vervangen) 
- Gordijntjes onder bar 
- Doek zaalafscheidingen 
- Rommelhoek 
- Vuilcontainer (bodem, wielen) 
- Buiten asbak 
- Sloot rommel eruit, markeren dat er niemand in loopt 
- Geluidsinstallatie (CD spelers werken niet)  
- Bankje achterin de zaal 
- Ruit van klapdeur 
- Binnen schilderwerk? 
- Buiten schilderwerk/ houtwerk (nalopen/bijwerken)? 
 
Bill 
  
  
 
 
 

Maken en beheren van 
Internetpagina’s. 

 

Hoogervorst Webdesign 
 

Gewoon de Beste! 
 

Telefoon: 0294-419475 
Of kijk op Internet: www.hw109.nl 

e-mail: gfh@hw109.nl  
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Slot toernooi (met handicaps). 
 
Dat dit een handicaptoernooi was met veel handicaps lees hieronder: 
 

• Geen tijd om leuke handicaps uit te werken. 
• Wie doen er mee? Veel bellen, door vooral Jeroen bracht 25 of 26 deelnemers. Hoe deel je 

dit in? 
• Wie komen er? Na afberichten kwamen we op 22 deelnemers. Hoe deel je dit in? Gewoon 6 

keer 3 en een keer vier. De laatste twee vallen af. 
• Hoe deel je de ze in? Gewoon kaart trekken, en de jokers zitten z’n vieren. 
• Wie zijn er? 21, Ware er slecht 2 die een 4 en en 6 getrokken hadden. Dan die maar 

samenvoegen. Kijken hoe los ik dit op? 
• Wie spelen er? 22. Gelukkige vogel Edo, die een drie trok, en daardoor bij de drie dames in 

de poule kwam. 
• Waar zijn de rare tafels? Wat zijn de handicaps? Niemand wist het. 
• George, Tom en Gerben die de twee getrokken hadden, deelden inde poule de tweede plaats 

met elk een winst en een verliespartij. 
• De tweeën wisten niet waar ze aan toe waren, dus laat ze maar spelen tegen de nummers twee 

uit de poules van vier.  
• Eén punt per klasse verschil is te 

weinig voor de lagere klassen. 
• Hoe sterk is 3e divisie dames t.o.v. 3e 

divisie heren? 
• Persoonlijk voor Berry: Dennis, die 

met nog een beetje frustratie rondloopt 
na de clubkampioenschappen? 

• Organisatie, Jeroen, wint bier, geef het 
maar aan nummer 4, Lisanne. 

• Te weinig spelen? Ik heb er maar twee 
gespeeld, en hij wel 5. 

• Waarom dubbelen we niet? 
Wedstrijdleiding had geen zin om na t
denken Het seizoen zit er op. 

e 

• Is het nog te volgen? Door de 
wedstrijdleiding niet meer. Het was 
ook veel te gezellig achteraf. 

• Volgend jaar weer zo afsluiten, met 
een andere opzet? Wie weet. 

• Goede suggesties zijn altijd welkom. 
 
  
 
Sjoerd 
 
 
 

Hoofdsponsor van het 1e seniorenteam  
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Dubbelkampioenschappen 
 
Toch steeds een eind voor ons uitgeschoven, de dubbelkamipoenschappen seizoen 2005/2006. 
Uiteidnelijk was het ergens tijdens de laatste competitiewedstrijden waarin aan de bar het toernooi 
ook ging leven, dus hup dan plan je een datum en zet je het de volgende dag op de site, en mail je 
iedereen dat het er aan zit te komen. 
 
Nog nooit zo snel reactie gehad van veel deelnemers! 
 
Tsja, dat waren dus Dennis, Berry, Jeroen, Bjorn, Gert en Gerben. Blijk ik in m’n enthausiasme 
Lloret vergeten, en het dubbel precies tijdens de Lloret gepland te hebben. Ach, niet getreurd dan 
maar eens geen kampioenen uit de derde divisie of tweede klasse, de kalender liet een nieuwe 
datum ook niet meer toe. 
 
In no-time had ik toch elf koppels aangemeld gekregen zonder ook maar 1 telefoontje, en aan het 
end van het seizoen, dus ik was dik tevreden. 
 
Zo stonden we dus op donderdag 18 mei (ook redelijk voor het eerst om zo’n toernooi eens niet op 
een zondag te doen…) met 22 man/vrowu aan de start. Een vijf- en een zes-kamp dus. Direct in de 
eerste ronde hadden we al een verassing te pakken: Bert –lange nop- Jas en Bas wisten George 
en Dirk compleet te verwarren en wonnen met 3-0. Maar afgezien daarvan hield iedereen zich in 
die poule aan de plaatsing zodat Amir en Rob 1e werden, gevolgd door Dirk en George, die in 
onderling resultaat Bill en Ko van de kruisfinales afhielden. Joop & Hans werden 4e, gevolgd door 
Bas en Bert, terwijl Paul en Tom het rijtje afsloten. 
 
In de vijf-kamp ging het minder dan de plaatsing voorspelde, maar dit werd ook veroorzaakt door 
twee niet te plaatsen koppels (nieuwe leden): Cenk & Floris-Jan en Murat&Tim. Wim Boom en 
Malou waren hier de verrassing die van bijna iedereen wonnen, behalve Murat en Tim, terwijl Bas 
en Peter alleen van het enige gemengde dubbel hadden verloren, en dus op onderling resultaat 2e 
werden. 
 
De kruisfinales: 
Wim/Malou – George/Dirk 1-3 
Amir/Rob – Bas/Peter 3-0 
 
De poedelfinale (de nummers laatst uit elke poule) ging tussen Cenk/Flop en Paul/Tom. De laatste 
wisten te winnen waardoor de echte poedels, Cenk en Flop, naar huis gingen met de prijs (Fles 
‘dubbel’ bier) 
 
De kleine finale werd gewonnen met 3-1 door Bas en Peter die dus Wim en Malou versloegen. 
 
De finale  werd net als de kleine finale ook een herhaling uit de poule: Amir en Rob tegen George 
en Dirk. 
 
Met 3-0 wisten we te winnen, en dan ben je dus clubkampioen, heb je het toernooi zelf 
georganiseerd, en heb je alleen een prijs in natura. Stom natuurlijk, konden we allbei niet trots thuis 
komen met een beker om aan onze kinderen te laten zien… 
 
Maar goed, het was leuk en gezellig, en weer voor herhaling vatbaar. (Waarschijnlijk in november, 
in aanwezigheid van onze 1e drie teams! 
 

Rob 
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Competitiestanden senioren: de eindstand. 

(Net als bij de jeugd, een heel laat overzicht, dus voor de statistici onder u) 
 
3e DIVISIE  GROEP 3 
 
ILAC 2                   10- 63   
SPIRIT 1                 10- 61   
THE VICTORY 1            10- 56   
VICTORIA 2               10- 53   
VTV (N) 2                10- 43   
TREFFERS (B) 1           10- 24 
   
THE VICTORY 2   (2.03) 
NIEUW VENNEP 2           14-102   
KOMBIJSPORT 1            14- 85   
THE VICTORY 2            14- 74   
ZTTC 3                   14- 73   
RAPIDITY 3               14- 72   
TEMPO-TEAM 4             14- 65   
VICTORY'55 3             14- 59   
HET NOOTWHEER 2          14- 30   
   
THE VICTORY 3   (3.06) 
TAZANO 96 1              12- 95   
US 5                     12- 75   
THE VICTORY 3            12- 70   
HTC 2                    12- 70   
ZTTC 7                   12- 63   
JOVO 5                   12- 31   
RAPIDITY 6               12- 16   
   
THE VICTORY 4   (5.15) 
US 11                    14- 93   
SPAARNE 5                14- 89   
THE VICTORY 4            14- 87   
HET NOOTWHEER 8          14- 79   
JOVO 8                   14- 78   
BLOEMENKWARTIER 2        14- 63   
AMSTELVEEN 8             14- 53   
RAPIDITY 9               14- 18   
   
THE VICTORY 5   (5.10) 
THE VICTORY 5            12- 77   
US 9                     12- 71   
MEO 2                    12- 59   
DIEMEN 3                 12- 58   
RIJSENHOUT 1             12- 54   
AMSTERDAM'78 10          12- 52   
ISV 2                    12- 49   
 
 
 
 

 
 
   

THE VICTORY 6   (5.14) 
ISV 1                    14- 97   
KOMBIJSPORT 3            14- 85   
VOLEWIJCKERS 3           14- 77   
FORBO-LINOLEUM 1         14- 75   
THE VICTORY 6            14- 67   
AMSTELVEEN 6             14- 62   
DIEMEN 4                 14- 53   
TSTZ HAARLEM 8           14- 44   
 
   
THE VICTORY 7   (5.16) 
VICTORY'55 5             14-101   
US 10                    14- 92   
HBC 8                    14- 88   
PATRIOS 2                14- 75   
THE VICTORY 7            14- 60   
AMSTELVEEN 7             14- 53   
VDO/SE 5                 14- 48   
GTTC 4                   14- 43   
   
THE VICTORY 8   (5.11) 
TSO 3                    14-102   
TOP ELLERMEYER 1         14- 90   
HTC 10                   14- 82   
AMVJ 2                   14- 80   
TSTZ HAARLEM 6           14- 68   
HOLENDRECHT 3            14- 50   
UITGEEST 3               14- 48   
THE VICTORY 8            14- 40   
   
THE VICTORY 9   (6.09) 
RIJSENHOUT 3             14- 88   
THE VICTORY 9            14- 87   
AMVJ 3                   14- 75   
JOVO 10                  14- 71   
OOST 5                   14- 70   
AGT 4                    14- 67   
BLOEMENLUST 3            14- 62   
VDO/SE 8                 14- 40   
 
  
THE VICTORY 10  (7.11) 
COMBI 5                  14-110   
THE VICTORY 10           14- 99   
DE KOLK 2                14- 76   
RAPIDITY 15              14- 74   
VDO/SE 10                14- 74   
CASTRICUM 7              14- 67   
BLOEMENLUST 4            14- 36   
HET NOOTWHEER 15         14- 24   
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Teambespreking najaar 2006 

 
Het was weer een succesvolle avond, met een zo groot mogelijke opkomst is de teamindeling voor 
een wedstrijdsecretaris niet een halfjaarlijkse bel- en mail-marathon! 
 
Helaas had ik me aan het eind van de avond bij de samenvatting vertelt bij het aantal teams op de 
vrijdag. Dat waren er niet 5 maar 6. Daar is inmiddels iedereen van op de hoogte en gekozen is om 3 
om 3 thuis te spelen. (6 kan echt niet) 
In onderstaand schema kun je zien wie er samen thuis speelt (althans zo vraag ik het aan, of we het 
krijgen is maar de vraag): vrijdag-A betekent dat alle teams met die code samen thuis spelen, 
netzoals vrijdag-B, Donderdag-A en donderdag-B. 
 
NB.:  De volgorde van de teams onderling in één klasse kan nog iets wijzigen, dat hangt nl. ook af 
hoe de bond dat beoordeeld. De opgave gaat eind deze maand naar de bond, dus dringende 
opmerkingen kun je voor die tijd nog naar me mailen of bellen. 
 
Rob Klok, wedstrijdsecretaris. 
 
Team 1, 3e divisie 
Zaterdag, 14:00 
Dennis, Berry, Pieter, Chris 
 
Team 2, 2e klasse 
Vrijdag-A 20:00 
Jeroen, Bjorn, Jan-Willem, Gert 
 
Team 3, 3e klasse 
Vrijdag-A 20:00 
Michel, Mirjam, Wouter, Freddy 
 
Team 4, 4e klasse 
Donderdag-A 20:00 
Sjoerd, Klaas, Bas, Peter 
 
Team 5, 5e klasse 
Vrijdag-B 20:00 
Wim, Herman, Jasper 
 
 
 
 

Team 6, 5e klasse 
Donderdag-A 20:00 
Karel, Amir, Esther, Rob 
 
Team 7, 5e klasse 
Donderdag-B 20:00 
Dirk, George, Angelique 
 
Team 8, 5e klasse 
Vrijdag-B 20:00 
Bert, Bill, Ko 
 
Team 9, 6e klasse 
Vrijdag-A 20:00 
Bas, Bert, Paul 
 
Team 10, 6e klasse 
Vrijdag-B 20:00 
Tom, Malou, Jeroen 
 
Team 11, 6e klasse 
Donderdag-B 20:00 
Murat, Cenk, Tim, Floris-Jan 

 
 
We hebben recht op 2 zesde klasse plaatsen, voor het 11e team moet ik dus een plaats aanvragen, of 
dat gehonoreerd wordt is dus afwachten tot de indeling bekend gemaakt wordt, begin september.
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Percentagelijst victorianen op sterkte…. 
Pos (oud) Naam Team Gesp Gew Perc 

1 1 JAS L. THE VICTORY 10 32 30 93% 
2 5 GROOT A.S. DE THE VICTORY J1 27 25 92% 
3 2 GROOT S.J. THE VICTORY 4 36 33 91% 
4 3 HILDESHEIM B. THE VICTORY 9 35 31 88% 
5 18 WURFF F. VAN DER THE VICTORY J3 26 21 80% 
6 10 HOLS D. THE VICTORY 7 39 31 79% 
7 17 HEEMSKERK M. THE VICTORY J3 26 20 76% 
8 7 ZIJLEMAKER T. THE VICTORY 10 29 22 75% 
9 20 VISSER D THE VICTORY 1  18 13 72% 

10 11 HENDRIKS B. THE VICTORY 5 36 26 72% 
11 12 NALBANTIC A. THE VICTORY 6 36 26 72% 
12 14 ZUNNEBELD W. THE VICTORY 3 30 21 70% 
13 13 ZWAAG W. THE VICTORY 9 41 29 70% 
14 8 JAKOBI R.J. THE VICTORY J1 30 21 70% 
15 16 SCHULTE J. THE VICTORY J1 30 21 70% 
16 4 SIEWERTSEN K. THE VICTORY 4 36 25 69% 
17 9 KRUGER B THE VICTORY 1  27 18 66% 
18 22 ZUNNEBELD F. THE VICTORY 3 33 22 66% 
19 - BOUMAN G. THE VICTORY 3 3 2 66% 
20 - LISSER M.B. THE VICTORY J4 15 10 66% 
21 - EGGINK M. THE VICTORY J4 15 10 66% 
22 24 WECHEM P. VAN THE VICTORY 5 33 21 63% 
23 21 KOOPMAN G. THE VICTORY 2 32 20 62% 
24 6 BEEK J.W. TER THE VICTORY 2 26 16 61% 
25 15 KRUGER S. THE VICTORY 10 29 17 58% 
26 23 ROOSIEN H.M.R. THE VICTORY 3 33 19 57% 
27 29 WALBRECHT C THE VICTORY 1  27 15 55% 
28 25 RUITER R. DE THE VICTORY 8 39 20 51% 
29 28 ELMAS C. THE VICTORY 5 12 6 50% 
30 39 OOSTENRIJK S. THE VICTORY J2 15 7 46% 
31 26 NEUT B. VAN DER THE VICTORY 2 35 16 45% 
32 31 BOOM W. THE VICTORY 4 24 11 45% 
33 34 VETH P.F. THE VICTORY 10 33 15 45% 
34 33 KLOK R.P. THE VICTORY 6 39 17 43% 
35 36 LEEUWEN M.H. VAN THE VICTORY 4 30 12 40% 
36 30 GEMERT C.F.M. VAN THE VICTORY 6 36 14 38% 
37 38 BORST-HOOIJER A. THE VICTORY 9 26 10 38% 
38 27 HOOGERVORST G. THE VICTORY 7 42 15 35% 
39 43 HEEMSKERK J. THE VICTORY J2 14 5 35% 
40 42 VELDHUISEN J. THE VICTORY J2 14 5 35% 
41 19 DANES P THE VICTORY 1  18 6 33% 
42 35 BORST J. THE VICTORY 2 9 3 33% 
43 - ROSSUM B.R.R. VAN THE VICTORY J4 9 3 33% 
44 - IMPELLIZZERI Z. THE VICTORY J4 3 1 33% 
45 44 EIJK M. VAN THE VICTORY J2 20 6 30% 
46 32 BRUINEMAN H.C. THE VICTORY 9 21 6 28% 
47 - MEULEN M. VAN DER THE VICTORY J4 21 6 28% 
48 40 VERHOEF J.H. THE VICTORY 8 36 9 25% 
49 47 LINDEMAN M. THE VICTORY J3 26 6 23% 
50 48 AUKEMA D. THE VICTORY J4 21 5 23% 
51 37 KOSTERMAN M. THE VICTORY 8 9 2 22% 
52 41 ELMAS M. THE VICTORY 7 36 7 19% 
53 45 KNAVEN M.C. THE VICTORY 8 39 4 10% 
54 46 SPRINGORUM-DUBIEZ E. THE VICTORY 6 12 1 8% 
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Samenstelling commissies
Bar : Bert Jas (Barrooster TC); 
Jeugdcie. : Voorzitter:   Bjorn v/d Neut 
   Wedstr Secr:  Peter van Wechem 
   Int Toernooien: Berry Kruger 
   Ext Toernooien: Dennis Visser, Wouter Zunnebeld 
   Bestuurslid:    Jeroen Borst 
   PR, internet:  Bjorn v/d Neut 
   Trainer:  Gerben Bouman 
Lief en Leed : Esther Springorum; 
Onderhoud : Jeroen Borst, Herman Bruineman, Bert Hildesheim (coördinatie) en Wouter Zunnebeld; 
Prikker : Rob Klok 
Technische cie. : Rob Klok, Sjoerd Groot 
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